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«Я виглядаю погано.
Але я виглядаю набагато
краще, ніж справедливість
і правосуддя в Україні»

Фото з особистого архіву Володимира ЗАХАРЧУКА.

Відеозвернення з такими словами з лікарняної палати
нещодавно зробила 33-річна активістка з Херсона,
радниця міського голови Катерина Гандзюк (на фото),
яку влітку нападники облили сірчаною кислотою
Василь РОГУЦЬКИЙ

в неділю, 4 листопада, Катерина померла.
Це викликало справжній шок в Україні і виявилось
тією краплею, після якої стало зрозуміло: або хвилі нападів на активних та небайдужих
людей буде покладено край,
або держава сповзе до хаосу,
де головною дійовою особою

А

Володимир Павлович не просто ходить на лови, а й заслужено
користується авторитетом серед товаришів по дозвіллю.

У 85 років
дід Володя —
ще з рушницею
за плечима!

понад 50 нападів
«наЗгромадських

»
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стане бандит. Дуже точно на цю
тему висловилась журналістка
Мар’яна П’єцух, яка нагадала
слова Генпрокурора Юрія Луценка про те, що з понад 50 нападів на громадських активістів
не встановлено жодного замовника, і пояснила, чому злочинці
почуваються безкарно:
«…Не названо замовника
ні з російського боку, ні з боку
українського
криміналітету,
пов’язаного з місцевими політичними елітами, — заявила
вона. — Відсутність хоча б одного замовника з понад півсотні нападів вказує не на помилки
слідства та непрофесійність
правоохоронної системи. Бодай би знайти одного замовника з півсотні, тобто добити-

»

А

Після нападу 31 липня
у Катерини Гандзюк було обпечено 35% тіла. Вона понад
10 днів лежала в реанімації.
Спочатку поліція за скоєння
цього злочину затримала людину, у якої виявилось залізне
алібі, тож чоловіка відпустили. Згодом було затримано
п’ятьох колишніх учасників
АТО, котрих підозрюють в організації та виконанні убивства. Четверо з них визнали
свою вину. Хто замовники —
наразі невідомо. Це можуть
бути місцеві проросійські
діячі, яких Катерина Гандзюк виводила на чисту воду,
або ж люди у правоохоронних
органах. Про замовників «у
погонах» говорила і сама Катерина, яка була безкомпромісним критиком, зокрема,
місцевої поліції.
Убивці Катерини мають
отримати довічне ув’язнення! n
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ТИМ ЧАСОМ

активістів
не встановлено жодного
замовника.

Стаж найстарішого мисливця Ратнівщини — понад
півстоліття. За цей час чоловік мав п’ять рушниць,
а страви з дичини на його столі нікого не дивують.
І скільки вполював — порахувати не може!

ся двох відсотків позитивної
статистики, навіть непрофесіонали спроможні. Це вказує
на інше — на чітке прикриття
бандитів і на те, що якщо взявся за громадський активізм —
то або будь готовий до всього…
або не берись.
«Чудова» перспектива, точніше, уже реальність у державі,
яку чомусь вперто на верхах
досі називають демократичною».

Катерина Гандзюк воювала за Україну в тилу.
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n Політика

n Пряма мова

Україна могла б уже бути членом
НАТО, якби Тимошенко підтримала
Ющенка в боротьбі за ПДЧ*
Натомість Юлія
Володимирівна
на посаді прем’єрміністра країни
у 2008 році видумувала
якусь міфічну «Систему
європейської безпеки».
Вкотре вибір шляху
розвитку країни
та реалізація одного
з її стратегічних завдань
виявилися заручниками
досягнення особистих
цілей, а кон’юнктурне
рішення однієї
людини одним
махом перекреслило
результати
багатомісячної роботи
десятків людей
Василина БУЛАВА,
5.ua

Чому Юлія Володимирівна ще ніколи не засудила дії Володимира Володимировича?

Роль Юлії Тимошенко в історії розвитку
« відносин
України з НАТО мало чим
відрізняється від ролі Віктора Януковича.

е у 2008 році політичний аналітик Інституту євроатлантичного
співробітництва Володимир
Горбач попереджав, що «Європейська система безпеки»,
яку пропагувала Тимошенко,
обернеться для України російською окупацією.
Однак цей факт зовсім
не заважає лідеру «Батьківщини» маніпулювати питанням членства в НАТО і сьогодні та використовувати його
в своїх передвиборчих агітках
вже в 2018-му. Історія повторюється?
під час виступу на ініційо-
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вало як дієвої системи, але
був політичний міф, що давав
змогу певним лідерам ним активно спекулювати.
«Якщо наша країна і мала
якісь шанси отримати План
дій щодо членства в НАТО
(ПДЧ) на саміті альянсу в Бухаресті у квітні 2008 року,
то після візиту Юлії Тимошенко до Брюсселя вони розтанули остаточно. Укотре вибір
шляху розвитку країни та реалізація одного з її стратегічних завдань виявилися заручниками досягнення цілей
особистих, а кон’юнктурне
рішення однієї людини одним
махом перекреслило результати багатомісячної роботи
десятків людей», — описує
тодішні події в своїй колонці в «Дзеркалі тижня» (dt.ua)

ваному нею Національному
форумі «Нова стратегія миру
і безпеки» Тимошенко заявила, що Україна повинна була
отримати членство в НАТО
в обмін на відмову від ядерного статусу. Однак через слабку
позицію у відстоюванні національних інтересів країна втратила цю можливість.
«27 років ми вели неефективну дипломатичну, оборонну політику і політику з безпеки. Треба визнати: відмова від
статусу ядерної держави —
наша історична помилка. Ми

»

тоді могли стати членами
НАТО, якби були непохитні
у відстоюванні національних
інтересів», — сказала лідер
«Батьківщини».
Однак Тимошенко чомусь
забуває додати, що й сама
брала активну участь у тій
неефективній дипломатичній,
оборонній і безпековій політиці. У той час Юлія Володимирівна на посаді прем’єр-міністра України вдало ховалася
за «чарівну» словесну формулу — «Європейську систему
безпеки», якої ніколи не існуР
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журналіст відділу міжнародної політики Тетяна Силіна.
«І в цьому сенсі роль Юлії
Тимошенко в історії розвитку
відносин України з НАТО мало
чим відрізняється від ролі
Віктора Януковича, який відвідав штаб-квартиру альянсу восени 2006 року і зірвав
отримання Україною ПДЧ
на саміті в Ризі. Правда, Віктор
Федорович був послідовним
у своїх діях і жодних листів
на ім’я натовського генсека
разом із президентом і спікером не підписував…
Юлія Володимирівна свій
підпис під відомим «листом
трьох» поставила і, судячи
з усього, вирішила, що на цьому її зобов’язання, зафіксовані
в коаліційній угоді щодо натовського питання, закінчуються.
Роль агітатора та пропагандиста євроатлантичного майбутнього України — не для претендента на пост президента,
котрий прагне отримати 50%
плюс один голос населення
країни. Тому що це не в її, Тимошенко, інтересах.
У Брюсселі, відкидаючи можливість для України
приєднатися до ПДЧ у Бухаресті, вона йшла своїм «еволюційним шляхом — крок
за кроком». Один крок — у бік
Москви, куди їй доведеться
їхати через три тижні й на два
фронти вести боротьбу за зміну схеми газопоставок. Другий — у бік Партії регіонів,
підтримка якої їй, не виключено, дуже скоро буде потрібна
в боротьбі з президентом.
Третій — на електоральний
Схід, симпатії якого їй як повітря потрібні для реалізації
головної мети…» — йдеться
у статті Силіної.
* ПДЧ — План дій щодо
членства в НАТО. n

Святослав ВАКАРЧУК,
співак, жорстко
розкритикував
Юлію Тимошенко:

«

Подивіться на
рекламні щити, які вішають наші кандидати в
Президенти. Там просто
Мойсеєві слова, пророк
на пророку й пророком
поганяє. Насправді це
пусті слова, бо за ними
нічого не стоїть. Особливо мене дратує і дивує,
коли люди, які вже
десятки років у політиці
– у владі чи в опозиції – кажуть, що вони
– нові обличчя. Які ви
нові обличчя? Діти вже
народжувалися та своїх
дітей народили за той
час, що ви були там, а ви
кажете, що ви – нові обличчя. Ви що, думаєте,
що народна пам’ять така
проста, і як вас п’ять літ
не було при владі, значить, вас ніколи там не
було? Що ви робили там
раніше? Що заважало
вам, коли ви були при
владі, змінювати цю країну? Коли я бачу слово
«новий» у політичній
агітації, у мене таке
враження, що це просто
насмішка над людьми».

»
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У вас
високий

ТИСК?
П’ЯВКА
Вам допоможе

м. Луцьк, просп. Мо лоді, 4.
Довідки та по пе редній за пис за те ле фо нами:
25%04%62, 050%76%74%007 (з 9.00 до 18.00).
Ліц. МОЗ України АТ № 600385 від 7.06.2012 р.

РІДНИЙ
ИЙ КРАЙ

www.volyn.com.ua
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Доброго дня
вам, люди!

7 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.21, захід — 16.45, тривалість дня —
9.24).
Місяць у Скорпіоні. 29–30–1 дні Місяця.
Іменинники: Григорій, Маркіян, Мар’ян.
8 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.23, захід — 16.43, тривалість дня —
9.20).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 1–2 дні Місяця.
Іменинники: Антон, Дмитро, Йосип.

