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n На роздоріжжі реформ

Медиків «виганяють»
за кордон.
У кого будемо
лікуватися?

Самодіяльний артист приїхав за автором матеріалу на возі,
в який запряжений кінь Блейк.

Агроном із волинського
села Андрій Корнейко став
актором, про якого вже
начувана і київська публіка
У Горохів Андрій з рідної Лобачівки приїжджає часто.
Напровесні зустріла його в насіннєвому магазині,
де вибирав сорти огірків. Заставши за жіночою
справою чоловіка, неабияк здивувалася. Тоді
дізналася, що цей працівник культури в роки юності
славився в Горохівському районі як перспективний
агроном. Чому ж опинився на сцені?
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n Усе для фронту, усе для перемоги!
Фото з «Фейсбук»-сторінки Руслана ТЕЛІПСЬКОГО.

Досі ми нарікали на нестачу кадрів
у сільських ФАПах і амбулаторіях. Але
нинішнього року навіть у міських закладах
вголос заговорили про те, що медсестри й
лікарі звільняються з роботи, бо в Україні
вона стає щораз більше низькооплачуваною,
непрестижною
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

І В ЛІКАРЯ, І В СТОРОЖА —
ОДНАКОВА ЗАРПЛАТА

— Не можу далі терпіти таке
приниження. Одержую 3 тисячі
гривень, винаймаю кімнату, за яку
треба віддати більше половини

цієї суми. Харчі привожу із села.
Одягаюся у «секонді». Лікарям часом від пацієнтів перепадає якась
гривня. А медсестрам — хіба цукерки, та й то рідко. Вижити без
підтримки батьків неможливо.
Складається враження, що нинішнє керівництво МОЗ планує

Естер, Кайя, Маріамна, Суламіта, Сумайя, Таяна, Таміра, Юліана, Ясемін —
так незвично назвали волиняни цього
року своїх донечок. Авінадав, Амір, Даріяр,
Демир, Даніель, Мартін, Манасія, Мілан-Марк, Натаніель, Юнатан — нетрадиційні імена отримали хлопчики.
и. За даними органів державної реєстрації актів цивільного стануу в області,
у 2018 році на Волині народилося 7732 дитини.

закрити багато лікарень, тому й
створює такі умови, щоб медики
шукали роботу за кордоном. Я розумію, що там буде важко. Зараз
посилено вчу польську. У відділенні про мої плани ще не знають, не видавайте, щоб не «нав-

часом від
« Лікарям
пацієнтів перепадає
якась гривня.
А медсестрам — хіба
цукерки,
та й то рідко.

»

рочили», — розказувала красуня
й розумниця Марійка, 20-річна
медсестричка, взявши слово, що
не називатиму її прізвища.

Закінчення на с. 8
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Мандрівника радо зустрічали по всій Україні, а діти
переконувалися: мрії здійсненні!

Волинянин здолав
до
д могили Кобзаря
800
80 кілометрів пішки
Шевченк
Шевченкознавець,
громадський діяч і волонтер,
керівник організації «Меценати для солдата» Руслан
Теліпський своє піше паломництво до Чернечої гори
Теліпськи
Тарасовим дороговказом, бо переконаний —
назвав Та
великий поет завжди буде духовним сонцем для
нації і прикладом самопожертви у боротьбі
нашої на
за право на гідне місце у світі. Чоловік із українським
прапором провів у дорозі 4 тижні — без грошей,
мінімумом продуктів, із рюкзаками за плечима.
із мінімум
його мета — донести до людей Шевченкові
Головна й
заповіти, оскільки саме вони з’єднають Україну
заповіти
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n Усе для фронту, усе для перемоги!

Волинянин здолав до могили
Кобзаря 800 кілометрів пішки
Фото: Фейсбук-сторінка Руслана ТЕЛІПСЬКОГО.

Волинь
l 37-літній волинянин
довічно сидітиме в тюрмі за
вбивство польського футболіста. Відповідний вирок
виніс суд у Любліні. 17 вересня
2017 року між нашим земляком та воротарем футбольної
команди KS Garbarnia в одному
із кафе виникла сварка через
жінку. Заробітчанин дістав ніж і
завдав кілька ударів, а потім ще
й пограбував. Поліція затримала
його за декілька кілометрів від
пункту пропуску в Дорогуску. У
ході суду українець зізнався у
вбивстві.
l Меморіальну дошку колишньому голові облдержадміністрації, дипломатові
Борисові Клімчуку відкрили у
Волі-Любитівській на Ковельщині. Її встановили на фасаді
НВК «ДНЗ– ЗОШ І ступеня».
Чин освячення здійснив отець
Віталій, настоятель храму Петра
Могили. Урочистість провели під
час відзначення Дня села.
l 28 вересня близько 19-ї
години до чергової частини Ратнівського райвідділу
поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу села
Заболоття сталося загорання
«Жигулів». За повідомленням
інспектора сектору комунікації
головного управління Національної поліції у Волинській області Іванни Назарук, внаслідок
пожежі в салоні транспортного
засобу загинув його власник —
62-річний місцевий мешканець.
Причина загорання авто з’ясовується. n

Закінчення. Початок на с.1

Рівне

Мирослава КОЗЮПА

серпня наш земляк
вирушив із прифронтового Слов’янська до Канева, поєднавши
три найбільші захоплення
свого життя — творчість великого Кобзаря, фотографію
і туризм. Руслан Теліпський
присвятив свою ходу подіям новітньої історії України:
вшануванню полеглих Героїв Майдану та бійців Небесного легіону. Це і вдячність
українським
військовим,
які захищають східні території. А ще ця подорож заради духовної підтримки
кремлівських бранців, котрі
борються з окупантом голодуванням, і задля духовної
єдності українського народу,
символом якої є постать Тараса Шевченка.
Це не перший такий похід Руслана — 10 років тому
він пройшов понад тисячу кілометрів до Чернечої
гори з Луцька, місцями перебування великого поета.
Як і тоді, у кожному місті
та селі, через які пролягав
шлях, фотографував пам’ятники Кобзареві, щоб зібрати якомога більше світлин
цих постаментів. У його архіві — 1300 із 30 країн світу
та 5 континентів. До слова,
неповторність його колекції
ще й в тому, що монументалістикою шевченкіани ніхто системно не займався,
тож фотоархів волинянина,
зібраний однією особою
на ентузіазмі та за власний
кошт, став чи не найбільшим
в Україні й зацікавив дослідників.
За 27 днів Руслан пройшов сотні населених пунк-
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У Каневі Руслан Теліпський з’єднав Схід, Захід і Центр України.

тів, зокрема Слов’янськ,
Лиман, Кремінну, Красноріченське, Сватове, Куп’янськ,
Шевченкове,
Малинівку,
Харків, Пересічне, Богодухів,
Охтирку, Гадяч, Заводське,
Лохвицю, Варву, Пирятин,
Гребінку, Драбів, Гельмязів
та, власне, і сам Канів. Ман-

27 днів Руслан
« Запройшов
сотні
населених пунктів.

»

дрівник пересік 7 областей,
пішки здолавши 800 кілометрів. Біля кожного пам’ятника Тарасові Шевченку
проводив
невеликі
віча,
на яких йшлося про Україну, справжній патріотизм…
Де б не був, його всюди зустрічали місцеві мешканці,
не байдужі до історії та долі
Батьківщини. Вони ж і допомагали волонтерові в нелегкій дорозі — годували, пускали на ночівлю.
А о 4-й Руслан прокидався — і йшов далі. У середньому за день долав 35 кілометрів. «Багато людей

підходило. Коли бачили прапор, реагували позитивно
і вигукували «Слава Україні!» — «Героям слава!», —
розповів Руслан Теліпський.
У деяких містах відвідував
школи і бібліотеки, де розповідав учням та педагогам, що
Тарас Шевченко — це духовна основа власного самоусвідомлення, намагався
прищепити любов до країни,
ознайомити із подвижницькою ідеєю ходи. А на Полтавщині відвідав могилу і вшанував пам’ять видатного
українського патріота, науковця та поета Євгена Гребінки в селі Мар’янівка, який
був великим приятелем Шевченка та завдяки котрому
у світ вийшла настільна книга
всіх українців — «Кобзар».
У Каневі, куди прибув
21 вересня, Руслана зустрічали студенти, які разом
із мандрівником піднялися
на Чернечу гору до могили
Тараса Шевченка. На святому для кожного українця місці лучанин звернувся
до співвітчизників із закликом побувати на могилі Кобзаря. n

l На скрипці з оргскла
(прозорий акрил) зіграв
віртуоз Святослав Кондратів
у Рівному. Тур маестро має
назву «Метеора» і присвячений
місцю неземної краси в Греції.
Музичний інструмент особливий тим, що у співавторстві з
Тарасом Ватаманюком і Тарасом Рубаєм її зробив майстер із
Рівного Олег Шевчук. У скрипці
є світлодіодна підсвітка, що
керується коливанням струн,
незвичної конструкції ергономічний місток, але найголовніше – революційний електромагнітний датчик звуку.
l Медаль «За жертовність та
любов до Батьківщини» від
імені благочинного Здолбунівського району УПЦ КП
Павла Джури вручили диспетчеру 18-ї державної пожежно-рятувальної частини
головного управління ДСНС
України у Рівненській області,
квасилівчанину Едуардові Біруку. Рятувальника відзначили
за проявлений героїзм під час
виконання службових обов’язків
при ліквідації пожежі.
l Медичний посуд, забруднений бактеріями кишкової палички, в лабораторії
Демидівської центральної
районної лікарні виявили
журналісти телеканалу
UA: Рівне. Вони взяли пробірки на аналіз, що мав невтішні
результати — чотири штами
умовно-патогенних організмів.
У сюжеті показано жахливі
умови, у яких працюють лаборанти, як з’ясувалося, у них не
вистачає навіть розчину для
дезинфекції. n

■ Кримінал

Луцькі «гангстери» постануть перед судом
Прокуратура Волині затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про
вчинення п’ятьма жителями обласного центру за попередньою змовою незаконного позбавлення волі,
катування, вимагання із застосуванням насильства, розбоїв, крадіжок та заволодіння транспортним засобом
Наталія МУРАХЕВИЧ

агадаємо, що зловмисники,
серед яких і такі, які раніше
притягувалися до кримінальної
відповідальності, увечері 11 березня
цього року напали на чоловіка в одному з гаражних кооперативів Луцька, побили його битою та металевою
трубою, відібрали банківські картки
й автомобілем потерпілого вирушили у село Забороль Луцького району.

Н

Дорогою вони «вибили» від жертви
пін-коди до карток і зняли у банкоматі 14500 гривень. У подальшому
відібрали у потерпілого ще й кошти
в різній валюті та зняли гроші з іншої
картки, завдавши йому матеріальної
шкоди на загальну суму понад 276 тисяч гривень.
Через декілька днів ці ж «гангстери» жорстоко побили ще одного
лучанина в його помешканні на вулиці Кравчука і заволоділи двома

завезли у село
« Потерпілого
Забороль, де помістили у
підвал.

