
Свято Івана Купала з піснями, 
театралізованим дійством, духо-
вим оркестром зустрічали у селі 
Кисилин Локачинського району. 
Відбулося масове гуляння біля міс-
цевого ставка. Це улюблене місце 
відпочинку не тільки кисилинців, а 
й жителів довколишніх сіл, адже тут 
можна покупатись у чистій водо-
ймі, порибалити, подихати свіжим 
повітрям соснового лісу.

Однак донедавна територія біля 
ставка не була облагороджена. Тепер 
же з ініціативи сільського голови Га-
лини Віннік тут побудували кілька 
альтанок, відвели місця для манга-
лів, спорудили для дітей гойдалку, 
гірку-спускалку, пісочницю, для мо-
лоді — волейбольний майданчик.

Усе це вдалося втілити завдя-
ки співпраці з Волинським облас-
ним благодійним фондом «Євро-
пейський вектор», яка передбачає 

участь у різного роду мікропроек-
тах. Загалом кисилинська громада їх 
виграла вже сім. Тож у співфінансу-
ванні ВОБФ «Європейський вектор» 
та сільради було придбано меблі для 
дитсадка, розширено й очищено 
кладовище у с. Твердині, проведено 
ремонт ФАПу й інше. Цього разу 
проект передбачав окультурення 
водно-лісової зони на загальну суму 
15 тис. грн. Щоб реалізувати задума-
не, Галина Віннік залучила місцевих 
підприємців, лісівників, молодь до-
помагала у прибиранні території.

Участь у проектній діяльності 
для громади Кисилина не нова. Вар-
то зауважити, що село виграло три 

проекти у рамках програми ООН та 
ЄС «Місцевий розвиток, орієнтова-
ний на громаду» на загальну суму 
майже 400 тис. грн. Два стосувалися 
втілення енергозберігаючих заходів 
у школі-дитсадку й один — капі-
тального ремонту ФАПу.

На цьому зупинятися сільський 
голова Галина Віннік не збирається 
— вже підписана угода про співп-
рацю з гміною Моньки (Польща) в 
рамках участі у міжнародному про-
екті Транскордонної агенції інвести-
цій.

— У нас була з візитом офіційна 
делегації гміни Моньки, 18–19 лип-
ня до Польщі поїду я, — розповідає 
Галина Сергіївна. — Маємо бажання 
реалізувати проект із ремонту доро-
ги протяжністю 8 кілометрів із Ки-
силина до Холопичів.

Такий досвід громади Кисилина 
може слугувати добрим прикладом 
ділового підходу до втілення ідей 
розвитку села.

Треба відзначити, що сільська 
влада всіляко сприяє й розвитку 
спорту. Як результат — місцева 

футбольна команда виграла Кубок 
району, її гравців урочисто нагоро-
дили під час свята. Востаннє таку 
перемогу кисилинці здобували аж 
у 1979 році. Також під час купаль-
ського дійства було оголошено про 
акцію «Футболка солдату», в рамках 
якої місцеві мешканці мають зібра-
ти для тих, хто нині воює на Сході, 
одяг. Його на передову відвезе під-
приємець Віталій Лісецький, який 
активно займається волонтерською 
діяльністю («Відомості» про нього 
вже писали у № 45 від 20 листопада 
2014 року).

Людмила ШИШКО

Без Водяника та русалок свято не обійшлося

Відомості.інфо
№26 (768) 
9 - 15 липня 2015 року
http://www.vidomosti.info/

12

Стартував 
сезон нічних 
кінопереглядів 
Lutsk Night Cinema

Культура

Наталка Могилевська 
нагадала про себе новим 
кліпом
Українська зірка Наталя Могилевська нарешті 
порадувала шанувальників не лише новою 
піснею «Худеть», а й свіжим відео на неї. Що-
правда, нове творіння артистки більше схоже на 
замальовку, аніж на повноцінний кліп. Протягом 
трихвилинного ролика Могилевська обіймає і 
намагається з’їсти величезний бутерброд. Однак 
потім передумує, бо згадує, що мріє схуднути. 

Після виступу Земфіри 
з українським прапором 
скасували її концерти в Росії
У Санкт-Петербурзі відмовилися від проведення 
концерту співачки Земфіри у зв’язку з тим, що 
вона на концерті в Грузії 4 липня підняла прапор 
України. Окрім цього, організатор концертів 
Сергій Арбузов зазначив, що Земфіру не хочуть 
бачити й у Севастополі.

Десять студентів із малозабезпечених волинських родин 
отримають стипендію від Івана Омелянюка 

І дорослі, й діти змогли розважитися на святкуванні

12 липня у Луцькому замку відбудеться 
фестиваль «Волинська княжна»

Тепер територія біля ставка облагороджена

Минулої суботи, 4 червня, в 
обласному центрі Волині 

стартував сезон нічних кіно-
переглядів Lutsk Night Cinema. 
Цього року захід проводиться 
втретє за історію свого існуван-
ня за сприяння СГО «Молодіж-
на платформа».