А замість краплинок дощу падають... літери
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Коли ми зайшли у клас
до першачків Черської
дев’ятирічки Маневицького
району, то враження було
таке, ніби опинилися в
ігровій дитячій кімнаті. Все
тут зроблено зі смаком і,
звичайно, так, щоб хлопчики
і дівчатка мали можливість
навчатися з допомогою
сучасних технологій
Катерина ЗУБЧУК

Директор школи Світлана Булік
насамперед розповіла, що підготовка приміщення класу, починаючи з його ремонту і закінчуючи
придбанням меблів, телевізора,
ноутбука, канцелярського приладдя, — стала можливою завдяки фінансам, що виділила на
це районна влада. Безумовно, не
обійшлося без допомоги батьків,
копіткої праці колективу педагогів, котрі ціле літо не покидали
навчального закладу, аби в результаті була та краса, яку можна
тепер споглядати.
На одному з плакатів — сонечко, дощик. Тільки що це? Замість
краплинок падають... літери. А ось

Серед такої краси починається шлях до знань черських першокласників.

котик ловить метеликів, які теж
непрості, — на кожному з них —
цифри. Хлопчикам і дівчаткам так
легше їх запам’ятовувати. А парти
у класі стоять не в рядок, коли дитина дивиться в потилицю іншої, а
напівколом. Тут же — ігровий стіл,
за яким першокласники малюють,
ліплять, проявляють кмітливість,
працюючи з конструктором. Прав-

да, як сказала керівник навчального закладу, тепер треба думати,
щоб і після початкових класів в учнів було таке ж забезпечення — і
матеріальне, і на рівні підготовки
вчителів до навчання по-новому.
Його принцип полягає насамперед у тому, аби дати дітям не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у житті.

Смертельний ризик заради
ефектного фото
На даху старої багатоповерхівки в центрі міста
бродили три невеличкі людські фігурки
Євгенія СОМОВА

Подумалось, що це покрівельники. Обстежують чи ремонтують дірявий дах. Та придивилася
уважніше — молоді люди. Двоє хлопців і дівчина
років 16–18. «Що вони там роблять?» — подумалося. Будинок старий, покрівля може не витримати,
провалиться. Та коли дівчина, ставши на краю даху,
ефектно підняла руки догори, а хлопець узявся фотографувати, одразу збагнула: селфомани.
Молодь забралася на покрівлю старого будинку, щоб зробити шокуючу світлину і потім викласти
її в соцмережах. Аби «підірвати» інтернет, вони готові
ризикувати життям. Зрештою, про те, що ця прогулянка на даху може закінчитися плачевно, молоді люди
і не здогадуються. Виросли ж на фільмах про безсмертних суперменів. То, певне, вірять, що й самі такі ж.

Сонце може завдати клопотів
Прогноз магнітних бур
Слабкі збурення припадуть на 15 і 30 листопада, сильні — на 6, 9, 11, 14, 16, 18, 22 дні місяця.
Серйозних загроз здоров’ю не передбачається.
Однак метеозалежні люди можуть відчувати головвищений або
ний біль, слабкість, скаржитися на підвищений
понижений тиск.

n

Як ми сусіда гарбузом налякали
Йду центральною вулицею Луцька, а в модному магазині вікно
павутинням посноване. То так треба — мовляв, хеловін, сучасне
свято. Тільки до свят зазвичай знімають павутиння, а тут —
навпаки. І вирізані з паперу рогаті й зубаті гарбузи скаляться
до покупців, а ввечері вже справжні фарбовані істоти ходять
містом і лякають перехожих
Лариса ЗАНЮК

Чужі традиції дохристиянського
походження вже міцно до нас причепилися і комусь навіть вигідні.
У звичаях давніх українців, які описав
Олекса Воропай, знаходять забави
з дозрілими палаючими гарбузами,
але то було в жартівливій формі, щоб
налякати одне одного. Пригадую,

на початку 1990-х американські відеофільми транслювало телебачення.
У четвер увечері зазвичай по «Рівненському
каналу»
показували
«ужастик». Хлопець із нашої вулиці
дуже їх полюбляв і ділився вранці побаченим. Ми з подружкою вирішили
посміятися з його розбурханої жахами уяви. І, хоч ми не читали Олексу
Воропая, вирізали з гарбуза сере-

дину, вставили палаючу свічку, настромили на палку, накрили білим
простирадлом та й пішли ввечері
городами лякати сусіда. Посеред
кульмінації жахів по телевізору піднесли гарбузового монстра до вікна, за яким ішов фільм. Хтось різко
ввімкнув світло, а затим здійнявся
шум у хаті й гучно гримнули двері.
Ми втікали вночі через городи, і вже
наша уява малювала, як хтось женеться за нами з батогом. Тож ледь
добігши домів, захекано обіцяли ніколи більше таким ляканням не займатися. А зранку дорогою до школи товариш розповідав фільм жахів
за нашої участі.

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 1 листопада:
Краще бути сурогатною
мамою, ніж горбатитися
на полуницях у Польщі?

Її руки
знімали
біль
бі навіть
през
президентові
Віктору
Ющенку

Історія
до сліз:
101-річна
жінка
доглядає
хвору
доньку

«ЦІКАВА»
»
ЗА 1 ЛИСТОПАДА
ЩЕ У ПРОДАЖУ!
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І ВИ ЩЕ НЕ ПЕРЕДПЛАТИЛИ?

Прогноз погоди

«Вітер гонить хмарин
н
череду, мов овечок, що
йдуть з водопою...»
7 листопада церква вшановує пам’ять
мучеників Маркіана і Мартирія. Наші пращури,
починаючи з цього дня, готувалися до зими,
яка ставала повноправною господинею
природи. Вже й темніло раніше – як
казали, «схід сонця із заходом серед дня
зустрічається». І погода була відповідна –
«ранок дощем заливає або снігом замітає».
Бувало, що й мороз брався: «рано замерзне –
довго не розтане»
А, за прогнозом чергового синоптика обласного
гідрометеоцентру Світлани Дриганюк, 7 листопада
— мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер
південно-східний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — плюс 2—7, вдень — 10 — 15
градусів тепла. 8-го — мінлива хмарність, без
опадів. Вітер південний, 5—10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі — плюс 1—6, удень —
10—15 градусів тепла.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше
7 листопада було 1963 року — плюс 19, найхолодніше — 1982-го — мінус 9 градусів.
У Рівному 7 листопада — ясна погода. Темпев
ратура повітря — 5—10 градусів
степла. 8-го — хмарно з проясаненнями, без опадів. Температура — плюс 2—9 градусів.

Ведучий рубрики
Олександр ДУРМАНЕНКО..
Тел. 72–38–94.
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Погляд

n У всіх на вустах

Три нардепи з Волині потрапили
під російські санкції

Назар ГАРБАРЧУК,
студент Київського політехнічного
інституту імені Ігоря Сікорського

В «АРТЕКУ»
НАС НЕ ВЧИЛИ
СТРІЛЯТИ
Звістка про трагедію в Керченському
коледжі приголомшила, але найбільше
вразила інформація, що Владислав
Росляков навчився стріляти там, де мені
випала щаслива нагода відпочивати
разом із волинською командою юних
рятувальників у жовтні— листопаді 2013-го,
тоді Крим ще був українським. В «Артеку»…
оли я ходив у дитячий садок, моя старша
сестра Дарина їздила в цей табір. Вона
розповідала цікаві історії про «Артек», у неї
з’явилися друзі з усієї України. Тому я змалку хотів там побувати. І нарешті у десятому класі моя
мрія несподівано здійснилася.
Нам дуже пощастило з вожатими. Саме вони
створили невимушену позитивну атмосферу: кожен міг висловити свою думку, і його чули. «Артек» — це місце, де зовсім немає вільного часу,
щоби займатися дурницями. Режим дня дуже
насичений, починаючи з ранкової зарядки і закінчуючи вечірньою масовкою, яка значно цікавіша за будь-яку дискотеку, адже всі мали змогу
показати власні танцювальні й музичні здібності
та креативність. Крім того, впродовж дня проводилось багато естафет, квестів та різноманітних
ігор. Ми вивчили відомі кожному артеківцю пісні й кричалки. Найбільше мені припала до душі:
«Артеківець сьогодні — артеківець завжди»,
і я цілком згодний із цими словами.
Звісно, в усіх дитячих таборах було цікаво.
Кілька разів я побував у нашому волинському
«Супутнику» на Світязі, проте «Артек» — особливе місце. У мене тоді з’явилися друзі в Житомирі,
Донецьку, Харкові, Одесі та Дніпропетровську.
Я очікував певного мовного дискомфорту, однак усі ми вільно спілкувалися і добре розуміли один одного. Окрім звичайних артеківських
буднів, у нас було 4 уроки щодня. Сама будівля
школи вразила своєю багатоярусністю та заплутаністю коридорів, адже збудована на гірських
схилах. Недарма учні її називали «Хогвартс» —
як навчальний заклад із відомої книги про юного чарівника Гаррі Поттера. На відміну від фентезійного «Хогвартса», всі предмети викладали
російською, окрім української мови й літератури.
Здивувало мене вміння вчителя фізики перевести будь-яку тему нашого уроку на антиукраїнську, та й називав він себе «заклятим москалем».
Ми неодноразово влаштовували з ним палкі
дискусії, але ніякі аргументи не могли вплинути
на нашого педагога.
Три тижні пролетіли надзвичайно швидко,
а кожен день був настільки насиченим та особливим, що навіть не завжди вистачало часу, аби зателефонувати додому батькам.
Не забуду той прощальний загоновий вечір,
коли ми зі сльозами на очах ділилися враженнями про зміну. Щойно автобус вирушив із Гурзуфа до Сімферополя, всі вже відчули сум і почали
згадувати яскраві неповторні моменти, пережиті
в таборі. Тому при виїзді з Міжнародного дитячого центру артеківці завжди аплодували. Гучні
овації — це знак подяки за ті незабутні дні відпочинку.
…Через місяць після того, як я повернувся додому, розпочалася Революція гідності, а в лютому
2014-го — російська агресія в Криму. Саме тоді
я зрозумів, що дитинство закінчилося, проте «Артек» назавжди залишився у наших серцях! n
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Усього в кремлівському каральному
ному списку 322 наших громадянини та 68 вітчизняних компаній
Василь РОГУЦЬКИЙ

Фото ranok.ictv.ua

еред інших Москва наклала
спеціальні економічні обмеження на волинян Степана Івахіва, Ігоря Гузя та Ігоря Лапіна.
Пан Гузь заявив, що ці санкції
викликають у нього посмішку, адже
ніякого бізнесу у Росії він не має
і йому й так давно був заборонений
в’їзд до Російської Федерації.
За словами ж Ігоря Лапіна, учасника АТО, проти нього у Росії відкрито кримінальні справи за статтями «Геноцид народу» та «Масові
розстріли». «Тому в принципі для
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ніколи не поїду.
« ЯНутуди
поки Путін

З вищих керівників України у російському санкційному списку немає
лише Президента Петра Порошенка
та прем’єра Володимира Гройсмана. Але зазвичай лідерів держав
до таких списків і не включають. Натомість під санкції потрапили: Голова Верховної Ради Андрій Парубій,
глава МВС України Арсен Аваков,
голова СБУ Василь Грицак, екс-

«

Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, олігарх, який живе за межами України:

мене поїздка в одну сторону може
закінчитись швидко. І, звичайно,
я туди ніколи не поїду. Ну поки Путін
не здохне», — зазначив він. Лапін
каже, що внесення його до санкційного списку означає, що він усе
правильно робить і на правильному
шляху.

