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Соціум
Відомий автогонщик Олексій МОЧАНОВ:

Пересувна виставка «Останнім шляхом 
Кобзаря» побувала у Луцьку 

В облцентрі Волині днями відбу-
лася міжнародна акція «Ніч му-

зеїв», яку традиційно організовує 
Художній музей м. Луцька (відділ 
Волинського краєзнавчого музею). 

Цього року організатори запро-
понували новий культурно-мис-
тецький проект «Вірність землі та 
преданіям…». Його назва запозиче-
на із напису на старовинній козаць-
кій шаблі. Вислів влучно формулює 
тематичне спрямування всього дій-
ства. З відданістю дідівським звича-
ям, із любов’ю до матінки-Вітчизни 
й готовністю полягти за неї ставали 

до бою українські лицарі багато сто-
літь поспіль. Не зрікаються заповітів 
предків і сучасні воїни. Їхній муж-
ності, честі, відвазі присвячується 
кожен розділ цього проекту. 

Символом акції обрано портрет 
Івана Виговського, гетьмана, пере-
можця Конотопської битви (1659), 
славного борця за волю України. Роз-
почалося дійство спільним оглядом 
оновлених експозицій Художнього 
музею. Екскурсію провела директор 
закладу Зоя Навроцька. Відбулися 
традиційна братська молитва за Укра-
їну в церкві Іоана Богослова (ХІІ ст.) 

та освячення біля кам’яного престо-
лу ікони святого Миколая, охоронця 
Луцька та лучан. Продовжилися за-
ходи урочистою академією на честь 
Міжнародного дня музею. Під час 
дійства відбулося знайомство з ав-
торами й учасниками виставкового 
проекту «Ікони на ящиках з-під набо-
їв: мистецтво, що перетворює смерть 
на життя». Міський голова Микола 
Романюк щиро подякував усім ор-
ганізаторам Міжнародної акції «Ніч 
музеїв», авторам ікон, які привезли 
свої роботи до Луцька для продажу, 
адже виручені за них кошти будуть 
передані на підтримку Першого до-
бровольчого мобільного шпиталю 
ім. Миколи Пирогова. 

Іконописець Олександр Кли-
менко подарував Миколі Романюку 
ікону святого Миколая, яку міський 
голова передав Художньому музею 
міста Луцька. 

Для учасників акції патріо-
тичні та духовні твори виконали 
бандурист-бард Василь Лютий, коб-
зар, заслужений артист України Та-
рас Компаніченко, кобзар, заслуже-
ний артист України Тарас Силенко. 

Журі визначилося з ескізом 
пам’ятника Волинським героям 
Майдану
Начальник управління містобудування і архітектури Луцької 
міськради Леонід Герасимюк повідомив, що замовлення 
виконували скульптори із Львівської академії мистецтв. Вони 
підготували дві проектні пропозиції, які розглянуло компе-
тентне журі і підтримало першу. Ця композиція складається з 
двох окремих пам’ятників. Один із них встановлять на могилі 
Василя Мойсея, поруч — фігура архістратига Михаїла, покро-
вителя воїнів. Композиція буде створена із бронзи та граніту.

На Волині піймали польську 
сутенерку 
В області затримали громадянку Польщі, яка вивозила 
українок у РП для заняття проституцією, пишуть УНН. 
Затримання 39-річної полячки разом зі спільником 
відбулося 16 травня. Вони намагалися вивезти трьох 
українок для надання сексуальних послуг. Кримінальне 
провадження відкрито за ч. 2 ст. 149 КК України (Про-
даж, інша сплатна передача кількох осіб через держ-
кордон України для подальшого продажу чи передачі 
іншій особі з метою сексуальної експлуатації). Сутенер-
ці та «вербувальнику» загрожує до 12 років тюрми. 