»

його мобільними телефонами. Потім,
розбивши скло в авто, що належить
йому, викрали звідти гаманець із понад 5 тисячами гривень, самого ж потерпілого завезли у село Забороль,

де помістили у підвал. Сюди ж було
доправлено і лучанина, що жив на вулиці Ветеранів, якого теж побили, пограбували і навіть погрожували вбити,
приставляючи до скроні пістолет.
Таким чином, зловмисники вимагали передати їм автомобіль, квартиру,
грошові кошти у сумі 5000 доларів США.
Звільнили потерпілих завдяки скоординованим діям працівників Луцького
відділу поліції головного управління
Національної поліції України в області увечері 17 березня 2018 року.
Невдовзі усі нападники постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання. n
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Доброго дня
вам, люди!
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3 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.22, захід — 18.52, тривалість дня —
1
11.30).
Місяць у Раку. 24 день Місяця.
Іменинники: Олег, Михайло, Федір, Денис, Тетяна.
4 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.24, захід — 18.49, тривалість дня —
1
11.25).
Місяць у Раку, Леві. 24–25 дні Місяця.
Іменинники: Андрій, Кіндрат, Дмитро, Данило.
Фото Мар’яни СІНЬКОВСЬКОЇ.

n Постаті

До 90–ліття видатного діяча
культури Віктора Чебліна
Уродженець Росії, він став справжнім
волинянином, витримавши
спочатку жорстокі випробування
Другої світової війни
атьки пішли на фронт, і він був санітаром госпіталю. А в повоєння став
слухачем артилерійської спецшколи. У 1947–му
здобув педагогічну освіту і за призначенням поїхав на Волинь, у Ківерцівську школу №1. Пізніше був її директором,
а в 1952–му очолив районний відділ освіти.
На посаді другого секретаря райкому партії опікувався гуманітарною сферою. А в 1962 році став директором Луцького культосвітнього училища, яке за ініціативи керівника перевели до Луцька. Педагог взявся ще
й за його будівництво — і цей навчальний заклад став
одним із найкращих в Україні.
Неодноразово Віктора Чебліна обирали депутатом
Луцької міськради. Відзначили званням заслуженого
працівника культури УРСР. Усі заслуги видатного педагога знову згадають вдячні учні й колеги, друзі й родина на вечорі пам’яті, який відбудеться 4 жовтня, о 18–й
годині, у Палаці культури Луцька.

Б

У дружній компанії добре і вчитися, і подорожувати
У вересні 4-Б Луцької школи №1
прогулявся на катері очищеною
нещодавно річкою Стир.
Аня, Юліана, Маринка одягли
моряцькі кашкети і увійшли
в роль екскурсоводів
–під кораблика бризками
розлітається вода, і наче веселішає навколо від дитячого
гомону. Старе місто відкривається

З

по–новому капітанові та його команді четвертокласників. Тут Луцький замок, кірха, будинок скульптора Голованя — як на долоні,
вони видаються величними.
Але найбільше зачаровують
пейзажі, яких із берега мовби не
помічали. Похилені верболози
черпають зі Стиру воду. А діти — як
діти: зустрілися після літа галасливим товариством і втішаються.

Дорослим, які їх супроводжують,
аж захотілося заспівати українську
народну «В кінці греблі шумлять
верби…» Ох, як добре, що ми саме
таким складом потрапили в клас
— однодумці, веселі й товариські.
Вдалого вам навчального року,
а педагогів — із професійним
святом! Усе нам удасться, адже
у дружньому колективі й учитель
стає другом школярів і батьків.

n Анонс

Школа збирає друзів
14 жовтня 2018 року, об 11-й годині, у ЗОШ
I-II ступенів села Нова Руда Маневицького району відбудеться зустріч випускників та вчителів із
нагоди 50–ліття її заснування.

n Прогноз погоди

Гроші ж лежать під ногами
«Тук!» — падає переді мною каштан, спішно звільняючись від
колючого кожушка. Беру в руки, а коричнева кулька ще тепла і така
блискуча, що, здається, віддзеркалює небо. А воно ще чисте та
синє, хоча літо вже минуло й у свої права вступила осінь
Євгенія СОМОВА

римаю плід у руці та згадую
дитинство. Щоразу дорогою зі
школи проходила біля старих
крислатих каштанів. Тож восени ми,
діти, надовго затримувалися біля

Т

них, набиваючи портфелі й кишені блискучими кульками, а потім мами мали клопіт. Витрушушували їх з усіх закамарків, бо ж
що було з ними робити? Хіба
що бабусі виготовляли мазіі
для ніг. Казали, дуже помічні.

Щоб хтось заготовляв їх, не
пригадую. А ось нині в Києві, на
Черкащині та Хмельниччині плоди каштанів приймають у пунктах
заготівлі макулатури. Потім відправляють
до
на переробр
д Європи
р
ку. Фармацевтичні
компанії
Фармац
виготовляють
із них лікувиготовля
вальні
валь та косметичні
креми.
У нас, на
кр
жаль,
каштани ніж
кому
не потрібні.
к
От
О і лежать під ногами.
га

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 27 вересня:

«ЦІКАВА»
»
ЗА 27 ВЕРЕСНЯ
ЩЕ У ПРОДАЖУ!

Ганна Герман
про українських
воїнів:
«Там вони
вбивали
чужих матерів,
а тут
вбивають
своїх»

Наймолодша
мама
країни
перейшла
у 7-й клас і…
переселилася
в орендоване
житло

Як вареники
Остапа
Вишні ледь
не стали
фінальним
«десертом»
для журналу
«Перець»

І ВИ ЩЕ НЕ ПЕРЕДПЛАТИЛИ?

«Постукала в двері
з ранковим дощем»
3 жовтня відзначається день святого Євстафія
Плакиди. У народі його називали Астафій Вітряк
або вітри Астафія. День, зазвичай, був вітряним.
І за вітром визначали погоду: якщо північний
— близько холоднеча, південний — до тепла,
західний — дощі скоро, а східний — до ясної погоди
За прогнозом чергового синоптика Волинського
обласного гідрометеоцентру Лесі Пасічник, 3 жовтня — мінлива хмарність, уночі без істотних опадів,
удень невеликий дощ. Вітер західний, 7—12 метрів
за секунду, пориви — 15–20. Температура повітря вночі —2—7, удень — 8—13 градусів тепла. 4–го — мінлива хмарність, уночі місцями невеликий дощ, удень
без опадів. Вітер північно–західний, 7—12 метрів за
секунду, місцями пориви — 15–20. Температура повітря вночі —2—7, вдень — 8—14 градусів тепла.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше
3 жовтня було 2001 року — плюс 25, найхолодніше —
1979–го — мінус 4 градуси.
У Рівному 3 жовтня хмарно. Увечері можливий
дрібний дощ. Температура повітря
— 8 –10 градусів тепла. 4–го — без
опадів, 6–10 градусів із позначкою «плюс».

Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94.
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2 жовтня 2018 Вівторок

Погляд
Сергій НАУМУК,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

Українці, нарешті маємо
достойну відповідь
поляку Сенкевичу
«Остапе, сину мій, Остапе мій золотий!.. Та ж ніжками
маленькими бігав ти по подвір’ячку, а гуси біле своє
губили пір’я, аж до суботівської церкви, там, на кручі,
бігав-єси, побігав, ловив бабине літо. І сміявся
до квіття, що вишивали царину. Бодай же той
пес, що клав пугою на твоє тіло сині пруги, не діждав
неділі. Бодай же пекельною мукою, безжальним
залізом розвернули йому груди, що він твойого
дитячого стогнання й прошення не слухав. Бодай
колом зав’язло йому плюгаве слово, що ним тебе
гадав споганити, гаспид?» — уже з першої сторінки
я опинився не вдома на дивані, а ширяв десь над
сплюндрованим Суботовим, де плакав-побивався
за сином та дружиною Богдан Хмельницький
дяки яким ніби опиняєшся
у старій Україні. Карета стає
кочем, гайдамака — левенцем, крива шабля — карабелею, сутичка — фатиґою,
екіпірування — еквіпутком.
Герої летять не сторчголов,
а коміть головою і так далі.
Тільки гармат Косач перерахував 9 видів: фальконет,
картавна, яструб, шарпанина, сміговниця, серпантина,
пищаль, змійка, волкомейка.
А лайка! Просто фантастика. Лярон (злодій), скурчибик (пройдисвіт, негідник), шальвіра (пройдисвіт),
гунцвот (негідник), гіпокрит
(лицемір), матляр (шахрай), філют (хитрун), фукач
(крикун, лайливець), цеп
(йолоп, бевзь), тать (розбійник), безецний (підлий,
ганебний, ниций), бецман
(олух), андибери (розбишаки), гурензон (сучий син). І,
зауважте, жодного матюка.
Усеньке дійство роману розгортається якось так
телевізійно, ніби картинки
бачиш перед очима. Тут тобі
й напружені батальні сцени,
і широкий соціальний зріз
тогочасного
суспільства,
і карколомні пригоди, і добра порція гумору (здебільшого з вуст такого собі Траквіліонуса Римші), і любовна
лінія (як же без кохання!).
Тож роман запросто може
стати основою для сценарію класного фільму. Одним
словом, достойна відповідь
на роман Генрика Сенкевича «Вогнем і мечем». n

Роман Юрія Косача
«День гніву», що вийшов
у видавництві «А-ба-ба-гала-ма-га», охоплює невеликий період: від травня
до вересня 1648 року, але
за масштабністю, драматизмом, насиченістю сюжетних ліній просто вражає.
Не в останню чергу він
цікавий
перегукуванням
із сучасністю. Хоча, здавалося б, де табори для
«переміщених осіб» (там
1947 року — на час виходу
книжки — перебував Юрій
Косач), а де постмайданна
Україна. Але наш земляк
зумів написати так, що й
досі чіпляє. «То тільки проклятуща гідра наша, роксоланської сваволі. То через
такі от дурні гирі (голови. —
Авт.) всі розумні голови летять у нас з плечей. Мало
розпалити полумінь, але що
буде, коли вихор і на наш бік
понесе пожар і вигоримо,
витліємо всі дощенту? Мало
того — сікти джангарем,
рубати домахою — мало
й вікторії, а що далі, мості
отамання?» Хіба не про нинішнє, наболіле: Майдан
вистояв, а що далі? Виглядає, автор вловив, що українцям із давніх-давен легше
один раз зібратися із силами і вигнати панів чи то пак
Януковича і його кліку, аніж
послідовно і планомірно будувати державу.
А ще мене захопила мова твору: буквально
з перших сторінок занурюєшся у розмаїття слів, завР
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Сільськогосподарському виробничому
кооперативу «Урожай» Луцького району

ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
ПРАЦІВНИКИ ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ.
Заробітна плата — 10 000—14 000 грн.
Забезпечуємо житлом та харчуванням. Повний соцпакет.
Контактні телефони: (0332) 79-41-81, 0503787109.

www.volyn.com.ua

n Політика

Петро ПОРОШЕНКО:
«У МЕНЕ БІЗНЕСУ В РОСІЇ НЕМАЄ
І БУТИ НЕ МОЖЕ»
Президент України публічно відповів
на необґрунтовані звинувачення своїх опонентів
мене був бізнес там
до війни. Але війна все
змінила. І тепер я хочу,
щоб усі почули: у Порошенка бізнесу в Росії немає і бути не може:
ні аграрного, ні патокового, ні жодного іншого», — заявив він у суботу,
виступаючи в Харкові на відкритті
Х міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи».
Петро Порошенко звинуватив
своїх політичних опонентів в Україні
у нечесній поведінці. «І хочу наголосити: я не виправдовуюся, а навпаки — безпосередньо звинувачую
своїх політичних опонентів в Україні. Звинувачую їх у відвертій брехні,
в чорному піарі, підіграванні російській пропаганді (…), в жадібному
бажанні за будь-яку ціну прийти
в українську владу», — заявив він.
Президент нагадав, що прийшов у владу з бізнесу, але свою
частку в найбільшому активі, корпорації «Рошен», передав у довірчу
власність всесвітньо відомій компанії «Ротшильд».
Глава держави зазначив, що
після анексії Криму Росія конфіскувала у нього Севастопольський
морський завод. «Де-факто його
у мене немає. Але окупантам дарувати завод ніхто не має наміру.
І я щоразу маніфестую про це, вносячи його в електронну декларацію», — сказав він.
Петро Порошенко також розповів про закриття виробництва на Липецькій кондитерській фабриці.
«За наказом Путіна як актив вона
(Липецька кондитерська фабрика. —Інтерфакс-Україна) з перших днів агресії була заарештована. Для чого? Щоб її не можна було
ні продати, ні передати. Це технологія. Він (Путін) навмисне блокував її продаж, щоб дати українській
опозиції підстави звинувачувати
мене в наявності Липецької фабрики. Опозиція все зрозуміла, але пас
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Фото president.gov.ua.