Мені здається, що цей санкційний список редагувався на
Банковій (в Адміністрації Президента України. – Ред.).
Можу сказати, хто входив у редакційну колегію, яка
працювала з цим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, а працював поштарем Медведчук.
Порошенко особисто викреслив мене, давнього ворога Путіна, щоб показати нашим американським
партнерам, що я нібито став агентом Кремля.

»

Цей

Кохану у зимову хуртовину
ніс до лікаря на руках

День
в історії
листопада

5

прем’єр Арсеній Яценюк, екс-лідер
«Правого сектору» Дмитро Ярош,
нардеп Олег Ляшко, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, колишній глава меджлісу кримських татар
Мустафа Джемілєв, головний військовий прокурор України Анатолій
Матіос, нардеп Ірина Геращенко,
син Президента України Петра Порошенка та інші. n

n Цитата

»

не здохне.

ДО РЕЧІ

5 листопада 1968 року Василь Макух (на фото) вчинив на
Хрещатику самоспалення на знак протесту проти русифікації
України та окупації Чехословаччини
Тарас СТЕПАНЮК

о було перше
самоспалення
в новітній історії. Уже пізніше так протестували чех
Ян Палах, латвійський єврей Ілля Ріпс,
литовець Ромас Каланта, кримський татарин Муса Мамут та українець Олекса
Гірник.
Василь ріс у патріотичному середовищі. Досить сказати, що його
односельчанами були брати Дужі: секретар президії УГВР та редактор повстанського журналу «Перець» Микола
Дужий, керівник драматичного гуртка,
якого замордували у Львівській тюрмі,
Іван Дужий та референт пропаганди Головного проводу ОУН Петро Дужий.
Не дивно, що наприкінці 1944 року
Макух вступив в УПА, де служив у розвідці. Його не раз відзначало командування. 14 лютого 1946-го Василь був важко
поранений у бою з прикордонниками і
потрапив у полон. 19-літній хлопець отримав 10 років таборів.
Покарання відбував у Дубровлазі.
Там познайомився з Лідією Запарою. За
її словами, не одразу звернув на дівчину

Т

увагу. Та потім вони закохалися одне в
одного. Коли у Ліди почалося зараження
крові, Василь у зимову завірюху ніс кохану на руках до лікаря. Вчасно надана
допомога врятувала їй життя.

Колись настане той
« час,
коли Україна буде
самостійною.

»

Після звільнення вони одружилися,
у них народилися діти. Коли прийшов
час іти їм до школи, батько наполіг на
виборі закладу з українською мовою викладання. На зауваження дружини, що
з дітей і так сміються та називають «бакланами», Василь заперечив: «Це все
мине, Лідочко. Колись настане той час,
коли Україна буде самостійною». Ліда
працювала кухарем, а Василь – слюсарем. Одночасно він учився у вечірній
школі. У вступі до університету йому відмовили.
Макух не надто приховував свої погляди на радянську владу. За його сім’єю
було встановлено негласний нагляд.

Є версія, що напередодні чергової
річниці більшовицького
перевороту купка однодумців вирішила організувати протест. Та зрадник видав їх — і організаторів заарештували.
Василь став діяти сам. Напередодні поїхав у рідне село на Львівщину, побачився з родиною. Зі Львова відправив кілька
листів та листівки дружині з дітьми. А
тоді вирушив у Київ.
Коли з під’їзду будинку №27 на Хрещатику вибіг палаючий чоловік, люди
просто заніміли. І хоча напередодні
свята вулиця кишіла міліціонерами та
«товаришами в цивільному», вони не
зуміли ані швидко загасити полум’я, ані
відтиснути перехожих. За п’ять днів Василь помер, а його рідних ще довго пресувало КДБ, шукаючи націоналістичну
організацію.
Цього року у Празі новий пішохідний міст через притоку Влтави назвали
іменем Василя Макуха. Від цього моста
починається Українська вулиця. А от унікальний музей Василя Макуха та Олекси
Гірника «Смолоскип» у Донецьку навряд
чи зберігся. n

ВЛАДА І ГРОМАДА
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Фото Анатолія КОТЛЮКА.

n Благодійність

Олександр Пиза вручив Ірині Франчук сертифікат
на половину вартості промислової пралки.

Оглянувши приміщення колишньої лікарні у селищі Луків, народний
обранець вирішив допомогти в його облаштуванні власними коштами.

У БІЛОСТОЦІ БУДИНОК ДЛЯ САМОТНІХ ЛЮДЕЙ
ПОВАЖНОГО ВІКУ ОТРИМАВ ПОДАРУНОК
ВІД СЕРГІЯ МАРТИНЯКА
Виявляється, в Україні живе понад 700 тисяч
одиноких пенсіонерів. Тільки уявіть собі сотні тисяч
бабусь та дідусів, яких фактично залишили наодинці
з самими собою. А серед них — чимало лежачих
та важкохворих людей
Анатолій КОТЛЮК

«ДРУЗІ-БІЗНЕСМЕНИ,
ГУРТОМ ПРОСТІШЕ ТВОРИТИ
ДОБРІ СПРАВИ»

Для вирішення цієї проблеми
держава підтримує діяльність територіальних центрів із закладами
стаціонарного перебування, які
в народі називають будинки для
престарілих. На жаль, їх фінансування здійснюється за залишковим принципом, тобто кошти виділяються мінімальні.
У деяких районах таких центрів
взагалі немає, і тоді їхні обов’язки
беруть на себе переважно релігійні
громади. І державним, і приватним
будинкам для людей поважного
віку нині забезпечувати комфорт
для своїх мешканців дуже важко.
Добре, що на виручку їм приходять
підприємці-благодійники.
На Волині за такими прикладами
далеко ходити не треба. Приміром,
у п’яти районах — Луцькому, Горохівському, Турійському, Локачин-

ському та Рожищенському — майже
8 років місцеві притулки отримують
допомогу від бізнесмена та народного депутата Сергія Мартиняка.
Так, 24 жовтня керівник благодійного фонду «Європейський
вектор», помічник народного депутата Олександр Пиза побував
у селі Білосток Луцького району,
куди приїхав із приємною місією —
передати сертифікат на кошти, які
потрібні для придбання промислової пральної машини.
Як з’ясувалося, стара машина
не працює понад 9 місяців. Завідувач відділення стаціонарного
догляду для постійного проживання Ірина Франчук розповідає, що
її поломка стала справжньою трагедією для персоналу, адже все
прання довелося перевести на дві
побутові машинки, які витримують
завантаження лише до 7 кілограмів, та й мусять мати «перепочинок» хоча б годину.
«Побутові пралки зношуються

за рік. А нам потрібна машинка,
яка може працювати без перерви і вміщає багато габаритних
речей, наприклад одіяла. У нас
все-таки 33 людини живе. Зараз
праля вручну викручує постіль. Ми
віднайшли нову машинку, фірми

Мартиняк уже понад 7 років допомагає цьому
« Сергій
закладу — щомісяця сюди безплатно постачають
м’ясної продукції на суму близько 30 тисяч гривень.
Whirlpool. Але на її купівлю треба
50 тисяч гривень, яких у бюджеті
нашого відділення нема», — розповіла пані Ірина.
Тож почала звертатися до влади та благодійників. На її прохання відгукнувся Сергій Мартиняк
та фонд «Європейський вектор».
За словами Олександра Пизи,
фонд виділив на пральну машину
лише частину суми (25 тисяч гривень. — Авт.), аби спонукати інших
бізнесменів та місцевих владців
долучитися до вирішення нагальної проблеми терцентру: мовляв,
гуртом це зробити простіше. Тож
24 жовтня він передав сертифікат
Ірині Франчук і заодно поспілкувався з мешканцями відділення.
Сергій Мартиняк уже понад

Андрій САДОВИЙ, міський голова Львова
та потенційний кандидат у президенти, назвав нещирою
пропозицію Юлії Тимошенко про співпрацю з ним,
а також Святославом Вакарчуком:

Заява Тимошенко — звичайна технологія, спрямована на те, аби здобути симпатії львів’ян.
Хід думок Юлії Володимирівни простий:
у Львові треба говорити хороші слова про
мера Садового, за якого голосують львів’яни, і Вакарчука, якого люблять як громадського діяча і співака. Жодної щирості тут
немає. Пані Тимошенко, насправді все просто. Люди хочуть справжніх змін, а не повернення старих схем.