У Голобах при храмі відкрили 
рекреаційний центр для дітей 

У Голобах Ковельського району 
при храмі відкрився дитячий 

рекреаційний центр «Диво». 
Заняття у закладі розпочалися 

вже для дванадцяти діток. До ро-
боти з ними залучені працівники 
Центру позашкільної освіти Ко-
вельського району. З вихованцями 
«Дива» будуть щотижня займати-
ся керівники музичного гуртка, 
майстри тістопластики. Особлива 
увага приділяється в центрі за-
няттям із логопедом, повідомляє 
http://kowel.com.ua/. 

Батьки отримали можливість 
здійснити корекцію вад розвитку 
своїх дітей, серед яких є гіперак-
тивні або ті, котрі перенесли пси-
хічний стрес і, як наслідок, мають 
вади мовлення. 

Для занять із ними є всі необ-
хідні матеріали, застосування яких 
стимулює діяльність зору, слуху та 
руху. В сенсорній кімнаті — різно-
кольорові м’ячі та доріжки, великі 

куби й менші кубики. 
Наймолодшому вихованцеві 

всього чотири рочки, найстаршій 
— 22. 

На Київщині жінка втопила немовля 
у ставку 

19 травня 2015 року в Луцьк завітав 
відомий автогонщик, співак-бард та 
волонтер Олексій Мочанов. 

Волонтер поділився спогадами 
про свою участь у подіях Євромай-
дану, в зоні АТО та досвідом спілку-
вання із владою. 

Про це та ще багато чого ціка-
вого автогонщик-волонтер розповів 
журналістам і гостям під час прес-
конференції, яку було проведено в 
рамках проекту «Акустичні люди» у 
приміщенні бібліотеки Східноєвро-
пейського національного універси-
тету імені Лесі Українки. 

Олексій поділився із присутні-
ми, що стояв на Майдані не за Єв-
ропу та не проти Януковича і що 
взагалі для нього Євросоюз — це не-
зрозуміле об’єднання, а жилося до-
бре і за Віктора Федоровича. Волон-
тер розказав про свої важкі «будні» 
в АТО, про дні перебування в Доне-
цькому аеропорту, коли здавалося, 
що потрапив у іншу реальність. 

Гість заходу переконаний: щоб 
розбудовувати державу, військові 
повинні виконувати лише свій про-
фесійний обов’язок, як лікарі чи 
журналісти, а не погрожувати: «Вот 
вернутся парни с АТО и покажут!». 

Олексій вважає, що ті 54%, які 
голосували за Петра Порошенка, ма-
ють визнати, що зробили помилку, 
й щось змінювати. Він нагадав про 
обіцянки нашого гаранта, які так і 
не були виконані, та підкреслив, що 

будь-хто помітив би, що вони не-
здійснені. Вважає кориснішим за-
няттям мух на стелі рахувати, ніж 
спілкуватися із владою. А стосов-
но ордена Богдана Хмельницького 
III ступеня, який отримав, каже, що 
відповів Президенту: «Все, что Вы 
сделали, — это узаконили бардак на 
моих похоронах, потому что теперь 
на них по закону можно будет петь и 
стрелять из оружия». 

Гість підкреслив, що є доволі ба-
гато проблем, про які ми не завжди й 
задумуємося, наприклад, те, що 15% 
такого відомого ЗМІ, як Бi-Бi-Ci, на-

лежить росіянам. А ще звертає увагу 
на нашу особливість перейматися 
непотрібними речами. Як радить 
Олексій: «Лучше есть кабачковую 
икру с нормальными людьми, чем 
черную — с мудаками». 

Та у нинішніх подіях автогонщик 
вбачає і позитив: в Україні не був 
24 роки розвинутий внутрішній ту-
ризм, люди не бачили, які насправді 
у нас красиві пейзажі. Наголошує, 
що повинні цінувати те, що нам дала 
природа, бо ми маємо дійсно різно-
манітні краєвиди, а от, наприклад, у 
Тибеті нема зеленого кольору в при-
роді. 