бажає, може поїхати в Липецьк і перевірити:
« Хто
замки на воротах, звільнені тисячі осіб і зупинене
виробництво, яке, до речі, коштує 700 млн доларів.

»

від Кремля прийняла», — заявив
Президент України.
Він пояснив, що саме тому
менеджмент корпорації «Рошен»
прийняв Соломонове рішення: закрив це підприємство. «І хто бажає,
може поїхати в Липецьк і перевірити: замки на воротах, звільнені тисячі осіб і зупинене виробництво,
яке, до речі, коштує 700 млн доларів», — сказав Порошенко.
Як повідомлялося, народний
депутат (позафракційний) Віктор
Чумак заявив, що передав Петру
Порошенку підписаний 40 парламентаріями, зокрема лідером
«Батьківщини» Юлією Тимошенко,
лист із закликом публічно підтвердити або спростувати інформацію
про нібито наявність у Петра Порошенка незадекларованого майна, корпоративних прав та коштів
в офшорних юрисдикціях, а також

відомості про ухилення від оподаткування в Україні.
Після появи цього звернення лідер фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив, що викладена інформація не відповідає
дійсності і є брудною технологією
частини його підписантів.
Артур Герасимов зазначив:
«У цій писанині чітко проглядається
почерк особи, незмінно присутньої
в експертних моніторингах як лідер
із неправди. І слід політичної сили,
яка ніколи не була перебірливою
в засобах боротьби за владу. Саме
остання найактивніше і просуває
тезу про неіснуючий бізнес Порошенка в Росії і з Росією, зокрема
не гребує займатися цим і на телеканалах, які взяли на себе роль
п’ятої колони Кремля».
Джерело:
«Інтерфакс-Україна». n

УГОРЩИНА НЕ БУДЕ ВІДКЛИКАТИ
СВОГО КОНСУЛА З БЕРЕГОВОГО

з угорським і міжнародним правом
і не суперечить будь-яким українським нормам». Тепер — слово
за Києвом.
До речі, нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був
на переговорах у Москві. Не виключено, що проти нашої країни вони
діятимуть спільно. Тим паче, що
через авторитарний режим в Угорщині Європейський парламент
(ЄП) дав старт дисциплінарній процедурі проти цієї держави. В найгіршому випадку її можуть позбавити права голосу в Євросоюзі. n

n Пульс дня

Україна відправить нахабу додому силоміць?
19 вересня цього року було
опубліковано відео, на якому жителям Закарпаття у місті Береговому
надають угорське громадянство.
Українці клянуться у вірності сусідній державі, а консул із Будапешта
просить їх приховувати цей факт
від української влади.
Згодом міністр закордонних

справ Павло Клімкін заявив, що запропонував своєму колезі Сіярто
відкликати консула. Якщо ж цього не станеться, то Україна вишле його. І ось офіційний Будапешт
заявив, що не збирається цього
робити. За словами речника тамтешнього МЗС Томаша Менцера,
скандальний інцидент «гармоніює

www.volyn.com.ua
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Чи не пора провести вибори,
щоб очистити повітря?
Депутати Волинської обласної ради просто б’ють рекорди працьовитості —
за три години озвучили 17 запитів та розглянули 60 питань порядку денного
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Кость ГАРБАРЧУК

е зранку до початку засідання під стіни волинського Білого дому приїхала
невеличка група пікетувальників
із села Стобихівка Камінь-Каширського району з вимогою збудувати
школу, й більш численна делегація
працівників санаторію «Пролісок»,
які вимагали призначити на посаду
нинішнього директора й депутата
обласної ради Валентину Касарду, в якої закінчився контракт. До
них навіть вийшов голова обласної
державної адміністрації Олександр
Савченко, котрий заявив, що шанує
й підтримує Валентину Іванівну, але
він не секретар обкому партії, мовляв, у нас зараз демократія.
Щоправда, свою позицію щодо
керівника комунального закладу
пан Савченко не озвучив з трибуни
у 20-хвилинній промові, більше говорив про проблеми Волинського
краю, і залишив залу відразу після
бюджетного питання.
Поки обранці Луцької міської
громади того ж дня на своїй сесії розглянули лише кілька питань,
то обласні — аж шістдесят. Що там
довго говорити, коли й так все ясно.
Ретельно натискай кнопку й слухняно голосуй!
Спочатку у проекті порядку денного чергової 21-ї сесії Волинської
обласної ради було 75 питань. Але
частину з них ніби корова язиком
злизала. А точніше, то депутат-укропівець Григорій Павлович запропонував 16 зняти. Чомусь всі вони внесені
Сергієм Слабенком (представником
опозиційної «Батьківщини» у парламенті Волині), очевидно, щоб багато
не виступав проти голови обласної
ради Ігоря Палиці. І за це обранцям
громади довелося голосувати аж
тричі, бо, напевно, хтось із проукропівської більшості заснув чи виходив
у туалет. Як пожартував один колега,
юриста Слабенка жорстко «поклали
лицем на асфальт».
Окрім цього, народні обранці
ухвалили цілий ряд кадрових рішень
та призначили керівників комунальних закладів. Щоправда, директора
санаторію «Пролісок» Валентину
Касарду підтримали лише 14 депутатів. Перед цим була словесна
полеміка між Сергієм Слабенком,
Людмилою Кирдою та Ігорем Палицею. Вони нагадали колегам, як
нинішній керівник із занедбаного
піонерського табору разом із колективом зробила сучасний європейський заклад. На що голова
обласної ради запевнив, що ніхто
не збирається продавати чи приватизовувати санаторій й іронічно додав: «Підтримають депутати — буде
працювати!»
Тут не витримала Валентина Іванівна, яка вигукнула: «Ігоре Петро-
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Навіть підтримка колективу та Сергія Слабенка не допомогла Валентині Касарді.

вичу, чим вам не вгодила Касарда?»,
й відразу після голосування на знак
протесту залишила сесійну залу.
Поживемо — побачимо, хто стане новим керівником, адже обранці
створили спеціальну ревізійну комісію для перевірки роботи цього

Ігор Петрович сказав закінчити сесію до обіду. Так і сталося. Рівно
о 13-й годині в залі вже дружно та
натхненно усі співали Гімн України.
Спостерігаючи за цим дійством,
пригадав свою улюблену фразу
з книги-трилогії «Картковий буди-

не витримала Валентина Касарда, яка вигукнула: «Ігоре
« Тут
Петровичу, чим вам не вгодила Касарда?», й відразу після
голосування на знак протесту залишила сесійну залу.
»
комунального закладу, яку очолив
Ігор Лех. А може, це майбутній директор? Хоча, наскільки нам відомо,
список бажаючих очолити успішне
підприємство значно більший.
А далі все пішло як по маслу.
В кулуарах один із працівників апарату обласної ради повідомив, що

нок» англійського політика-консерватора та письменника Майкла
Доббса: «Може, пора провести вибори, щоб очистити повітря?» Хоча
нинішнім депутатам ще працювати два роки до закінчення каденції.
Тому маємо шанс побачити й почути
ще багато нового.

На продовження теми

«Я УТРИМАВСЯ, БО НЕ ПОЧУВ ЗВІТУ»
Після засідання поцікавився у керівника пропрезидентської фракції БПП «Солідарність» Володимира Бондаря (на фото), чи почули у сесійній залі провладну меншість, адже складається враження, ніби її взагалі немає,
та яка позиція політичної сили щодо призначення Валентини Касарди на посаду директора санаторію «Пролісок»?
— Я не бачу зараз більшості чи меншості в обласній раді, ми шукаємо
можливості конструктивно вирішувати питання. Всі бюджетні та майнові рішення ухвалили без серйозних суперечок. Щодо розподілу 7 мільйонів гривень на потреби округів, то вважаю такий крок трішки популістським (У змінах
до бюджету обранці громади розподілили 30,2 мільйона гривень. Частину
коштів спрямували на заклади обласної комунальної власності, а 7 мільйонів
– за пропозиціями депутатів – на їхні округи. — Авт.). Це не далекоглядний
підхід. Але кошти також підуть на потреби людей, це ж не проїдання грошей.
Щодо роботи фракції, то працюємо не лише у сесійній залі, але й за її межами. Ми не з тих, хто буде зривати засідання з найменшого приводу, аби показати свою присутність. За призначення Валентини Касарди у нас було вільне
голосування, тому я не знаю позиції членів фракції. Особисто я поважаю Валентину Іванівну, вважаю її достойним керівником. Вона дуже багато зробила
для розбудови санаторію. Але хотів би почути звіт та результати перевірки,
перед тим як затверджувати. І не тільки щодо Валентини Касарди, а кожен керівник комунального закладу має призначатися за такою процедурою — звіт,
перевірка, а тоді вже голосування. Такого алгоритму не дотрималися, тому
при розгляді цього питання я утримався. n

Московський патріархат
скликає вірян силою
захищати
Почаївську лавру
«Потрібна буде ваша фізична присутність»
амісник Свято-Успенської Почаївської лаври, митрополит Московського патріархату Володимир закликав вірян «бути готовими, щоб її захистити».
Звернення митрополита оприлюднено на
офіційному сайті лаври «з приводу загрози
і «томосу».
«Враховуючи ситуацію, яка склалась,
і з інформації, якою ми володіємо, і через
погрози розправи, які все поширюються,
видно, що і нам доведеться щось пережити.
А тому просимо вашої підтримки, в першу
чергу молитвенної, моральної, і, очевидно,
потрібна буде фізична ваша присутність,
– йдеться у повідомленні. – Кому не байдужа доля Почаївської Свято-Успенської
лаври, нашої православної української святині, і не тільки української, а всесвітньої,
будьмо готові, щоб її захистити. Додатково ми постараємося вас проінформувати,
коли приїхати», – наголошує митрополит.
Також він назвав Вселенського патріарха
Варфоломія «другом Папи Римського», а
його рішення «неприйнятними». n