»

ЛИПИНСЬКА СОРТОДОСЛІДНА
СТАНЦІЯ ПРОВОДИТЬ
РЕАЛІЗАЦІЮ

ЯБЛУК ЗИМОВИХ СОРТІВ
за ціною 6 грн/кг, а також саджанців плодових та ягідних культур.
Луцький р-н, с. Липини,
вул. Садова, 180.
Тел.: (0332) 79-77-48,
097-752-02-33, 095-102-75-43.

»

вона дуже подобається. Запечені
стегенця — одна з найулюбленіших
страв. І ще борщ український», —
каже Ірина Франчук.
«Знаєте, ми більше 7 років
співпрацюємо із Сергієм Васильовичем. І коли б ми не зверталися — завжди отримуємо допомогу.
Це і засоби реабілітації, і гігієни,
і взуття. І сьогоднішній візит — для
нас дуже приємна новина. Дуже
дякуємо за ваш внесок у нашу
справу», —
звернулася
вона
до Олександра Пизи.
«СПОДІВАЄМОСЬ, ЩО
ВАСИЛЬОВИЧ І НАДАЛІ НАМ
СПРИЯТИМЕ»

Слова Ірини Франчук підтверджують і керівники інших терценР

n Пряма мова

«

7 років допомагає цьому закладу — щомісяця сюди безплатно постачають м’ясної продукції
на суму близько 30 тисяч гривень.
«М’ясо — це те, що потрібно
старшим людям, особливо дієтична курятина, і нашим мешканцям

Е

К

Л

А

М

трів. Наприклад, Микола Сторожук, який опікується будинком
для престарілих у селі Войнин
Локачинського району, каже, що
співпраця із Сергієм Мартиняком
триває майже 8 років.
«Наш притулок діє при церкві
релігійної громади ХВЄП. Сьогодні
у нас 16 людей. Багато чого робимо власними силами, але завдяки
таким благодійникам, як Сергій
Мартиняк, маємо не лише достойне харчування для наших мешканців, а й іншу допомогу. Приміром,
будівельними матеріалами під час
ремонту», — ділиться чоловік.
А в селі Скобелка Горохівського
району теж при релігійній громаді діє притулок, яким керує Петро
Шумчук.
«Більше 7 літ працюємо. Дякую
Богові за таку допомогу. За ці роки
чимало зроблено, до прикладу меблі для їдальні передав Сергій Васильович. Сподіваюся, що й далі будемо співпрацювати», — розповів він.
До слова, днями розпочнуться роботи на наймасштабнішому
нині проекті серед будинків для
престарілих, який ведуть фонд
«Європейський вектор» та Сергій
Мартиняк.
Олександр Пиза розказав, що
в селищі Луків Турійського району
надали приміщення колишньої лікарні для постійного перебування
людей поважного віку.
«Воно потребує ремонту. Два
роки його не можуть завершити.
Аби до холодів переселити людей, треба 300 тисяч гривень. Ми
оглядали із Сергієм Мартиняком
це приміщення і, щоб оминути бюрократичні процедури, Сергій Васильович вирішив надати 200 тисяч власних коштів і 100 тисяч
із фонду. Це дасть змогу підключити опалення, облаштувати харчоблок і кімнати для шести перших
жителів центру», — повідав він.
***
Уже на виході з двоповерхового будинку для старших людей
керівник Ірина Франчук розповідає, що тепер найбільшою морокою для них стало облаштування
ліфта. «У нас є лежачі, яких потрібно на руках зносити, щоб вони
побували на вулиці. А якби був
ліфт, то це було б легкою справою», — каже жінка й очікувально
дивиться на Олександра Пизу.
«Ви
готуйте
звернення
на фонд і будемо міркувати,
як вам допомогти», — відповів
він. n
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МЕТАЛЕВІ
ШТАХЕТИ
від виробника
завширшки 10, 11,
13 см
28 кольорів +
золотий дуб.
Водостічні системи
оцинковані
та кольорові.
Панельні огорожі.

Тел.:
0506446840,
0674933889.

n Читач радить

n Домашня ферма
Фото buduemdim.com.ua.
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n На всі руки

n Треба знати

На порозі холодів слід
потурбуватися про те,
як дерева переживуть
період суворих
випробувань
Ігор ВИЖОВЕЦЬ

Насамперед
познімайте
і спаліть ловильні пояси (або
проваріть їх добре, щоб використати знову), позбирайте гнилі й пошкоджені плоди.
Огляньте підпорки, чи немає
на них шкідників.
Обкопайте
пристовбурні
круги, внесіть добрива, посадіть нові дерева. Якщо немає
хороших саджанців, викопайте
ями на весну. Розчистіть зі стов-

треба возитися
« зоЗ піччю
три дні, а грубку можна
зробити за півтора-два.
»

дерева
« Молоді
підгорніть торфом чи

Сільський умілець каже, що головне, щоб у грубці була добра тяга.

перегноєм для
утеплення кореневої
системи.

ПОЛІСЬКИЙ МАЙСТЕР МУРУЄ
ПЕЧІ, ЯКІ МОЖУТЬ ОДНОЧАСНО
ГРІТИ ВОДУ

»

бурів та скелетних гілок відмерлу та відсталу кору, побіліть їх
вапном із глиною для захисту
від сонячних опіків і морозобоїв. Молоді дерева підгорніть
торфом чи перегноєм для утеплення кореневої системи.
Приділіть увагу смородині,
аґрусу, малині: ягідні швидко
дають віддачу і вимагають менше турбот. Подбайте і про квіти:
укрийте троянди, півонії, гортензії та інші багаторічні.
с. Гредьки
Ковельського району. n

односельці й почали звертатися,
аби і їм облаштував груби та печі.
А от за каміни пан Віктор братися
не хоче, мотивуючи тим, що вони
в селі потрібні небагатьом, а їздити
до великих міст не надто хочеться,
бо має чималу сім’ю: п’ятеро синів
і двоє доньок. Старші працюють
у Луцьку: Павло — механіком автосервісу, Ярослав — сантехніком.
Донька Мирослава хоче навчатись на художника в училищі, яке
закінчив колиcь батько. Яна і Петро — старшокласники, Дмитро
і Богдан — у початкових класах.
Дружина Лідія Степанівна працює

Віктор Мельник із Гораймівки Маневицького району
знає, як зробити тепло в оселі
Сергій ГУСЕНКО

акінчивши
Луцьке
СПТУ
№ 12 за спеціальністю муляр-штукатур-плиточник, Віктор і не думав, що стане затребуваним пічником на всі довколишні
села.
Випускник училища працевлаштувався в місцевому СВК «Кор-

З

мін» у будівельній бригаді. Згодом,
коли господарство розпалося,
довелося потрудитися на різних
будівництвах. А якось у власному
помешканні потрібно було переробити піч. Із цього все й почалося.
— У селі мурував печі мій сусід,
покійний дід Павлик (Павло Арсентійович Снітко), і був неабияким

майстром. Тож попросив, аби й
мені переробив піч, — розповідає
Віктор Гервасійович. — Але дідусь
відмовився, сказав, що я і сам можу
собі зробити, адже вчився на муляра. Тож я закачав рукави і приступив до роботи, а дід Павлик поруч
підказував, що і як.
Про нового пічника дізнались

гардеробником у школі. Має родина й чимале господарство, тому
чоловік хоче працювати біля дому.
— З піччю треба возитися зо
три дні, а грубку можна зробити
за півтора-два. Більшість останніх
роблю з горизонтальними ходами, тоді вони міцніші і гріють з усіх
боків однаково, — ділиться секретами майстер. — Трапляється,
використовую й вертикальні ходи,
коли потрібно, щоб одна сторона
груби гріла сильніше, а друга —
слабше. Та головне в цій справі —
не завужувати люфти (ходи), щоб
була хороша тяга. Сам плиткою
грубки не обкладаю, хоча і вмію,
даю заробити іншим спеціалістам, — жартує майстер. — Під час
роботи трапляються різні нестандартні ситуації. Одного разу, муруючи піч, хотів обминути балку
та зробив поворот. У результаті
не було тяги, тож мусив розбирати
і переробляти. Оскільки печі часто
просять робити із функцією нагріву води, навчився користуватися
зварювальним апаратом. Життя змушує пристосовуватись, —
каже пічник. n

n На часі

ЯК ЗИМУВАТИМЕ ОЖИНА?
Культурна форма цієї рослини погано переносить
низьку температуру. Якщо снігу випадає багато, то кущ
ущ
витримує морози
Але останніми роками волинські зими
мінливі, часто малосніжні або й безсніжні. А значить, надіятися на снігову ковдру
не варто. Вкривати ожину треба після настання невеликих заморозків, бо в теплу
погоду може бути парниковий ефект, що
згубно позначається на кореневій системі,

і
розводяться шкідники.
Найкраще — хвойними гілками: вони
пропускають повітря і захищають від шкідників та хвороб. Можна використати кукурудзяне бадилля. Якщо присипаєте тирсою, будьте обережні: вона добре вбирає
вологу, тому в теплу погоду там можуть

розвиватися грибки, а в мороз вода береться льодом. Про захист рослини від холоду вже не йдеться. Зверху по тирсі можна покласти плівку, причому вона повинна
охоплювати якомога більше землі навколо
коренів. Солому краще не брати, бо в ній
люблять селитися гризуни.
Із синтетичних матеріалів можна взяти
мішковину, плівку у кілька шарів, неткане
полотно. Останнє добре пропускає повітря. А от мішковина може набрати вологи
і примерзнути до пагонів. Аби цього не сталося, покрив не має торкатися до них. n

ЗАРОБЛЕНЕ ДУПЛО
ПРОДОВЖИТЬ ЖИТТЯ
ДЕРЕВА
Причини його появи різноманітні:
механічні пошкодження, морозобоїни
тощо. Відкриті рани ослаблюють
плодові дерева. Там поселяються грибки
та бактерії, починається процес гниття —
і утворюється дупло. Якщо ж воно вже
з’явилося, беріться «лікувати» яблуню чи
грушу. Найкраще це зробити до зими
в суху погоду, щоб пломба встигла добре
просохнути
Спочатку видаліть гнилу деревину. Для цього можна використати дриль і круглу металеву
щітку. У малодоступних місцях пошкоджені тканини стовбура дістають іншими інструментами.
Бажано вичистити гниль аж до здорової деревини. Зверніть увагу, щоб стінки дупла були сухими. Якщо вологі — дайте висохнути.
Затим продезінфікуйте розчином мідного купоросу (300 г на 1 відро води) або розчином залізного купоросу (500 г на 1 відро води)
і ще раз просушіть. Заповніть дрібним щебенем
або битою цеглою і залийте розчином (6 частин
піску, 1 частина цементу, 1 частина вапна).
Якщо дупло надто велике, то заливати треба
шарами і продовжувати в міру висихання. Зовні
пофарбуйте масляною фарбою, яка заповнить
мікротріщини і захищатиме від вологи.
Глибокі дупла невеликого діаметра можна
забити дерев’яним кілочком із твердих порід
деревини і покрити садовою замазкою. n
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ПІДГОТУЙТЕ САД
ДО ЗИМИ

Тетяна Брик: «Тварин треба любити».