Незважаючи на те, що розпові-
дав про доволі серйозні речі, Олек-
сій часто згадував анекдоти до теми, 
навіть на військову тематику, на-
гадував жартома присутнім, що він 
не Куценко, аби не поплутали. Щодо 
музики, то чоловік каже: «Там песни 
о войне точно не поют». 

Своїм завданням волонтер вва-
жає задати настрій, поділитися дум-
ками та наголошує, що за кількістю 
благодійних концертів їхня команда 
вже стала абсолютним чемпіоном. 
Доволі тепло згадує покійного Кузь-
му, із яким уперше познайомилися, 
посварившись через непристебну-
тий ремінь безпеки у машині. 

Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА 

До Луцька у Волинську дирек-
цію УДППЗ «Укрпошта», що 

на вул. Кривий Вал, 19, привезли 
унікальну поштову виставку ма-
рок та конвертів, відправлених із 
усіх населених пунктів України та 
Росії, в яких зупинялася труна з 
Тарасом Шевченком під час його 
останнього шляху для перепохо-
вання у Каневі. 

Пересувну філателістичну ви-
ставку «Останнім шляхом Коб-

заря» представив організатор 
міжнародного поштового походу-
реквієму Олександр Канівець. Під 
час походу Олександр Володими-
рович подолав тисячі кілометрів 
та відвідав близько 70 населених 
пунктів, із яких день у день, годи-
на в годину здійснював поштові 
відправлення, щоб хронологічно 
відтворити останній шлях Велико-
го Кобзаря, генія та пророка укра-
їнського народу Тараса Шевченка 
із Санкт-Петербурга до Канева. 

Колекція налічує близько 150 
поштових конвертів, кожен із яких 
має певні особливості й по-своєму 
важливий. Окрім унікальних по-
штових атрибутів, відвідувачам 
виставки також показали по-
смертну маску Шевченка. Подиви-
тися на експонати прийшли вете-
рани ОУН-УПА. 

Наразі філателіст готує ви-
ставку під назвою: «Волинь у бо-
ротьбі», присвячену 70-й річниці 
Колківської республіки. Цю екс-
позицію він обіцяє підготувати 
приблизно за рік та обов’язково 
показати на Волині. 

Кошти від продажу ікон передадуть Першому добровольчому 
мобільному шпиталю

У Сквирському районі право-
охоронці затримали жінку, яка 

вдома самотужки народила немов-
ля і втопила його у ставку. Про це 
повідомили у прес-службі ГУМВС 
України в Київській області. 

Ввечері 12 травня до Сквир-
ського райвідділу міліції зателефо-
нувала лікар-гінеколог районної 
лікарні та повідомила, що щойно 
до неї звернулася 24-річна місцева 
мешканка з післяпологовою кро-
вотечею, однак факт народження 
дитини заперечує. Працівники 
міліції одразу виїхали за місцем 
проживання жінки. З’ясувалося, 
що пацієнтка народжувала вдома, 
однак дитини не знайшли. 

Правоохоронці виявили тіль-
це немовляти у ставку неподалік 

будинку горе-матері. 
Після з’ясування всіх обставин 

трагедії працівники міліції вста-
новили, що цього ж дня під час 
польових робіт на присадибній ді-
лянці у жінки почалися передчасні 
перейми. Самостійно народивши 
дитину, вона одразу після пологів 
віднесла немовля до ставка і вто-
пила його. Під вечір породіллі ста-
ло зле і вона звернулася до лікаря. 

За цим фактом слідчим від-
ділом Сквирського райвідділу 
міліції відкрито кримінальне про-
вадження за ст. 117 (умисне вбив-
ство матір’ю своєї новонародженої 
дитини) Кримінального кодексу 
України. Жінці загрожує покаран-
ня у вигляді обмеження або по-
збавлення волі до п’яти років. 

Краще їсти кабачкову ікру 
з нормальними людьми, ніж 
чорну — з мудаками