Н

Брехливу
«Міс Україна-2018»
замінили на нову
19-річна Леоніла Гузь із Херсонської
області стала найкрасивішою дівчиною
країни замість дискваліфікованої раніше
Вероніки Дідусенко
ро це журі оголосило під час телеверсії конкурсу «Міс Україна-2018» на телеканалі «1+1». У грудні Леоніла Гузь
представить Україну на «Міс світу», який цього року пройде в Китаї на острові Хайнань.
Нагадаємо, минулого тижня вперше за всю історію конкурсу «Міс Україна» була позбавлена титулу його переможниці 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва. Організатори заявили,
що дівчина порушила його офіційні вимоги,
збрехавши, що не має дітей і що не була заміжньою, як того вимагають умови участі.
Сама Дідусенко назвала це дискримінацією
і заявила, що буде боротись за повернення
їй титулу. n

П

n Пряма мова
Петро ПОРОШЕНКО,
Президент України, в інтерв’ю CNN,
про те, хто об’єднав українців:
У 2013 році трансатлантичну інтеграцію
України, вступ до НАТО, підтримували
16% наших громадян. Зараз уже більш
як 54%. Хто це зробив? Путін. У 2013-му
європейську інтеграцію держави підтримували 33%. Зараз – 74%. Хто це зробив?
Путін... Тому дякую, пане
Путін, за те, що зробили мою країну більш
європейською і більш
готовою захищати
європейські і трансатлантичні цінності. І ми
абсолютно впевнені, що
не повернемося в
Російську імперію.

«

»
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n Знай наших!

Три музи пана Андрія: дружина Тетяна, доньки Олеся та Софія.

У художнього керівника – непересічний комедійний талант.

АГРОНОМ ІЗ ВОЛИНСЬКОГО СЕЛА
АНДРІЙ КОРНЕЙКО СТАВ АКТОРОМ, ПРО ЯКОГО
ВЖЕ НАЧУВАНА І КИЇВСЬКА ПУБЛІКА
Закінчення. Початок на с.1

ЛЮБОВ ДО ПРЕКРАСНОГО
ПРИЩЕПИЛИ В РОДИНІ

…У Лобачівці Андрій зустрічає мене на возі. Звично гукає
«Вйо!» і одразу починає розмову, знаючи, що гнідий Блейк
може навіть без команди привезти будь–кого до хати Корнейків. Тато Михайло Андрійович вибудував її своїми руками
на одному з височеньких земляних «лобів», від яких і пішла
назва села Лобачівка, що на Горохівщині. Зараз тут справжній
рай, бо кілька десятків років
тому син обсадив обійстя берізками.
— А ген–ген, на іншому
«лобові», стояла бабусина хата,
в якій я народився, — лине спогадом у минуле господар.
Єдиного сина батьки любили, як мовиться, наче душу.
До сьомого класу Андрійко був
відмінником. Четвірка з математики з’явилася лише наступного року. Якось вирвав зі щоденника сторінку з двійкою
за поведінку і отримав покарання на колінах у кутку. У такі хвилини визволяти внука поспішала бабуся Текля. Вона радила
малому попросити вибачення
в мами, мовивши чарівне: «Я
більше так робити не буду».
Вивчивши уроки, непосида
позирав нетерпляче на вигін,
де ганяли м’яч хлопчаки. Вловивши ті заздрісні погляди, бабуня дозволяла чкурнути туди.
Вигін був від хати за кількасот
метрів, однак бабусине протяж-

не «Андрійку–у-у…» засвідчувало, що пора повертатися додому. Тоді кидав атаку чи ворота
і щодуху мчав назад.
— Уже потому зрозумів, що
маю тонкий слух, — жартував,
леліючи спогади про найрідніших людей.

КОЛИ ГЛЯДАЧ ВІРИТЬ
АРТИСТОВІ

ЗІ ШКІЛЬНОЇ ЛАВИ —
ДО ЗУСТРІЧІ НА СЦЕНІ
ЧЕРЕЗ СОРОК РОКІВ

І стара, і нова оселі Корнейків завжди світилася духовними вогниками. Тато Михайло
був весільним музикою і грав
на сільський сцені, бабця Текля зберігала народні традиції,
мама Євгенія вміла гарно читати гуморески. Від неї і перейняв
дар хлопчик, бо вже на шкільних
концертах, щойно побачивши

ниву культури
« НаАндрій
Корнейко
потрапив, коли
розпалися
колгоспи.

з 55–річчям. Гостей зустрічала
дружина Андрія Михайловича
Тетяна. «Моїм сонечком» він,
як і в юності, називає він її сьогодні, зазначаючи, що зустріч
із нею, кожен разом прожитий
день пам’ятає, мов «Отче наш».
Познайомився із дівчиною
на залізничній станції, на якій
забирав селітру на колгоспні поля. Жартуючи, виманив
у Тетяни додаткових два мішки добрива. Промовив здивованій дівчині: «Буду з тобою
за цю селітру розраховуватися
все життя». Як у воду дивився!
Невдовзі привіз її як наречену
в Лобачівку. За приязну і скромну вдачу дівчину з Рівненщини
молодь відразу ж стала називати «нашою Танею», а невдовзі,
як розцвіли сади, село відгуляло їхнє весілля.
Подружжя Корнейків виховало трьох чудових дітей.
22–літня Олеся — студентка
шостого курсу хімічного факультету СНУ ім. Лесі Українки.
Двадцятирічний Сергій — четвертокурсник кафедри театральної режисури Рівненського державного гуманітарного
факультету. Нещодавно в колектив його запросив Рівненський
музично–драматичний
театр. Своїм талантом юний волинянин вразив не лише столицю, а й зарубіжжя, гастролюючи з молодіжним театром вишу!
У всіх постановках лобачівського аматорського театру бере
участь і наймолодша з родини Корнейків, 19–літня Софія,
студентка факультету культури
і мистецтв СНУ.

»

міміку малого золотоволосого
артиста, всі від сміху бралися
за животи.
У 1971–му саме йому, другокласникові, з ровесниками Галинкою Бойко і Володею Допірою голова колгоспу довірив
перерізати стрічку на церемонії
відкриття нового Будинку культури. Цього ж дня в залі пролунали оплески за виконання
Андрійком гуморески. Чи ж міг
знати восьмилітній хлопчик, що
ця мить стане знаковою? Саме

Майбутній режисер Корнейко-молодший.

тоді до нього уважніше придивився організатор шкільного
театру десятикласник Петько,
сьогодні — народний артист
України, лауреат Шевченківської премії, провідний актор
столичного драматичного театру імені Івана Франка Петро Панчук. Андрій грав разом
із ним, їздив із виступами по селах району, перемагав на обласних творчих конкурсах і гадки не мав, що ці хвилини стануть
паростками для народження
театрального колективу, задля
якого Петро Панчук поспішатиме в рідну Лобачівку з Києва,
а Корнейко буде художнім керівником театру та його гордістю!
В юності хлопець мріяв вступити до мистецького вишу. Зупинили батьки, кажучи, що артистам держава мало платить.
З відзнакою закінчив агрономічне відділення Горохівського
сільськогосподарського
технікуму. Відслужив у танкових військах і після армії став

працювати за спеціальністю
в лобачівському колгоспі. Його
керівництво неохоче відпустило перспективного молодого
працівника на вступні екзамени до Київської сільськогосподарської академії. Але хлопець
їх успішно склав, ще й отримував потім підвищену стипендію
за відмінне навчання. Ночами
підпрацьовував на столичній
цукерковій фабриці. Професори, з якими Андрій досі іноді
зустрічається, пам’ятають його
студентом–капітаном команди
«кавеенщиків» «Комок», культорганізатором академії, хористом… А на ниву культури Андрій Корнейко потрапив, коли
розпалися колгоспи.
«КОЖЕН ПРОЖИТИЙ
ІЗ ТЕТЯНОЮ ДЕНЬ
ПАМ’ЯТАЮ, МОВ «ОТЧЕ НАШ»

Цими днями у світлиці Корнейків зрання до смеркання
не зачинялися двері: друзі, сусіди, колеги вітали господаря

Минають літа, а в лобачівському закладі культури не перестає вирувати життя. На всі
концерти жителі села йдуть
родинами. Душа Лобачівки —
сільський театр. Його шість
років тому заснував столичний
актор Петро Панчук, приїхавши
ненадовго додому Києва.
— Петре, а чи зможемо
зробити такий театр, як у молодості? — розтривожив одного разу спогадами земляка директор народного дому
«Просвіта» Василь Гриб, один
із кращих керівників сільських
закладів культури Волині й сусід Андрія Корнейка. Отоді й
почався в Лобачівці той театральний бум, який відкрив таланти в учителів, учнів місцевої
школи, студентів вишів, держслужбовців, охоронників… Щоправда, доля покликала його
в Америку.
У спектаклях, які є успішним
здобутком лобачівців, ювіляр
Андрій Корнейко, зазвичай,
виконує головні ролі. Та навіть коли поза театром читає
на сцені патріотичні твори чи
гуморески, його номери вирізняються щирістю. Глядачі вірять
Андрієві Корнейку, а для актора, хай і самодіяльного, це неабиякий успіх. n
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n Усім недугам наперекір
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.
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І КРУЖЛЯЛИ У ВАЛЬСІ ДІВЧАТА НА ВІЗКАХ
ТА МУЖНІ ВОЇНИ…

Фото Алли ЛІСОВОЇ.

У Луцьку відбувся «Осінній бал» для дітей та підлітків з особливими потребами
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Євгенія СОМОВА

агія казки і феєрія почуттів панували минулої п’ятниці в торгово-розважальному
центрі
«ПортСіті». Дівчата в бальних сукнях
і з діадемами у волоссі, хлопці у білосніжних сорочках із метеликами, схвильовані
й усміхнені батьки — усе це створювало
неповторну атмосферу свята. У ньому
взяло участь більше ста дітей та підлітків
з інвалідністю. Його ініціатором був голова Волинської облдержадміністрації
Олександр Савченко. Хоча, як він зізнався згодом, цю ідею «підкинула» дружина
Президента Марина Порошенко.
До осіннього балу готувалися впродовж літа, адже треба було провести
не одну репетицію, об’єднати колективи всіх громадських організацій, які зголосилися взяти участь, умовити батьків.
Чимало з них не вірили в успіх задуманого. Побоювалися за своїх особливих
діток: чи зможуть вийти на танцмайданчик, показати все, чого їх навчали?
І дарма. Всі колективи були, як то кажуть, на висоті, гідними оплесків, якими
їх щедро нагороджували глядачі.
Бал розпочався полонезом і вальсом, які виконали вихованці громадської організації батьків і дітей із синдромом Дауна. Свій хист, прагнення
довести собі й іншим, що такі ж, як усі,
можуть та хочуть повноцінно жити,

М

Найкращі весільні
хліби — у княжому
місті
Танці не мають обмежень – довели дівчата з центру «Джерело життя» і їхні партнери.