Козине молоко лікує коклюш
і високий тиск
Тетяна Брик із Княгининка Луцького району вже більше
десяти років вирощує цих домашніх тварин
Сергій НАУМУК

— Завела козу, коли внучка захворіла на коклюш, — Тетяна Ананіївна відчиняє хлів, і дві її улюблениці,
Чернушка і Красуля, вибігають на подвір’я. — Тоді дитина вже не мала
сили навіть кричати. Куди тільки
не возили її. Але за порадою одного лікаря почали випоювати козиним молоком — і вже за два місяці
це дало результат, малечу вилікували.
Коли вперше купували годувальницю, ще не знали, як її вибирати.
Тому придбали таку, що давала зовсім мало молока. Тепер господині вже
добре відомі ознаки молочності, якими поділилася з нашими читачами.
Отож, якщо надумали завести
дерезу, то насамперед звертайте
увагу на ноги: вони повинні бути тонкі в кості, а вуха — стирчати вперед,
на них мають бути добре помітні
вени. Під животом легко промацується широкий молочний колодязь.
Шия у тварини має бути тонка, а голова легка. Ото і все. Якщо ці ознаки
є — сміливо купуйте кізку: вона буде
молочною.
Вихованки Тетяни Брик у пік сезону дають до 4 літрів удою. Восени
та взимку, звісно, менше. Із молока
господиня робить сир. Підігріває си-

n Сам собі майстер

ХОВАЄМО НЕПОТАЙНУ ГОЛОВКУ ШУРУПА
Якщо треба закрутити в дерево
шурупи врівень із поверхнею, але
немає їх із потайними головками,
то можна спробувати такий метод
У дриль затискуєте той самий шуруп,
вибираєте невеликі оберти і ребрами
хрестика робите невелику заглибину.
Не вельми естетично, але функціонально: можна вкрутити шуруп із непотайною головкою врівень з поверхнею. n

Кізкам смакує виноградне листя.

ровину до 90 градусів, тоді на 1 літр
свіжого молока додає 1 столову ложку оцту або лимонного соку. Молоко
починає вурдитися. Через 10 хвилин

чив тиск, довелося їхати в лікарню.
А щойно Чернушка окотилася і жінка
попила молока — тиск нормалізувався. Односельчанка, котра хворіла на астму, ледве не померла,
коли її кізка пропала, а нової хазяйка
ще не купила. Здоров’я поліпшилося тільки після вживання чудодійного напою. Сама ж Тетяна Ананіївна
п’є молоко наполовину із зеленим
чаєм і каже, що це позитивно впливає на нирки. Від болю у бронхах
допомагає тепле молоко з козячим
жиром.
На м’ясо ріжуть хіба 2–3-тижневих козликів, до яких ще не звикли.
«Дівчаток» Тетяна Ананіївна продає
або віддає комусь.
Влітку тварин випасають на лузі,
підгодовують гілками, зіллям з городу, яке вони особливо люблять.
На зиму заготовляють сіно і віники.
Дають і вівсяну солому, яка через солодкий смак тваринам до вподоби.
— Навіть якщо приходжу додому після восьмої вечора (а взимку
це вже ніч), то поки їх не догляну,
сама і їсти не буду, — зізнається пані
Тетяна. — Тварин треба ще й любити. n

у березні коза
« Коли
запустилася, у старенької
різко підскочив тиск,
довелося їхати в лікарню.
А щойно Чернушка
окотилася і жінка
попила молока — тиск
нормалізувався.

»

відціджує і ставить під гніт. А затим
кладе на якийсь час у підсолену сироватку.
Молоко споживають і сирим.
Здебільшого його купують для малих діток («тоді у них зубки, як рис,
а не гниленькі»). Адже про його корисні властивості добре відомо.
Пані Тетяна зізнається, що вкотре
переконалася у цьому на такому
прикладі. Її 84-літня мама щодня п’є
молоко. Коли у березні коза запустилася, у старенької різко підско-

Сторінку підготував Сергій НАУМУК.
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Вічна пам’ять земляку-Герою
Позавчора на Сході України від кулі ворожого снайпера
загинув ще один житель Локачинського району – боєць
14-ї бригади Максим Пасичнюк (на фото)
Богдана КАТЕРИНЧУК

Волинь
l В Олеську, що на Любомль-

щині, біля батьківської оселі
загиблого учасника АТО висадили фруктовий сад. Уже навесні
персики і яблуні тішитимуть цвітом
маму та сестру Юрія Гіля. Старший солдат Збройних сил України кілька місяців не дожив до
свого 30-ліття. Нитка його життя
обірвалася 3 травня 2015 року біля
села Катеринівка на Луганщині. На
закладеному на ґрунтовій дорозі
фугасі підірвалася БРДМ-2. З п’яти
чоловік, які перебували у транспорті, загинуло двоє військових
— Юрій Гіль та Аркадій Чухнов,
ще троє зазнали поранень і були
госпіталізовані.
l Вчора о 14 годині 30 хвилин

на лінію служби поліції «102»
надійшло повідомлення про
стрілянину на вулиці Набережній у Луцьку. Встановлено, що
внаслідок інциденту одна людина
загинула, двох осіб госпіталізували. На місці події працює
слідчо-оперативна група. Поліція
розпочала операцію по затриманню озброєних злочинців і притягненню їх до відповідальності.

ерестало битися серце
уродженця села Губин.
З метою вшанування
пам’яті
військовослужбовця
Збройних сил України розпорядженням голови райдер-

П

l Майже по тонні риби випус-

тили в озерах Шацького національного природного парку Люцимер, Велике Чорне та Пісочне.
Зарибнення водойм відбулося в
рамках регіональної екологічної
програми «Екологія 2016–2020».
Фінансуються такі заходи за кошти
обласного, районного та селищного бюджетів, а також місцевих
ініціативних груп. Цього разу дві
партії зарибку допомогли придбати небайдужі громадяни
(750 кг для озера Люцимер та
Велике Чорне та 830 кг для Пісочного).

сбуці» з приводу важкої втрати,
написав: «Війна за єдність України триває. Щирі співчуття рідним та землякам Героя. Максим
— гордість всієї України». n

n «Гаряча точка»
Фото зі сторінки у Фейсбуці Володимира БУТ-ГУСАЇМА.

Рівне
l Рівняни створили саунд-

трек (звукове оформлення)
рідного міста. Робота над проектом тривала майже три місяці.
Автор ідеї Дмитро Лесковець
розповідає, що Рівне – живе
місто, у ньому лунає мелодія,
яку варто передати іншим. Для
саундтреку відібрали найбільш
упізнавані звуки міста (тролейбус, птахи, підмітання дороги,
світлофор).
l За минулий тиждень в Рів-

«Нам потрібна школа, а не обіцянки», — з такими гаслами батьки страйкують на трасі.

Батьки два місяці
не пускають дітей у школу
Жителі села Стобихівка Камінь-Каширського району разом
із дітьми 5 листопада перекрили міжнародну автотрасу Маневичі –
Ковель – Ягодин
Лариса ЗАНЮК

l За 53 мільйони гривень у Піщі

Шацького району планують відновити школу. Оголошення про
тендер на проведення ремонтних
робіт розміщене на сайті Prozorro.
Згідно з його умовами фірма-переможець має завершити реконструкцію приміщення загальноосвітньої
школи І–ІІІ ступенів села Піща до 30
червня 2020-го. Тендерні пропозиції
можна подавати до 18 листопада
2018 року.