«Основна мета проекту — 
показати молодим людям, що 
культурний відпочинок цілком 
можливий без алкоголю, курін-
ня, комп’ютерів та Інтернету. 
Приємно, що дуже часто саме 
тут зустрічаються друзі, які 
не бачилися роками. Закохані 
пари теж приходять, бо це ж як 
романтично! Сьогодні ми впер-
ше побачили і батьків із їхніми 
дітками. Значить, наша робота 
не даремна», — розповів один із 
організаторів Володимир Бут-
Гусаїм.

Цьогорічний кіноперегляд 
став своєрідним дебютом, бо, 
хоча й відбувається він третій 
рік поспіль, команда, котра  
його організовувала,  —  но-
воспечені  учні  «Молодіжної 
платформи».

Фільм транслювали на ста-
діоні СНУ імені Лесі Українки. 
А дивилися глядачі картину 
«Шоу Трумана» з Джимом Керрі 
у головній ролі. Чому саме та-
кий вибір, ми теж запитали в 
організаторів.

«Для початку ми вибираємо 
низку вартісних фільм. Неваж-
ливо, чи це комедія, чи драма, 
чи історичний фільм, чи навіть 
мультфільм. Далі в соціальних 
мережах ставимо список запро-
понованих варіантів на голосу-
вання. Коли лишається два-три 
переможці, вже знову ми ви-
бираємо, що будемо дивитися 
цього разу. Нічні кінофільми 
— це не завжди останні акту-
альні стрічки. Ми підходимо до 
вибору фільму з такими крите-
ріями: чи є щось повчальне, чи 
спонукає до «розумних» розду-
мів та дій, нарешті, чи змушує 
глядача задуматися», — додає 
Володимир.

Незважаючи на те, що за-
вершився перегляд доволі 
пізно, організатори подбали, 
щоби глядачі змогли добрати-
ся додому й о такій порі: дві 
маршрутки чекали біля стаді-
ону.

Наступний нічний кінопе-
регляд проходитиме в серпні, а 
третій і останній — у вересні. 
За фільми, які хочете подиви-
тися наступного разу, ви може-
те голосувати вже на офіційних 
сторінках цього цікавого про-
екту в соцмережах. 

Любов ШЕКЕЛЬ

Уже вдруге на теренах Луцького 
замку відбудеться фестиваль 

«Волинська княжна». Організато-
ри заходу — ГО «Асоціація регіо-
нального розвитку» за сприяння 
Луцької міської ради та Волин-
ської облдержадміністрації. 

У програмі заходу: історичне 
містечко (лицарі, барди, козаки); 
ярмарок народних ремесел; розва-
ги для дітей та дорослих; конкурс 
історичної краси та жіночності 
«Волинська княжна»; концертна 
програма з участю Галини Конах, 
гуртів «Санмай», ТАКА, «Буга-
Буга», Juliana, Royal City, CanaBIS, 
Diamond Stars, Yeganov Project та 
інших. 

Початок — о 12-й годині. 

Минулого тижня до Луцька при-
їздив наш земляк-волинянин, 

кандидат технічних наук, радіоінже-
нер Іван Омелянюк. Він засновник 
НВП «Квант-Ефір» — першої ком-
панії в Україні, яка почала розробку 
та виробництво сучасного телера-
діомовного передавального облад-
нання, член Міжнародної асоціації 
цифрового ефірного телебачення 
DigiTag. У 2006 році створив Благо-
дійний фонд «Майбутня Волинь-
Україна». 

За словами Івана Омелянюка, 
фонд працює за різними напрям-
ками. Зокрема, це допомога стар-
шокласникам із малозабезпечених 
сімей, патріотичне виховання мо-
лоді, захист української мови та 

розвиток культури тощо. Цьогоріч 
стартує програма для студентів-пер-
шокурсників, які вступили до ви-
щих навчальних закладів ІV рівня 
акредитації і перебувають у скрут-
ному матеріальному становищі. За-
явки подаються до другої половини 
вересня, й обов’язково має бути 
підтвердження зарахування у вуз. 
Розмір стипендії становитиме не 
менше тисячі гривень. Поки що у 
фонді розраховують на призначення 
10 стипендій. 

Конкурсна комісія буде оціню-
вати претендентів за даними ЗНО, 
успішністю в школі, а також матері-
альним становищем сім’ї, де вихову-
ється молода людина. 

За останніх шість років фонд на-

дав допомогу більше ніж 200 дітям, а 
загальні витрати на благодійну діяль-
ність становлять понад 2 млн грн. 

Людмила ШИШКО 

Тепер у Кисилині відпочивати 
стане приємніше
Івана Купала святкували на окультуреній території поблизу ставка