Алла ЛІСОВА

олоритне дійство відбувалося вже одинадцятий раз. У ньому взяли участь
волинські коровайниці та майстри декоративно-прикладного мистецтва, учасники
художньої самодіяльності. Тут можна було оглянути виставку п’ятнадцяти чудесних снопів,
фотовиставки, взяти участь у майстер-класах.
Сільські господині запрошували до імпрові-

К

господині запрошували
« Сільські
до імпровізованих світлиць,

розпочався полонезом
« Бал
і вальсом, які виконали
вихованці громадської
організації бітьків і дітей
із синдромом Дауна.

»

танцювати, продемонстрували члени
організації «Янголята», «Повір у себе»,
ресурсного центру «Кольорова капустинка», Луцького навчально-реабілітаційного центру… На танцмайданчик
виходили не лише юні учасники свята, а й дорослі. Щемливим і хвилюючим був «Кришталевий вальс» батьків
та дітей ГО «Янголята». З ним вони виступали у 2017 році на Міжнародному
фестивалі дітей з аутизмом у Туреччині.
Стоячи, зал аплодував дівчатам у візках
із ГО «Джерело життя» та їхнім партнерам, воїнам, які захищають нашу державу на Сході України.
— Дуже хвилювалася перед виступом, — зізналася Таня Симінська,
партнером якої був кіборг Вадим Ваврищук. — На візках і в такому залі ми
танцювали вперше. Та й партнерів
не хотілося підвести. Танцювати з ними
відповідально, то й старалися.
Паузи між танцями заповнювали
відомі зіркові гості — учасниця шоу
«Голос України» Марія Хурсенко та переможець його 5-го сезону Антон Копитін. Але «родзинкою» дійства став
майстер-клас володаря Кубка України
з бального танцю Влада Ями. Він учив
і дорослих, і дітей запальної польки,

Майстрині з різних куточків Волині
минулої неділі продемонстрували
43 диво-витвори у володимирволинському парку «Слов’янський»
на фестивалі української традиційної
культури «Український коровайсузір’я»

де частували домашньою
медовухою та українськими
стравами.
«Кожен, хто вийшов на паркет, – переможець», – підбадьорював пари Влад Яма.

У коло став і голова облдержадміністрації зі своєю чарівною партнеркою.

вказуючи на помилки, не забував хвалити за кожне вдале «па». «Головне — сміливість й усмішка», — підбадьорював
і охоче фотографувався з шанувальниками його таланту.
Знімок із ним для багатьох був
справжнім подарунком. Приємним
сюрпризом стали для учасників дійства і сертифікати від торгового центру
«ПортСіті» на розваги та покупки.
Організаторам балу і колективам
громадських організацій щиро дяку-

вав голова облдержадміністрації Олександр Савченко, вручаючи дипломи.
Свято було важливим не лише для
дітей, а й для дорослих, воно об’єднало
всіх.
— Готуючись до нього, ми багато
працювали з хореографом, — зазначила мама Ромчика, учасника громадської організації «Повір у себе» Марина
Борзовець. — А кожна репетиція для
нас — це вихід у світ і своєрідний релакс. n

»

зованих світлиць, де частували домашньою
медовухою та українськими стравами. Дитячі
ігри, розваги, козацькі забави додавали доброго настрою наймолодшим учасникам свята.
Присутніх зачарував показ суконь різних часів для наречених. Дефіле у весільному вбранні організувала ГО «Creative studio».
Всього було зібрано близько тридцяти нарядів,
які представили дівчата-моделі під популярні
українські пісні минулих років. Усі ці сукні зібрані у селах Володимир-Волинського району й
відновлені працівниками Будинку культури.
Організатори свята — Володимир-Волинська райдержадміністрація та районна
рада — потурбувалися про насичену та цікаву
концертну програму. «Родзинкою» свята став
виступ народної артистки, Героя
України Ніни Матвієнко. Співачка залишила свій автограф і для
читачів нашої газети. n

Добрі слова від Ніни Матвієнко.
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n На роздоріжжі реформ

Медиків «виганяють» за кордон.
У кого будемо лікуватися?
Досі ми нарікали на нестачу кадрів у сільських ФАПах і амбулаторіях. Але нинішнього року
навіть у міських закладах вголос заговорили про те, що медсестри й лікарі звільняються
з роботи, бо в Україні вона стає щораз більше низькооплачуваною, непрестижною
Фото fakty.com.ua.

Закінчення. Початок на с. 1
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

тім, побоювання дівчини
марні, бо вже й керівники лікувальних закладів
публічно визнають, що далі так
тривати не може, існуюча система оплати праці, сумнозвісна
тарифна сітка, яка передбачає
молодим спеціалістам оклади
у 1762 гривні, давно віджила
своє. З горем «дотягують» зарплати до рівня мінімальної, у результаті виходить, що і лікар-початківець, і сторож отримують
однаково — приблизно по 3 тисячі гривень. Фахівці з вищою
категорією можуть розраховувати на 4–4,5 тисячі. Не дивно, що на такі жебрацькі подачки
від держави медики відповідають заявами про звільнення,
а випускники шкіл не хочуть
пов’язувати своє життя з галуззю охорони здоров’я. У всіх
волинських медичних коледжах
цього року — недобір студентів,
навіть на бюджетну форму навчання претендувало небагато
абітурієнтів.
— Уперше за роки існування
Луцького медколеджу практично не було конкурсу на молодшого спеціаліста. Важко було
виконати держзамовлення, —
констатувала директор закладу
Аліса Хмелькова.

В

Цей

День
в історії
жовтня

2

Кілька тижнів тому на офіційному сайті МОЗ розмістили
спростування: «Будь-які заяви
про стрімке зростання дефіциту кадрів на ринку праці лікарів
є необґрунтованими. Упродовж
останніх 5 років немає різких
змін у кількості вакансій… Офі-

в Україні більше, аніж у Європі,
лікарів на 10 тисяч населення,
у нас — 38, а в них 31—33. Але
це вже відверта маніпуляція,
МОЗ рахує всіх, хто має вищу
медичну освіту, незалежно від
місця роботи. Не секрет також, що в цій галузі дуже багато пенсіонерів, які працюють
на 1,5–2 ставки, закривають ва-

плечах старшого покоління фактично й
« Натримається
медицина. А хто прийде їм на зміну?
ційна статистика щодо трудової
міграції медпрацівників за кордон не ведеться», — не визнають
проблеми в міністерстві.
Ще один традиційний аргумент столичних чиновників:

»

кансії, чим покращують офіційну
статистику. На плечах старшого
покоління фактично й тримається медицина. А хто прийде їм
на зміну?
— На Волині медичні закла-

А РОЗПЛАЧУВАТИСЯ
ДОВЕДЕТЬСЯ НАМ ІЗ ВАМИ…

У Луцькій міській лікарні сподівалися, що прийдуть на роботу 15 випускниць медколеджів,
але в них виявилися інші плани.
А тим часом працівниці йдуть
у декретні відпустки, знаходять

Фото google.com.ua.

Автор стрілецького гімну
був відомим гультяєм
і завсідником кав’ярень

« Чарнецькому
не сподобалася
фінальна пісня «Чи
я в лузі не калина
була».

»

2 жовтня 1944-го у віці 63 роки помер український поет,
фейлетоніст, критик, театральний діяч, один із творців піснiгімну «Ой у лузі червона калина» Степан Чарнецький (на фото)
Тарас
СТЕПАНЮК

ін був тринадцятою дитиною у сім’ї. З гімназії Степана вигнали за
зневажливе ставлення до
релігії, тому він навчався у
реальній школі, а пізніше — у
Львівському політехнічному
інституті. Отримав професію
інженера. Але більш відомий
як літератор та театральний
діяч.

В

ЧИНОВНИКАМ —
АБИ ЦИФРА БУЛА СПРАВНА

ди укомплектовані лікарями
на 80 відсотків, у сільській місцевості первинна ланка — на 67%.
Катастрофи нема. Певна кількість вакантних посад дає змогу
мати ресурс для стимулювання
працівників. Однак цього року
став помітнішим відтік кадрів
за кордон, і це тривожна тенденція, — вважає начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Ігор Ващенюк.
Жителі
сіл
підтвердять,
в області 46 ФАПів не укомплектовані жодним медичним
працівником, добрий десяток
амбулаторій жде — не діждеться
сімейних лікарів. Медсестрами
Волинь «на папері» забезпечена
на 96 відсотків. Реально ж навіть
у лікувальних закладах Луцька їх
бракує. Днями зустріла знайому.
— Сиджу біля чоловіка, який
переніс інсульт, і бачу, наскільки
завантажені сестрички у неврології. Вночі чергувало двоє дівчат, а пацієнтів 70. І майже всі
важкі, лежачі, біля яких треба натупатися, — співчувала медикам
жінка.

собі краще оплачувану роботу у приватних закладах або й
виїжджають за кордон. Наприклад, тільки з кардіологічного
відділення одна медсестра влаштувалася в Бельгії, інша — у Німеччині.
— Звільняються дуже кваліфіковані й сумлінні працівники,
яким буде важко знайти заміну. Недавно дві наші медсестри
поїхали до Польщі, ще одна
знайшла собі роботу в хоспісі
в Чехії. А як при таких мізерних
зарплатах втримати реабілітологів? Їхній статус у нас досі
не визначений, а люди не можуть жити обіцянками, — з великим уболіванням розповідала головний лікар Волинського
обласного госпіталю для ветеранів війни Тетяна Масікова. —
З іншого боку, і за кордоном
манна з неба не падає. Мій син,
наприклад, якийсь час працював асистентом хірурга у Німеччині. Для цього потрібно було
вивчити мову, скласти екзамен,
отримати сертифікат. Щоб тебе
визнали хірургом, треба шість
років відпрацювати, провести
певну кількість операцій. Є й
інші складнощі. Мій син повернувся до Луцька, працює у міській лікарні.
Поліпшити ситуацію із забезпеченням волинської медицини кадрами сподіваються
за рахунок інтернів. Цього року
в область прибуло 132 випускники з 12 вищих медичних навчальних закладів, кажуть, рекордна кількість.
Чи схочуть молоді спеціалісти працювати в районах, залежатиме від влади на місцях.
Держава, схоже, перекладає
цю проблему на плечі громад,
однак і ті не поспішають «розкошелюватися» на доплати чи інші
заохочення для медиків. А розплачуватися доведеться нам
із вами… n

Був знаним серед львівської богеми завсідником
кав’ярень. «Усі дивуються, як
він живе і чим живе. Та ніхто не
чув ніколи, щоб він жалувався
на важкі умовини існування.
Для нього, бачиться, фінансова проблема не існує... Є в
що одягнутися – добре, нема
– обійдеться. Головне, щоби
було за що випити», – писав
про нього львівський поет Петро Карманський.
Про
п’яні
походеньки

Степана складали легенди.
Карманський згадував, що
Чарнецький часто «наспівував тужливі арії, що ходили
за ним і з ним навіть тоді, як
у його голові шуміло вино чи
коньяк. Не раз після півночі
можна було почути здалека арії з якоїсь опери, які він
повними грудьми виводив,
ідучи ринком самотою».
Чарнецький працював у
кількох львівських довоєнних часописах, керував укра-

їнським театром у Львові
«Руська бесіда», видав кілька
збірок поезій та прози, рецензував, перекладав. Під
псевдо Тиберій Горобець він

написав книжечку фейлетонів та новел. Його називали
автором популярних шлягерів. Але найвідоміший його
твір – пісня «Ой у лузі червона калина».
Ще у 1914 році, коли в
«Руській бесіді» ставили п’єсу про гетьмана Дорошенка
«Сонце руїни», Чарнецькому не сподобалася фінальна пісня «Чи я в лузі не калина була». Він використав
замість неї іншу – «Розлилися круті бережечки», трохи переробивши слова та
мелодію. Завдяки виставі
пісня, а особливо її остання
строфа «Ой у лузі...» стала
відомою. n
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Вітаємо!
Учора 80 років відсвяткував житель
села Вишнівка Любомльського району
Степан Іванович
КУДЯ,
а 4 жовтня 75-й рік народження зустріне його дружина
Євгенія Дмитрівна.
Шановні іменинники, зичимо вам довгих років життя.
Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця.
Хай повниться до краю
день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Нехай життя наснаги додає
Десятки літ ще
мріяти, творити.
Щоб ви змогли усе
життя своє
В здоров’ї й радості
багато літ прожити!
З повагою
сім’я Олехів.