жадміністрації 5—6 листопада
оголошено Днями жалоби на
території Локачинщини, йдеться на сайті виконавчої гілки влади району.
Голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко на своїй сторінці у «Фей-

елефоном
активісти
повідомили, що вимагають, аби Департамент регіонального розвитку
та
житлово-комунального
господарства
Волинської
ОДА оголосив нарешті тендер на спорудження школи.
Вчора о 13-й годині батьки
розпочали акцію, погрожують блокувати дорогу, доки
ОДА не оголосить торги.
Ситуацію прокоментувала
Людмила Плахотна, начальник управління освіти, молоді і спорту Волинської ОДА.
Вона називає такі дії шантажем, а ще — відкритим порушення Закону про освіту:
— Ці діти ризикують залишитися на повторний курс,
бо вже два місяці не навчаються. Це — шантаж з боку
батьків: мовляв, тільки нас
слухайте. Замовником будівництва є місцеві органи
влади і РДА, вони плануть
кошти. Але і я, і голова райдержадміністрації декілька
разів там були і домовлялися
з місцевими жителями. Вони
чемно дякували за участь,

Т

а потім не пускали дітей до
школи. Ми розповідали, що
Вони втрачають, деякі батьки вже віддали школярів у
інші навчальні заклади, бо
їм треба складати ЗНО. Для
цього виділили автобус. Учителі отримують дві третини
зарплати, як за вимушений
прогул, вони перебувають на
території, але не в школі, бо
батьки забрали ключі. Педагоги стали заручниками си-

школи у план Державного
регіонального розвитку на
2019 рік, влада працює, але
не одразу школа виросте. А
батьків переконати не можна. Минулого року возила їх
по сусідніх школах, вони бачили, що діти в Осівцях займаються у значно гірших
умовах, в Олениному батьки
своїми силами добудовують,
і тоді з понеділка стобихівські
батьки одумалися й відпра-

туації, а діти змушені будуть
це все відпрацювати, бо, за
законодавством, якщо вони
без поважних причин пропустили 10 днів навчання, то
батьків притягають до відповідальності, і сьогодні поліція
займається цим.
Селяни знають, що надійшла нова проекно-кошторисна документація, процес іде, виділяються кошти,
закладається
будівництво

l Рівненський обласний

краєзнавчий музей спільно з
Волинським і Кременецьким
краєзнавчими музеями, державними історико-культурними заповідниками міст Острог,
Дубно, Луцьк та Кременецько-Почаївським державним
історико-архітектурним заповідником за сприяння фонду
«Спадок ХХІ століття» організовували виставку «Кахлі Волині XV–XVIII ст.». На ній можна
ознайомитись із колекціями, котрі зберігаються у семи музейних
закладах, розташованих у різних
куточках історичної Волині.
l Заради слави двоє юних

отримують дві третини зарплати,
« якУчителі
за вимушений прогул, вони перебувають
на території, але не в школі, бо батьки
забрали ключі.

ненській області на гострі респіраторні інфекції захворіло
5410 осіб, що становить 466,5
випадка на 100 тисяч населення. Потребували стаціонарної
допомоги 130 чоловік, з них
89 дітей. Найефективнішим засобом захисту організму від вірусів
грипу є вакцинопрофілактика.
Протягом жовтня 1285 мешканців
краю вже отримали вакцинацію
проти грипу, з них 167 дітей.

»

вили дітей у школу. А тепер
знову те саме.
Ми пропонували на час
будівництва вчити дітей за
4 кілометри у Карасині, але
батьки не хочуть, сказали, що
в тому селі не протестантська віра. Але найгірше, що в
страйк втягнуті діти. І дорослі платитимуть штафи за це.
Вони вимагають від держави,
але й самі мають бути законослухняними. n

рівнян хочуть під Новий рік
стрибнути з парашутом у... самих лише трусах. Вони вже прогулювалися вулицями обласного
центру в одній лише спідній білизні за температури плюс 10 градусів. Свою мандрівку Олександр
Федорчук та Роман Крамарський
транслювали в прямому ефірі у
соцмережі. Перехожі в цей час
ошелешено зупинялися, деякі
тисли хлопцям руки. Оприлюднивши відео, «герої» пообіцяли,
що коли воно набере три тисячі
вподобань, вони роздягненими
вийдуть у місто, а якщо лайків
буде 10 000 – стрибнуть із парашутом у трусах.
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ПЕРЕОДЯГНЕНІ БАНДИТИ
ВИДАВАЛИ СЕБЕ ЗА ПРАВООХОРОНЦІВ
Оперативники
Департаменту внутрішньої
безпеки Національної
поліції України викрили
організовану групу, яка
мала намір заради наживи
напасти на ковельчанина
Олена ВОЛИНЕЦЬ

о злочинних планів, за
повідомленням офіційного сайту поліції України, виявилися причетними
раніше судимий 40-літній та
на рік старший уродженці Черкащини, а їхньою «мішенню»
мав стати 52-річний житель
міста залізничників на Волині. Зловмисники дізналися,
що приватний підприємець
займається купівлею елітних
автомобілів у Німеччині та
продає їх на території України.
Передбачаючи, що через кордон він їде з чималою сумою
готівки, бандити вирішили заволодіти його коштами.
Достовірно знаючи марш-

Д

Після удару словенця Міхи Горопевшека юний голкіпер «Зірки» Роман Льопка виявився безсилим.

У ФУТБОЛ ТРЕБА ГРАТИ ГОЛОВОЮ!
Тричі доведено гравцями «Волині»
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат України з
футболу, Перша ліга.
16 тур. «Волинь»
(Луцьк) — «Зірка» (Кропивницький) — 3:1 (1:0 – Міха
Горопевшек, 33 хв.; 2:0 – Ігор
Карпенко, 66 хв.; 2:1 – Данііл
Кондраков, 73 хв.; 3:1 – Дмитро Козьбан, 79 хв.)
3 листопада. Луцьк. Стадіон «Авангард». 1700 глядачів.
Головний суддя Геннадій Серпутько (Одеса).
«Зірка» з Кропивницького
нині переживає скрутні часи.
Тамтешня молодь справді дуже
старається в кожному матчі,
але в усьому першому колі
спромоглася здобути лише
одну перемогу.
У поєдинку з «Волинню»
було так само — гості билися,
як уміли. Натхненно, проте й у
міру своєї ще не до кінця відточеної майстерності.
Підопічні ж Андрія Тлумака
змусили голкіпера «Зірки» Романа Льопку аж тричі діставати
м’яч із сітки власних воріт. І
кожного разу це ставалося
після удару головою під час
подачі кутових! Варто також
зауважити, що Ігор Карпенко
відзначився у третьому матчі
поспіль, а Дмитро Козьбан — у
другому. Схоже, хлопці таки
навели свій бомбардирський
приціл!
Щоправда, Віталій Неділько
таки пропустив одненького й у
свої ворота. Ще за рахунку 2:0
юний вихованець луганського футболу Данііл Кондраков
вправно перекинув нашого
воротаря, коли той намагався
зіграти на виході під час контратаки суперника. Це лише
сьомий гол «Зірки» у 15-ти

Ч
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ЗА ВОРОТАМИ

Непросто було
налаштувати
футболістів
«Волині» на гру
з аутсайдером.

»

поєдинках — і вони в конкретному матчі на нього, будьмо
відвертими, заслужили.
А ось у 17-му турі на «Волинь» чекатиме значно серйозніше випробування. На виїзді
гратимемо (10 листопада,
17.00) з «Металістом 1925»
— командою, яка відстає від
лучан лише на три очки.
Результати 16-го туру:
«Суми» — «Гірник–Спорт»
— 2:2; «Агробізнес» — «Металіст 1925» — 0:2; «Балкани» — «Прикарпаття» — 3:2;
«Авангард» — «Інгулець» — 3:1;
«Волинь» — «Зірка» — 3:1;

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Андрій
ТЛУМАК,
головний
тренер
«Волині»:
«Звичайно, непросто було
налаштувати футболістів
«Волині» на гру з аутсайдером. Але приїхала до нас
у гості молода й амбітна
команда. Вони билися, вони
прагнули себе проявити, хотіли довести, що таки чогось
варті. І тому «Зірка» справді
заслужила на комплімент.
Ну а ми, слава Богу, перемогли. Дякую команді, дякую
всім!»
«Оболонь–Бровар» — «Миколаїв» — 2:1; СК «Дніпро1» —
«Рух» — 3:0; цього разу через
зняття зі змагань «Кобри» не
грав «Колос».

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ
Команда
I
В Н П
СК «Дніпро-1» (Дніпро)
15 12 1 2
«Волинь» (Луцьк)
15 11 2 2
«Металіст 1925» (Харків)
15 10 2 3
«Колос» (Ковалівка)
14 7 7 0
«Оболонь Бровар» (Київ)
15 7 5 3
«Інгулець» (Петрове)
15 7 3 5
«Авангард» (Краматорськ)
15 6 5 4
«Миколаїв» (Миколаїв)
15 5 4 6
«Балкани» (Зоря)
15 5 4 6
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
15 4 2 9
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
15 3 5 7
«Суми» (Суми)
15 3 5 7
«Рух» (Винники)
15 2 5 8
«Агробізнес» (Волочиськ)
15 1 6 8
«Зірка» (Кропивницький)
15 1 0 14

М
39-10
31-18
23-7
26-7
17-12
19-18
28-16
14-17
17-21
16-17
19-32
14-33
12-24
10-18
7-42

О
37
35
32
28
26
24
23
19
19
14
14
14
11
9
3

У списку бомбардирів продовжують лідирувати
Станіслав Куліш (СК «Дніпро-1») — 9 голів (2 — з пенальті)
та Денис Кожанов («Волинь») — 9 (5). n

рут пересування своєї жертви та автомобіль чоловіка,
спільники переодяглися в поліцейські однострої, виїхали
на службовому транспортному засобі на трасу Ковель—
Ягодин. Вони дочекалися
ковельчанина серед ночі на
дорозі й змусили його зупинитись. Потім, погрожуючи зброєю, почали вимагати гроші.
Саме в цей момент зловмисників затримали бійці відділу
швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки
Національної поліції України.
Під час обшуку в розбійників
вилучено револьвер під патрон Флобера, кайданки, газовий балончик, 2 комплекти
поліцейської форми, балаклави, проблисковий маячок, сигнальний диск та автомобіль.
Запобіжного заходу затримані чекатимуть в ізоляторі тимчасового тримання. За
вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10
років із конфіскацією майна. n

Вітаємо!
6 листопада для нашої сім’ї подвійне свято — в цей день народилися батьки, жителі села Мирне Горохівського району
Володимир Ярославович
та
Тамара Миколаївна
СЕМЕНЮКИ.
Вітаємо вас, найрідніші, найдорожчі.
Не зогледілись — виросли вже діти,
«Дідусю!» — внуки вам услід кричать.
А вам, татусю, на життєвій ниві
Сьогодні від роду уже 50.
Низький уклін і вам, матусю,
Лагідна, рідненька, добра і проста.
Чого ще треба? Жити і радіти,
гостей у хаті дорогих стрічать.
Здорові будьте, дужі та багаті,
Хай доля щастя вам у дім несе,
Живіть ще довго, і у рідній хаті
Хай Бог найкраще вам в житті дає.
З повагою та любов’ю
син Микола, дочка Людмила,
зять Андрій, онуки Роман та Іринка.
2 листопада святкували діамантове весілля найкр ащі батьки, люблячі дідусь та бабуся, жителі села
Залухів Ратнівського району
Йосип Іванович
та
Єва Василівна
КУЗІ.
Дорогі батьки, 60 років разом — це велике випробування для любові, не всім Господь дарує таке довге подружнє життя. Ви створили неповторний, добрий, затишний світ, який ми так любимо.
Ви — обранці Божі. Шлях ваш не був устелений квітами,
всі труднощі ділили порівно, але зберегли своє кохання, виростили гідних дітей,
стали прикладом для внуків. Дякуємо, що
ви у н а с є. За ваші золоті серця хай Бог
дарує довгії літа.
З повагою та вдячністю
син Іван, дочки Лідія, Олена,
зять Анатолій, невістка Віра,
внуки Іванна, Дмитро.
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

n АртБарикада

Захоплення, оплески і квіти – для талановитої майстрині.