Сьогодні золотий ювілей відзначає
турботливий син, коханий чоловік, люблячий тато, найкращий дідусь, житель
села Завітне Ківерцівського району
Віктор Іванович
ЯНЮК.
Шумлять літа, як на вітру тополі,
А в тих літах — і сонце, і дощі,
А ми бажаєм, щоб було доволі
Здоров’я, щастя, радості в душі.
Ніколи оптимізму не втрачати
І з внуками у хованки пограти.
Хай доля дарує приємні хвилини
У дружньому колі, у колі родини.
Хай Бог допоможе ще довго прожити,
Щоб усіх на сторіччя зміг запросити.
За турботу, добре серце
нехай
Господь
пошле
благословення, а всі святі дарують сили та здоров’я.
З повагою та любов’ю
мама, дружина, дочки,
зяті, внук, брати з сім’ями.
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ПІДПРИЄМСТВО РЕАЛІЗУЄ ТЕХНІКУ,
ЯКА БУЛА У ВИКОРИСТАННІ
І Є В ІДЕАЛЬНОМУ РОБОЧОМУ СТАНІ:
«Марал-125» із кукурудзяною жаткою і підбирачем —
2 шт., проведено капітальний ремонт 2012 року на Хмельницькому комбайновому заводі; комбайн «Дон Лан» 1500Б —
2 шт., 2006 року випуску, 2595 мотогодин, із ріпаковими столами, підбирачами, візками з жаткою; зерновий комбайн
«Славутич» КЗС-9-1 — 2 шт., 2015 року випуску, 650 мотогодин, із підбирачами, візками з жаткою.
Тел. 067 3328261.
ТзОВ «Ківерцівське РТП»
надає послуги:
ремонт автотракторних двигунів;
шліфування колінчастих валів;
ремонт паливної апаратури;
ремонт ПД<10, П<350;
ремонт компресорів КамАЗ, ЗІЛ<130, Т<150, МАЗ;
автомобільні перевезення;
токарні, слюсарні послуги

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО.
ОГОЛОШЕННЯ
АТ «СГ «ТАС» (приватне) просить вважати втраченими та недійсними бланки договорів страхування: AК 9 418 348, AК 9 418 350, AК 9 708 332,
Зелена картка — вся система 13 392 7 70, AZ10
704 766, AZ10 752 050, AZ10 771640, 27 — (вся система, Азербайджан) 1/12 520 863/12 520 863,
27 — (вся система, Азербайджан) 1/13 249 393/13
249 393, 27 — (вся система, Азербайджан) 1/12
529 364/12 529 364, 27 — (вся система, Азербайджан) 2/13 399 773/13 399 774, AZ6 1/430 002/430
002, AК 1/9 208 200/9 208 200, AК 2/9 208 202/9 208
203, TL5 6/367 002/367 007, TL5 9/366 993/367 000.

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ПОЛЬЩІ
НА М’ЯСОКОМБІНАТІ.
ДОВЕЗЕННЯ ДО МІСЦЯ РОБОТИ, ДВОРАЗОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
ПРОЖИВАННЯ – ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА – 80—100 грн/год.
Тел.: (066) 67 92 077, (097) 19 01 915.

МЕТАЛЕВІ ШТАХЕТИ
від виробника завширшки 10, 11, 13 см
28 кольорів + золотий дуб.
lВодостічні системи оцинковані
та кольорові.
lПанельні огорожі.
Тел.: 0506446840, 0674933889.

м. Ківерці, вул. 17 Вересня, 49,
тел.: (03365) 2J21J70,
0677767599, 0990339210.
Компанія «Chocoboom»
– український виробник
солодощів –
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Менеджера з персоналу
Мікробіолога
Оператора пакувальних
машин
Налагоджувальника
технічного обладнання
Механіка
Майстра зміни
Електрика
Водія категорії С
Цукерника
Вантажника.
Гарантуємо гідну
заробітну плату,
офіційне працевлаштування.
Безкоштовний доїзд.
Місце роботи — смт Колки,
Маневицький район.
Довідки за тел.:
0673708494,
0667782465.

SUDOKU

Правила нескладні: заповніть порожні
клітинки цифрами
від 1 до 9 так, щоб
у кожному рядку і
кожному стовпчику не було двох
однакових.
Склав
Леонід
МАНЧИНСЬКИЙ.

Відповіді на кросворд
SUDOKU,
опублікований
10 липня
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n Футбол

«АРСЕНАЛ» ДАЛЕКО НЕ ЛОНДОНСЬКИЙ,
ПРОТЕ КИЇВСЬКЕ «ДИНАМО»
ЗАЛЕДВЕ «НЕ ВІДКАНОНІРИВ»

рахувавши гол Віктора Циганкова «через офсайд». Повтори
показали, що «поза грою» там
не було навіть близько («у запасі» в динамівця ще лишалося
зо два метри!). Проте лайнсмен
теж людина: заснув на боковій
лінії — раптово прокинувся — і
сіпнулася рука з прапорцем…
ЗА ВОРОТАМИ

Фото fcdynamo.kiev.ua.

Тим часом «Шахтар» відфеєрив у Львові «Карпати», а ФК «Олександрія» не просто
повертається на переможний шлях — її головний тренер Володимир Шаран
натякає, що більше його підопічних заслуговують виклику в Національну збірну
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат
України
з футболу, Українська
Прем’єр-ліга, результати 10-го туру: «Карпати» — «Шахтар» — 1:6; «Олімпік» — ФК «Олександрія» — 2:3;
«Десна» — «Ворскла» — 0:2;
«Зоря» — ФК «Львів» — 0:0;
«Чорноморець» — ФК «Маріуполь» — 0:1; «Арсенал-Київ» —
«Динамо» — 0:1.
На початку вересня «Карпати» «взули» у Києві «Динамо» — тож були сподівання, що непереливки у поєдинку
з львів’янами буде й «Шахтарю».
До того ж «зелено-білі» грали
у Львові на «Україні»!
Проте цього разу не склалося. Ще до перерви рахунок зустрічі став 0:5 на користь гостей,
а початок розгрому господарів
поклав удар зі штрафного — «на
техніку», у «дев’ятку» — Ярослава Ракицького. Дивись, пограє
наш Ярко ще трохи серед тих
бразильців — то й дива дриблінгу почне демонструвати!
У другому таймі «гірники»
вже не так завзято глумилися над пораненими «левами»,
додавши до п’яти вже забитих
лише один. А на 90+2 хвилині
навіть пропустили від Мар’яна
Шведа. Цей гол для 21-річного
нападника став першим після
того пам’ятного «дубля» у ворота «Динамо».
У поєдинку з «Олімпіком»
ФК «Олександрія» мусив двічі
відігруватися, проте таки вирвав перемогу завдяки голу з пенальті на 88-й хвилині. А після
матчу наставник олександрійців
Володимир Шаран заявив, що
сподівається бачити більше
представництво своєї команди
в Національній збірній України.
Після дюжини голів у перших двох матчах туру любителі футболу вже прицмокували
язиками, сподіваючись на продовження гольового бенкету
в чотирьох наступних зустрічах.
Та де там! В усіх поєдинках
неділі було забито лише чотири м’ячі. Більшого, зокрема,
чекали від «Динамо», яке грало
«гостьовий» поєдинок з «Арсеналом» на рідному стадіоні
імені Валерія Лобановського.
До того ж «каноніри» вийшли
на матч уже без відправленого у відставку італійця Фабріціо
Раванеллі.
У другій половині першого

Ч

Тільки що данець Міккель Дуелунд відкрив свій
лік забитим голам за «Динамо» (Київ).
Після матчу скаже: «Я пишаюся бути частиною цієї команди».

хочу, щоб мій друг Олександр Хацкевич якомога
« Яшвидше
втік із цієї команди, аби не постаріти
передчасно. Тренер ні в чому не винен.
»
тайму динамівці таки відкрили рахунок — дебютним голом
за свій новий клуб відзначився
данець Міккель Дуелунд. А ось
після перерви для віце-чемпіона України несподівано настали
дуже тяжкі часи. Спочатку свою
команду в меншості залишив
Георгій Бущан (голкіпер, який
вийшов у старті замість Дениса Бойка). А згодом «червону»
заробив і добре знайомий нам
виступами за луцьку «Волинь»
Артем Шабанов. Емоційно відреагувавши на друге вилучення
у складі своєї команди, тренерський місток мусив залишити
і Олександр Хацкевич.

«Динамо» догравало вдев’ятьох, а суддя ще й додав до поєдинку аж цілих вісім хвилин.
Проте «біло-сині» вистояли,
таки здобувши чергову вкрай
непросту перемогу в сезоні.
Після десяти турів кияни мають
у своєму активі лише 13 забитих
м’ячів.
До прикладу, «гірники» Жуніор Мораєс та Марлос удвох
уже назабивали суперникам 16…
Заради справедливості варто зазначити, що суддівська
бригада у поєдинку з «Арсеналом» ще за рахунку 0:0 припустилася справді жахливої
і незбагненної помилки, не за-

Р Е К Л А М А

Віктор
ЛЕОНЕНКО,
екс-гравець
київського
«Динамо»
і Національної
збірної України,
після столичного дербі
в ефірі програми «Великий
футбол»:
«Я хочу, щоб мій друг
Олександр Хацкевич якомога
швидше втік із цієї команди,
аби не постаріти передчасно. Тренер ні в чому не винен.
Гаразд, воротар Бущан помилився. Замість того, щоб
виграти в аутсайдера, як кажуть, не потіючи, що ми бачили? Хрестовина врятувала
«Динамо» від пропущеного
м’яча. Гол Циганкова? Його
не зарахували несправедливо. А взагалі, я не розумію,
на що перетворився суперклуб. Якщо є гра, результат
прийде, але ж гри немає.
Мабуть, гравці киян вважають, що вони зірки».

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ:
М Команда
І
В
Н
П
М
О
1 «Шахтар» (Донецьк)
10
9
0
1
29-5
27
2 «Динамо» (Київ)
10
7
2
1
13-4
23
3 ФК «Олександрія»
10
6
1
3
13-8
19
4 «Ворскла» (Полтава)
10
6
0
4
11-11 18
5 «Зоря» (Луганськ)
10
3
4
3
11-8
13
6 ФК «Маріуполь»
10
4
1
5
12-16 13
7 «Олімпік» (Донецьк)
10
3
3
4
14-17 12
8 ФК «Львів»
10
2
5
3
9-10
11
9 «Десна» (Чернігів)
10
3
1
6
9-15
10
10 «Чорноморець» (Одеса)
10
2
3
5
7-12
9
11 «Карпати» (Львів)
10
2
3
5
10-17
9
12 «Арсенал-Київ»
10
1
1
8
5-20
4
У гонці бомбардирів продовжує лідирувати Жуніор Мораєс («Шахтар») — 9 голів. n
Р Е К Л А М А

ЛИСТИ
ПОЛІКАРБОНАТНІ
СОТОВІ l ХВИЛЯСТІ
l МОНОЛІТНІ
ПРОДАЄМО полікарбонат
і комплектуючі
Організовуємо доставку по області
ВИГОТОВЛЯЄМО І ВСТАНОВЛЮЄМО
навіси, козирки, теплиці
Тел.: 0506107079, 0962599493, 0667443772.
м. Луцьк, вул. Тухачевського, 29.
сайт: polycarb.lt.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua

НЕРУХОМІСТЬ
l Терміново продається будинок у
с. Сокиричі (15 км від Луцька). Житловий
стан, є надвірні споруди, 0.75 га землі.
Поруч — газ. Заасфальтований доїзд.
Тел.: 099 18 82 184, 096 83 68 448.
l Продається кімната в гуртожитку
(м. Луцьк, район заводу «Мотор»,
14 кв. м, кухня, санвузол спільні). Тел.
050 91 12 786.
l Терміново у с. Княгининок (5 км від
Луцька) продається новозбудований
житловий будинок (9 х 12, 80 кв. м, великі кімнати, кухня, санвузол, газ, вода,
силова лінія, металочерепиця). Є 25 га
приватизованої землі. Можливість добудови. Зручний доїзд. Тел. 097 52 42 328.
l Продається у смт Рокині (10 км від
Луцька) 2–кімнатна квартира (автономне опалення). Поряд — парк, школа, дитячий садок. Зручний доїзд. Ціна договірна. Тел. 095 20 60 086.
l Продам приміщення діючого свинарника (362 кв. м), є земельна ділянка
0.2 га (2 км від Луцька). Тел. 066 75 68
172.
l Продається будинок (81 кв. м, газ,
3-фазна лінія, вода, ванна, санвузол). Є
сад, город (0.57 га), 5 сараїв, льох. Ціна
договірна (Горохівський район). Тел.
097 09 33 977.
l Продається цегляний газифікований будинок (63 кв. м) у с. Грибовиця
Іваничівського району. На подвір’ї —
вода, великий хлів, гараж, є земельна
ділянка (0.75 га). Ціна за домовленістю.
Тел.: 097 34 41 562, 097 55 69 466.
l Продається будинок з усіма господарськими спорудами. Є газ, вода,
0.25 га землі (с. Борочиче Горохівського
району). Тел.: 096 92 61 943, 066 39 02
195.
l Продається цегляний будинок у
с. Суховоля (20 км від Луцька). Є погріб,
хліви, колодязь, 50 соток городу. Ціна
250 000 грн. Тел.: 098 07 36 892, 066 84
59 765.
l У м. Ківерці продається приватизована земельна ділянка (0.06 га) під забудову. Тел. 099 02 78 610.

АВТОРИНОК
l Куплю автомобіль у будь-якому стані (на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний,
розкомплектований,
проблемний).
Тел.: 099 73 74 388, 098 91 93 799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається плуг (2 х 35). Ціна 4 500
грн. Тел.: 096 86 84 525, 050 28 90 484,
(03374) 9-51-41.
l Продається трактор ЮМЗ-6 (велика

кабіна, у доброму стані) у с. Новосілки
Горохівського району. Тел. 066 18 53
360.
l Продам трактор Т-25 (привезений з
Польщі). Тел.: 097 14 20 540, 050 28 69
222.
l Продається трактор МТЗ-80 у доброму стані, є документи. Тел.: 050 53
95 710, 098 63 05 257.
l Куплю картоплесортувалку КСП (велику). Можна запчастинами (редуктор,
вал і т.ін.). Тел. 066 12 96 842.
l Продається у Рожищенському районі сівалка на 17 анкерів (перероблена
під трактор). Тел.: 095 61 11 163, 098 21
33 243.
l Продам трактор МТЗ-82 (велика кабіна, на стартері) у доброму стані. Тел.
095 43 85 889.
l Продається трактор Т-25 (без двигуна), є кабіна, нова гума. Ціна 38 000 грн.
Тел. 096 72 22 134.
l Продається трактор Т-40 АМ, нова
гума, у дуже доброму стані. Недорого.
Тел. 096 80 48 733.
l Продається причіп тракторний
2 ПТС-4 у доброму стані. Недорого. Тел.
066 38 05 887.
l Недорого
продається
трактор
Т-16 М у доброму робочому стані. Ціна
договірна. Тел. 066 38 05 882.
l Продається трактор ЮМЗ-6, велика кабіна, у доброму стані (м. Горохів).
Тел.: 050 95 15 625, 096 16 24 287.
l Продається трактор Т-25, привезений з Польщі, у доброму стані. Можлива
доставка. Тел.: 066 34 56 267, 098 64 06
233.
l Недорого продається трактор Т-25,
привезений з-за кордону, у дуже доброму технічному стані. Тел.: 066 47 09
124, 097 12 77 234.
l Продається навісна зернова сівалка
до трактора, привезена з Польщі. Можлива доставка. Тел. 096 96 95 596.
l Продам трактор Т-25 у доброму стані (привезений з Польщі). Недорого.
Тел.: 096 42 90 426, 067 79 08 629.
l Продається різна с/г техніка: дискові борони, плуги, прес-підбирачі,
обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки, картоплекопачки, сівалки,
сінограбарки, розкидачі міндобрив,
косарки роторні, грунтофрези, млини,
а також запчастини та комплектуючі.
Тел.: 067 47 87 264, 095 00 50 455, 095
81 59 912, 096 34 46 777.
l Продам міні–трактори (японського
виробництва): «Кубота», «Янмар», «Ісекі», «Хіномото», «Мітсубісі» (від 17 до
80 к/сил). Повний пакет документів,
без використання в Україні (фреза у
подарунок). Можлива доставка. Тел.:
097 76 27 586, 050 56 17 800, 096 74
51 932.

l Продам: трактори Т-25, МТЗ, зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі,
саджалки, сівалки, плуги та плуги оборотні, культиватор для міжрядного та
суцільного обробітку, картоплекомбайни, фронтальний навантажувач до МТЗ,
телескопічні навантажувачі, гноєрозкидачі, шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес-підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO».
Тел.: 097 23 95 170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продам: оцинкований металопрофіль (1.14 х 2.00, некондиція, ціна
150 грн/кв. м), оцинкований металопрофіль (106 грн/кв. м), кольоровий металопрофіль (110 грн/кв. м),
металочерепицю (132 грн/кв. м),
стовпчики для огорожі (40 х 40 х 2,
ціна 60 грн/п. м), прогони для огорожі
(30 х 20 х 2, ціна 40 грн/п. м). Тел.: 050
90 10 508, 099 19 79 367.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, рейки, дошки (обрізні та необрізні, різні розміри). Доставлю. Тел.:
097 64 92 371, 099 18 13 332.
l Продам піноблоки (20 х 30 х 60,
12 х 30 х 60) та шлакоблоки. Можлива
доставка. Тел.: 099 44 51 353, 067 72 82
946.
l Продам: жом, торфобрикет, пісок,
щебінь різних фракцій, камінь бут, формак, відсів, цеглу білу та червону, чорнозем, землю на вимостку, блоки, цемент,
гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 61 14 575, 097 34 43 386.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова,
пісок, щебінь різних фракцій (насипом
та в мішках), камінь бут, цеглу білу та
червону (нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034, 096
99 43 100.
l Продам: торфобрикет, вугілля, щебінь, пісок. Послуги автомобілем (самоскид). Тел.: 050 43 84 608, 098 48 13
899, (0332) 24-34-23.
l Продам: жом, торфобрикет, цеглу
(нову та б/в), шифер (б/в), пісок, щебінь, відсів, керамзит, цемент, глину,
торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ
(самоскид). Послуги міні–навантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00 567, 050
72 27 271.
l Продам: жом, цеглу білу та червону
(нову та б/в), шифер (б/в), дрова рубані
(твердої породи), торфобрикет, пісок,
щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги міні–навантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95
444, 067 45 02 527.
l Продам: жом, пісок, щебінь, чорнозем, цеглу, дрова, відсів, глину, землю
(на вимостку), торфокрихту. Вивезу будівельне сміття. Послуги вантажників, а
також міні–навантажувачем «Бобкат»,
Тел.: 050 60 97 986, 098 91 25 884.
l Продається робоча кобила (11 ро-
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ків) у Луцькому районі. Ціна 18 000 грн.
Тел. 095 68 11 875.
l Продається молода робоча кобила.
Тел. 050 37 88 524.
l Продам спокійну молочну корову
(9 років), тільну телицю (2 роки, отел у
квітні), лоша (1 рік 4 міс.) від спокійної
кобили. Тел.: 099 63 52 876, 095 38 44
643.
l Продається молода дійна корова.
Тел. 093 15 57 486.
l У с. Промінь Луцького району продається спокійна кобила (5 років). Тел. 095
55 46 777.
l У Ківерцівському районі продається
молодий спокійний жеребчик (2 роки).
Тел.: 096 43 02 626, 073 42 45 849.
l Продається молода добра корова
(Горохівський район). Тел. 067 72 99
650.
l Продаються кітні романівські вівці
(Рожищенський район). Тел.: 098 21 33
243, 095 61 11 163.
l Продається тільна корова (отел у
березні) у с. Сокиричі Ківерцівського
району. Тел.: 073 32 68 283, 095 19 35
365.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75
859.
l Дорого куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь, тритикале, жито, гречку, ріпак,
сою, горох, кукурудзу, овес, цукор, половинки або відходи ріпаку, пшениці,
ячменю, сої, кукурудзи (наявність аналізної карти. Від 40 тонн). Тел.: 098 06
96 276, 098 52 12 186.
l Продам цуценят (порода — сторожова, є усі прививки). Тел. 050 54 78
524.