«А царицю сарматів Амагу побачила
у своїй тренерці з фітнесу»
Молода художниця із села Затурці Локачинського району
Іванна Дацюк так пише історичні портрети, що в очах її героїв
оживає наша минувшина
Лариса ЗАНЮК

же не вперше відбуваються художні імпрези у нашій
редакції. Коли змінюються експозиції й стіни на
якийсь час порожніють,
ми з нетерпінням чекаємо… І ось нова виставка «Наша прадавність»
Іванни Дацюк — історичні
портрети періоду трипільської, скіфської, слов’янської культур та Київської
Русі. Головний редактор «Волині» Олександр
Згоранець зазначив, що
його зворушив портрет
Малуші, матері князя
Володимира, і побажав
талановитій
художниці
жіночого щастя. Трагедія
жінки, описана в одному
погляді Малуші, багатьох
зачепила. А мама авторки — відомий скульптор
Ірина Дацюк — прочитала
поезію, на яку цей образ
надихнув.
— Не підлаштовуйтеся
під цей світ, під тих, хто
хоче його бачити у своїх стандартах, бо у вас
власне бачення і зміст, і
загадки для нас, які ми
розгадуємо у картинах, —
звернувся до художниці
виконувач обов’язків голови Луцької міської ради
Григорій Пустовіт, який
теж завітав на відкриття.

«

У

За її картинами
можна вивчати
історію.

»

Вся трагедія жінки – в одному погляді Малуші.

А народна артистка України Людмила Приходько
на полотнах Іванни помітила багато крил та ангелів, тому продекламувала
вірш Надії Гуменюк «Крила», побажала мисткині
натхнення і Божої допомоги.
— Художник оголює
свою душу в роботах. У
кожній — історія цілого
народу, яку Іванна «копає» від часів Трипілля,
найдавнішої нашої циві-

лізації. Ми мусимо її знати, тоді будемо багатим
народом, — зазначила
мама, скульптор Ірина
Дацюк, і додала, що реалістичне мистецтво творити найважче.
Іванна має особливе
вміння передавати образ, який починають розглядати з очей. На цьому
наголосила і реставратор
ікон Лариса Обухович. А
сама молода художниця, зокрема, розповіла,

як для картини «Амага
— цариця сарматів» довгий час шукала величний
образ сильної і незламної дівчини зі справжнім
грецьким корінням і віднайшла його у своїй тренерці з фітнесу Анастасії
Фридинській. Історія про
Амагу спонукала написати її пензлем.
— Амага після смерті
чоловіка правила сама,
уміла відвертати війни, а
якось помстилася скіфському цареві, що не дотримав перемир’я. Їхала
на трьох конях, міняючи
їх, щоб швидше дістатися
до ворога. Із сотнею найкращих воїнів завоювала
ціле місто, вбила підступного царя, а сина попередила, щоб ніколи не
чинив так, як батько. На
полотні я зобразила царицю з конем без упряжі,
бо її підлеглі були вільними, — розповіла митець.
Та й із написанням кожної
картини пов’язана своя
передісторія. На створення будь-якого полотна затрачається чимало часу,

Іванні Дацюк дивовижно вдається поєднати історію і сучасність.

бо спочатку треба скласти
його в своїй уяві. В історичних посібниках мисткиня
шукала символи, якими
користувалися трипільці,
скіфи, а в портреті князя
Володимира
поєднала
слов’янський язичницький
тризуб і християнський
хрест, скандинавські і візантійські орнаменти, щоб
показати, ким був князь і
ким став.
Загалом у картинах
Іванни Дацюк — поєднання реалістичного класичного стилю, модерну та
контемпорарі. Гармонійно доповнюють письмо
рамки, інсталяція бісером
і глиною в творах на трипільську тематику.
— Ось «Гордіан —
батько Меркурія» був першим християнином, скіфи
таких карали смертю, але
виховав у християнстві
сина–воїна, за віру того
жорстоко закатували, —
захоплює Іванна своєю
розповіддю. — А ось міфологічний
«Тагімасад
— бог морів» — це наш
скіфський Нептун, його
портрет я писала з актора
Джейсона Момоа, а через
5 років дізналася, що він
дійсно грає Нептуна. На
полотні «Атей» — молодий і красивий цар, Скіфія
при ньому розквітла. І навіть 90–річним він переміг

батька Александра Македонського. У майбутньому хочу зобразити його
сивим міцним старцем,
— розповідає художниця
й підводить до «Золота
скіфів», переказує, як скіфи грабували єгипетські
піраміди. За її картинами
можна вивчати історію.
— Ще в дитинстві мені
дядько (теж художник) казав, що буду малювати героїв, бачив, що дивлюся
історичні фільми і граюся
з сестрами у воїнів. Мене
захоплювали розповіді дідуся про війну й про прапрадіда–богатиря.
Іваннині роботи часто
подорожують Україною,
замовляють їх і закордонні зірки, а от портрет
Тараса Шевченка прикрашає навіть стіни посольства України в Китаї.
Передати внутрішній
світ через очі — великий
талант, кажуть ті, хто бачив виставку «Наша прадавність». Іванна Дацюк
такий талант має, хоч
скромно пояснює:
— Хочеться віддати
належне державі, розвивати культуру свого народу, серед якого живеш,
бо, крім нас, цього ніхто
не зробить. n
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НЕРУХОМІСТЬ

l У м. Ківерці продається приватизована земельна ділянка (0.06 га) під забудову.
Тел. 099 02 78 610.

l У с. Озеро Ківерцівського району продається приватизована земельна ділянка
(0,10 га) під забудову. Тел. 068 19 17 191.
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 Продам будинок у с. Пірванче Горохівського району. Ціна договірна. Тел.: 099 73 46 000,
096 03 16 984.
l Недорого продається хата в смт Колки.
Тел. 066 94 08 508.
l Продам двокімнатну квартиру в житловому комплексі «Форрест» (75,8 кв. м, 4 поверх).
Тел. 098 66 06 303.
l Продам трикімнатний будинок (81 кв.
м) у Горохівському районі. Є газ, світло
(3 фази), ванна. Біля будинку колодязь,
5 сараїв, льох, земельна ділянка (0,57 га).
Тел. 097 09 33 977.
l Продається цегляний будинок (92,6 кв.
м, 5 кімнат, газ, вода) у м. Берестечку Горохівського району. Є літня кухня, дачний будиночок, 2 хліви, 2 погреби, земельна ділянка
(0,15 га), сад. Усе приватизоване. Зручний
доїзд. Ціна договірна. Тел. 097 43 03 725.
l Продається будинок у с. Борохів Ківерцівського району (8 км від Луцька). Є всі надвірні споруди, газ, вода, телефон, 0,30 га
приватизованої землі. Тел.: 096 14 15 774,
050 90 30 414, 093 22 57 275.
l Продається
підвальне
приміщення
(128 кв. м) з реєстраційним посвідченням у м.
Горохові. Ціна договірна. Тел.: 067 29 62 603,
098 64 77 577.
l Продається будинок (коробка, 145 кв. м).
у с. Скобелка Горохівського району. Земельна
ділянка (0,12 га) приватизована. До зупинки
200 м. Поруч — газ, вода. Ціна договірна. Тел.:
067 39 50 418, 098 64 77 577.
l Продається 4-кімнатний будинок у м.
Рожище (112 кв. м) на березі річки Стир. Є
кладова. Газове та твердопаливне опалення,
вода — у будинку. Житловий стан. Замінено
всі вікна. Є великий цегляний гараж та прибудинкові споруди. Підвал на цілий будинок.
Відразу за ділянкою — ставок. Ціна договірна.
Тел.: 066 88 18 100, 068 13 96 312.
l У м. Берестечку Горохівського району продається житловий будинок (61,5 кв. м, 4 кімнати, кухня, санвузол, усі комунікації). Є літня
кухня, льох, хлів, город. Усе приватизоване.
Подвір’я заасфальтоване, є можливість добудови. Тел. 050 65 76 225.