ПОСЛУГИ
l Пробурюю свердловини. Ремонтую,
діагностую, встановлюю міні–башти,
насоси, труби обсадні, помпи. А також
продам бочки пластмасові на 100 — 150
— 240 — 1 000 л («куби»), 4–сезонну тепличну плівку (шир. — 6, 8, 12 м, польське виробництво). Тел.: 050 67 09 075,
097 48 24 071.
l Надаю послуги по збиранню цукрових буряків комбайном «Холмер». Тел.:
066 69 22 450, 095 43 54 092.
l Шукаю муляра, покрівельника,
штукатура, фасадника, монтажника,
електрогазозварника, водія (категорія
«Е»), автокранівника, екскаваторника,
бульдозериста, різноробочих для демонтажу. Тел. 067 33 26 455.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублений студентський квиток,
виданий деканатом географічного факультету Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
на ім’я Смаль Віталій Андрійович, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо,сумуємо
Обласна організація Національної спілки журналістів України висловлює щире співчуття
голові первинної журналістської
організації редакції газети «Наше
життя» В. Н. Хвас з приводу тяжкої втрати — передчасної смерті
чоловіка
Володимира
Андрійовича
і сумує разом із родиною. Хай спочиває з миром. Вічна пам’ять.

Обласна організація Національної
спілки журналістів України глибоко
сумує з приводу передчасної смерті
колишнього кореспондента-оператора Волинської державної телерадіокомпанії
Володимира Силовича
МУЧАКА.
У глибокій скорботі та смутку схиляємо свої голови перед
його світлою пам’яттю і висловлюємо співчуття сім’ї, родині та близьким покійного.

Колектив медичних працівників Волинської обласної клінічної лікарні глибоко сумує
з приводу передчасної смерті лікаря-невропатолога неврологічного відділення
Богдана Сергійовича
ЛЕСЬКІВА.
Світлий, добрий спомин про Богдана
Сергійовича назавжди залишиться в серцях
тих, хто його знав, поважав, хто працював поруч.
Найщиріші співчуття з приводу
непоправної втрати висловлюємо
рідним і близьким покійного.

Колектив медичних працівників Волинської обласної клінічної лікарні глибоко сумує з приводу передчасної смерті старшої
медичної сестри профпатологічного відділення
Оксани Василівни
МІЩУК.
Усі, хто знав Оксану Василівну, любили
і поважали її за чуйне ставлення до
людей, велику душевну щедрість та
мудрість.
Висловлюємо щирі глибокі співчуття рідним та близьким покійної.
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13-річний хлопчик терміново
потребує пересадки кісткового мозку
Фото із домашнього архіву родини НЕСТЕРУКІВ.

Із самого народження
життєва стежина
Андрійка Нестерука
із Погулянки
Любешівського району
є непростою, адже
через вроджену ваду
слуху він не чує звуків
навколишнього світу.
А тепер додалася
ще одна тяжка недуга

Відвідавши якось Луцький зоопарк, Андрійко сфотографувався
зі скульптурою ротвелера, яка йому сподобалась.

здавали аналіз на сумісництво
донора. У результаті з’ясувалося, що сестра Мар’яна може
ним бути (це певною мірою
здешевлює операцію, адже
не доведеться платити ще й
за донора). Далі ж розпочався пошук медичних установ,
де хлопчика зможуть прооперу-

Мар’яна може
« Сестра
бути донором для
Андрійка. Це певною
мірою здешевлює
операцію, адже
не доведеться платити
ще й за нього.

»

вати. Таких закладів є немало,
однак ціни в них — космічні. Зокрема, в Мінську операція коштує 130 тисяч доларів, в Італії —
ще дорожче. Лише в Туреччині
знайшли клініку, де пересадку
кісткового мозку готові зробити орієнтовно за 65 тисяч доларів. Крім того, батьків Андрійка запевнили, що авіапереліт
та харчування будуть безкоштовними.
Сім’ї Нестеруків таку суму
самотужки зібрати нереально.
А час не чекає… Тож рідні тринадцятирічного Андрійка з величезною надією на людське
милосердя звертаються до всіх
небайдужих із проханням допомогти коштами.

Газета виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

Такий напис був на перших поштових марках в Україні
100 років тому

ослідники
філателії відзначають кілька ранніх проектів створення поштової
марки. Їх висували і шведський лейтенант Куррі Треффенберг, і словенський чиновник Ловренц Кошір, і шотландський видавець Джеймс Чалмерс
та інші.
Але запровадження наклеюваної
поштової марки пов’язують з ім’ям
англійського поштмейстера Роуленда
Хілла — автора ескізу першої у світі марки, яка увійшла в обіг 6 травня 1840 року
в Англії.

Д
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«Ходить нарівні з дзвінкою
монетою»
Іван ШЕВЧУК,
директор
Волинської
дирекції
ПАТ «Укрпошта»

Мирослава СТРУК

езважаючи на інвалідність, він радіє життю
і росте допитливим.
Пізнавати
світ
Андрійкові
допомагали батьки та старші брат із сестричкою, котрі
його найбільше підтримують.
До четвертого класу хлопчик
навчався в Погулянківській
школі, а наступні три роки провів у Володимир-Волинській
спеціальній
школі-інтернаті
для глухих.
А цього літа доля приготувала дитині ще один гіркий
«подарунок». «Я була на лікуванні в Мінську, адже теж хворію. Зателефонувала донька
Мар’яна, котра стала Андрійкові другою мамою через мою
відсутність, і сказала, що в нього висока температура. Як виявилося, це був сигнал про нову
непрохану гостю – страшну
хворобу. З того часу ми оббиваємо пороги лікарняних установ у Любешові, Луцьку, Києві.
З вуст лікарів Національної
дитячої спеціалізованої лікарні
«Охматдит» у відділенні хіміотерапії
онкогематологічних
захворювань почули діагноз:
«Мієлодиспластичний
синдром. Рефрактерна цитопенія
з мультилінійною дисплазією.
Потрібна галогенна трансплантація кісткового мозку від сумісного донора», — розповіла
мама Андрійка Ніна Нестерук,
у медичній картці якої містяться
записи про чотири онкологічні
операції та сімнадцять пройдених хіміотерапій.
Жінка також додала, що
після встановленння діагнозу
було озвучено, що єдиний шлях
до одужання — пересадка кісткового мозку. Рідні Андрійка
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Андрійко Нестерук навчається у Луцькій школі
№ 15 на індивідуальній формі, живе разом із старшою
сестрою, адже декілька разів
на тиждень мусить здавати
аналізи. Понад усе на світі дитина мріє стати здоровою. Тож
не будьмо байдужими до чужого горя, допоможімо хлопчику подолати недугу! Кожна
гривня — це маленький крок
до його одужання.
До речі, старша сестра
Мар’яна, яка свого часу заради брата обрала спеціальність
сурдоперекладача,
сказала
у телефонній розмові:
— Коли ми були в «Охматдиті», то лікарі висловлювали
побоювання з приводу того, що
навряд чи хтось з рідні, за результатами аналізів, підійде
як донор для Андрійка. Але
я підійшла. І вже тоді відчувала, що його зможуть порятувати. Це відчуття мене не підвело.
Реквізити для безготівкового поповнення платіжних
карток індивідуальних клієнтів
у гривні:
Одержувач — Приватбанк
Назва банку —
Приватбанк
Номер рахунку — 29244825509100
МФО — 305299 ОКПО — 14360570
У призначенні платежу необхідно
вказати: для поповнення
на картку № 5168757376661296
Отримувач — Нестерук Ніна
Петрівна, ІПН 2725109267. n

1918 році замість
« Узниклих
з обігу
розмінних монет були
випущені марки–гроші
з номіналом від
10 до 50 шагів.

»

В історії філателії перша марка відома під назвою «чорний пенні», оскільки
мала номінал саме в 1 пенні і була надрукована чорною фарбою. На ній також
був водяний знак у вигляді малої корони
та портрет королеви Великої Британії Вікторії. Перейнявши почин Англії, почали
випускати поштові марки й інші країни.
В Україні вони вперше з’явилися
в 1918 році в період існування Української Народної Республіки. Творцями
сюжетів поштових мініатюр були видатні
графіки Георгій Нарбут і Антін Середа.
На підставі закону Центральної Ради від
18 квітня 1918 року замість зниклих з обігу розмінних монет були випущені марки–гроші з номіналом від 10 до 50 шагів.
Першу серію, названу «шагівковою»,
друкували на тонкому картоні з написом
на звороті – «Ходять нарівні з дзвінкою
монетою».

Такими були перші українські
марки.

Приймальня 723894

Гарбарчук Костянтин Володимирович

Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна
725102

Соціального захисту

Місцевого самоврядування
і сільського життя
Інформації
Козюпа Мирослава Павлівна

Листів і зв’язків
із читачами

725102 Снічук Христина Миколаївна
726121

Сомова Євгенія Володимирівна
723894
Заступники відповідального секретаря
Економіки
Харчук Олена Андріївна
720666
(244) 31178
Банада Олеся Андріївна
720666 Лісова Алла Степанівна
Освіти і культури
Головний художній редактор
Головний бухгалтер
Вдовиченко Тамара Федорівна

Нещодавно редакція «Волині»
спільно з волинськими поштовиками
випустила іменну марку з роботами
художниці Валентини Михальської.

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ

Заступники головного редактора
Уліцький Василь Михайлович
723989
Cвітліковська Галина Йосипівна
722007
Рузак Петро Макарович
723894
Римар Микола Анатолійович
723894
Наумук Сергій Васильович
725102

Міщук Олександр Ярославович

Після УНР — більш як 70 років —
Україна жила без власних марок (хоча
ще 1947 року УРСР стала членом Всесвітнього поштового союзу). Лише
з 1992–го в країні почали друкувати
власні марки незалежної держави.
Цікава й історія їхнього виготовлення. Спочатку — на дуже недосконалих
машинах, іноді — навіть вручну. Використовувалась при цьому техніка гравюри — спосіб розмножування малюнка за допомогою друкарської форми
з дерева, металу, пластмаси, лінолеуму
тощо.
У наш час вони друкуються на високоякісному папері фарбами з високим
балом світло- та водостійкості. Зворотний бік марок гумують (проклеюють),
а для того, щоб полегшити їхнє відокремлення від аркуша та одну від одної,
аркуш перфорують (проколюють). Перші
марки не перфорувалися, їх відрізали
ножицями. Перфорувальну ж машину
винайшов працівник Дублінського поштамту Генрі Аргер.
Одразу після появи поштової марки
з’явились і поціновувачі, які зрозуміли
не лише її безпосереднє практичне значення, а й художню цінність як твору прикладної графіки малих форм. Так вона
стала предметом колекціонування, а людей, які почали збирати знаки поштової
оплати, з середини 60–х років XIX ст. називати філателістами.
У 1926 році було створено Міжнародну федерацію філателії. В Україні існує Асоціація філателістів та випускається он–лайн журнал «Філателія України».
З нагоди 100–річчя випуску перших
поштових марок України ПАТ «Укрпошта»
у жовтні планує проведення XVI Національної філателістичної виставки з міжнародною участю «Укрфілекспо 2018».
У рамках проведення виставки, яка проходитиме в Києві в «Українському домі»
9–14 жовтня, відбудуться презентації
та урочисті церемонії погашення нових
знаків поштової оплати. n

720666

Занюк Лариса Віталіївна

727107

Реклами і маркетингу
Борох Сергій Іванович
770770

723894

723894

Приватних
оголошень
Тимощук Руслана Борисівна
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