АВТОРИНОК
l Продам ВАЗ-21063, 1998 р. в., у хорошому стані. Вкладень не потребує. Ціна
35 000 грн. Тел.: 099 47 08 765, 098 58 00 155.
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 зернозбиральний комбайн
«Клас Протектор», ширина жатки 3,7 м.
Тел. 066 96 94 045.
l Продам с/г техніку: комбайн ДОН-1500Б,
трактори Т-150, плуги лемішні навісні п’ятикорпусні ПЛН-35, косарки Fortschritt
У303 з жатками, жатку причіпну ЖВП-6.4,
посівний комплекс K ckerling АТ-6.0, дискову борону БДЛП-8,0 (краснянка), зерноочисну машину ІСМ-30. м. Рожище.
Тел. 067 42 57 045 (з 9.00 до 18.00).
l Продається трактор Т-25 (2007 р. в., напрацьовано 1300 мотогодин) у дуже доброму
стані. Тел. 096 72 22 134.
l Терміново недорого продам трактор
Т-40 (нова гума, у дуже доброму стані).
Тел. 096 80 48 733.
l Терміново продам трактор Т-16 (нова гума,
хороший робочий стан). Тел. 066 38 05 887.
l Недорого продам трактор ЮМЗ-6 АКЛ
(велика кабіна, нова гума, дуже добрий стан).
Тел. 066 38 05 882.
l Продам картоплезбиральний комбайн
«Karlik» (робочий стан). Тел.: 050 86 89 374,
098 64 74 580.
l Продам зернову сівалку (навісну), привезену з Європи. Можлива доставка. Тел.:
096 96 95 596, 050 84 29 221.
l Продається комбайн «Джон Дір-330»
у доброму технічному стані. Є січкарня.
Тел. 096 45 05 011.
l Продається трактор ЮМЗ з великою кабіною у доброму технічному стані, з плужками.
Тел. 066 18 53 360.
l Продам трактори: МТЗ-80, 1994 р. в.;
Т-25, 1990 р. в., привезені з Польщі, у доброму стані. Ціна договірна. Тел.: 067 12 53 737,
099 08 34 091.
l Продам кабіну до трактора Т-25 або
ДФ-244, а також куплю велику кабіну до трактора МТЗ. Тел.: 050 71 39 097, 067 45 41 409.

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕ ВЛАШТУВАННЯ
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.
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l Продається нова решетна віялка.
Тел. 066 71 51 662.
l Продам: сівалки кінні та тракторні (15,
17, 26, 30 лійок), а також на дві комори; копачки тракторні «Кухман», «Кромаг», «Шмутцер», комбайни «Хассія», «Болько». Тел.:
096 85 85 455, 096 97 19 503, 098 11 67 547.
l Продається недорого трактор Т-40 АМ
(Любешівський район). Тел.: 066 34 56 267,
098 64 06 233.
l Продається трактор Т-40 АМ у доброму технічному стані. Тел.: 097 12 77 234,
066 47 09 124.
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 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 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: 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, торфобрикет, пісок, щебінь різних фракцій, камінь бут, формак, відсів, цеглу білу та червону, чорнозем, землю
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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: жом, дрова рубані, пісок, щебінь, цеглу, відсів, землю на вимостку,
гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття.
Тел. 099 62 16 400.
l Продам: жом, дрова, чорнозем, торф,
землю, пісок, щебінь, цеглу, відсів. Вивезу будівельне сміття. Тел. 099 72 82 934.
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 теличка (9 місяців) від молочної корови. Луцький район. Тел. 099 07 28 816.
l Продається робоча кобила (3 роки)
у с. Словатичі Ківерцівського району.
Тел. 066 74 61 609.
l Продам спокійного робочого коня. Вік
9 років. Недорого. Можлива доставка. Тел.:
067 75 35 548, 050 19 39 526.
l Продається кобила в Локачинському районі. Тел. 093 68 49 827.
l Продається лоша (жеребець, 6 місяців)
у с. Лище Луцького району. Тел. 050 78 83 080.
l Продам коня (7 років). Турійський район.
Тел. 098 41 18 290.
l Продається робоча кобила (3 роки)
у Рожищенському районі. Тел. 099 53 56 571.
l Продається у Луцькому районі молода корова (тільна другим телям). Тел. 066 18 57 927.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.: 050 18 64 979, 097 07 72 211.
l Куплю
теля
(живою
вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.
l Дорого куплю ВРХ, коней, биків, дорізи.
Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Продам сіно в тюках, солому, овес, дрібну
картоплю. Тел. 099 63 52 728.
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). Тел.: 098 06 96 276,
098 52 12 186.

ПОСЛУГИ
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків,
цегли, роблю монтаж та підшив водостоків.
Тел. 096 42 24 834.
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 Загублене посвідчення потерпілого від
наслідків на ЧАЕС (серія Б № 105323), видане
на ім’я Шворобук Любов Василівна, вважати
недійсним.

ПАМ’ЯТАЄМО, ЛЮБИМО, СУМУЄМО
На 90-му році життя закінчилась земна дорога щирого
патріота України, колишнього в’язня совєцьких концтаборів, члена Луцького Хрестовоздвиженського братства
Євгена Михайловича
СИМОНОВИЧА.
У далекому 1990-му він був одним із тих, хто сприяв
відродженню Братства. Згодом став його головою, старостою Братської Хрестовоздвиженської церкви. Разом
із дружиною, незабутньою Серафимою Леонідівною,

активно допомагав становленню і зміцненню УПЦ Київського патріархату, мріяв дожити до того дня, коли вона
стане автокефальною. Цих двох історичних подій, за які
боровся, він встиг дочекатися. Хай прихилить тебе, дорогий наш братчику, до себе Всевишній. Ми будемо тебе пам’ятати. Висловлюємо глибокі співчуття рідним у їхньому непоправному горі.
Члени Луцького
Хрестовоздвиженського братства.
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ЗНАЙ НАШИХ!

6 листопада 2018 Вівторок

www.volyn.com.ua

Фото з особистого архіву Володимира ЗАХАРЧУКА.

n Світ захоплень

«Якби мені хтось сказав, що десь лежить заєць — забери, нізащо не пішов би. А ось пройтися лісами та вполювати вуханя
чи лисицю — ото вже моє», — розповідає про своє хобі Володимир Павлович.

У 85 років дід Володя —
ще з рушницею за плечима!
Стаж найстарішого мисливця Ратнівщини — понад півстоліття. За цей час чоловік
мав п’ять рушниць, а страви з дичини на його столі нікого не дивують. І скільки
вполював — порахувати не може!
Валентина ПИЛИПЧУК

олодимир Павлович
Захарчук із Ратного
торік став почесним
членом Українського товариства мисливців та рибалок.
До речі, він єдиний у районі,
хто має таке звання та у свої
85 літ під час сезону полювання не просто ходить
на лови, а й користується
заслуженим авторитетом серед мисливців, які називають
дідуся Снайпером.

В

«ХІБА ТО Я ЗАЙШОВ?
РУШНИЦЯ ЗАВЕЛА!»

— Якби мені хтось сказав, що десь лежить заєць —
забери, нізащо не пішов би.
А ось закинути рушницю
за плечі, пройтися лісами
та вполювати вуханя чи
лисицю — ото вже моє.
І не заради м’яса — то бажання душі. Це добре розуміє тільки мисливець. Коли

хтось дивується, що я в такі
літа зайшов у якусь далеку
місцину, здолавши декілька
кілометрів, відповідь у мене
одна: «Хіба то я зайшов?
Рушниця завела!» — розповідає про своє хобі чоловік.
Володимир Павлович

оздоровлююсь, солі «проганяю»
« іНаходившись,
бадьорішим стаю.
родом із Хмельницької області. На Ратнівщину потрапив у далекому 1960-му.
За фахом — агроном, але
п’ять років викладав хімію
у Велимчому. Саме там придбав першу рушницю. Потім
працював у райкомі партії,
у райспоживспілці. Дідусеві є що згадати і не лише
з лісових походів, а загалом
із життя ратнівчан. Бо спілку-

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»

www.volyn.com.ua
Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

вався з людьми, бував у всіх
селах району.
— Не пропускаю жодного
сезону полювання, — каже
затятий мисливець. — Залишаюся вдома хіба на великі
свята: Різдво, Пасху, Трійцю.
Поцікавилася у спів-

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ І ВИДАВЦЯ:
43025, Луцьк, просп. Волі, 13
volyn.nova@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com

E!mail

Заснована 27 вересня 1939 року.*

Редакція залишає за собою право на літературне редагування надісланих матеріалів без узгодження
з автором. Рукописи не повертаються й не рецензуються. Редакція може не поділяти думку авторів.
Передрук або відтворення у будь!якій формі матеріалів, розміщених у газеті «Волинь!нова» чи на її
інтернет!сторінці, без письмової згоди видання заборонено. Публікації під рубриками «Офіційно»,
«Політика», «Точка зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а
також із позначкою –*– друкуються на правах реклами. За зміст рекламних матеріалів та листів, надісланих читачами, газета відповідальності не несе.
Редакція залишає за собою право відмовити в розміщенні рекламної статті, якщо її зміст суперечить
законодавству України, нормам моралі
або може завдати шкоди виданню.

»

розмовника, як ставиться
дружина до його хобі. Бути
у вихідні без чоловіка майже впродовж усього життя,
думаю, погодиться далеко
не кожна жінка.
— Вона тепер уже звикла,
хоча раніше на лови з ночівлею на день-два не хотіла
відпускати, — відповідає
усміхаючись і додає: — Моя
дружина дичини не їсть.

Я люблю сам поратись біля
неї: і тушкую, і консервую,
і пригощаю тих, для кого
таке м’ясо — делікатес. Приїжджають діти, і їм баночку-другу дам. Хоча раніше
тримав живність свою. Але
гостинець із зайчатини чи качатини і з домашньої свинини — це різні речі, — мовить
мисливець.
Послухавши, як захоплено дідусь розповідає
про свої кулінарні здібності,
розумієш, що справді любить
займатися цією справою.
Хоча каже, що споживати
м’ясо з диких тварин не дуже
любить, а ось пригостити
когось — то з великим задоволенням.
НА ЛОВАХ І ВІДПОЧИВАЄ,
І СИЛ НАБИРАЄТЬСЯ

— Тепер уже менше
«намотую» кілометрів на полюванні, аніж раніше. Але,
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находившись, оздоровлююсь, солі «проганяю» і бадьорішим стаю. Кілометрів
із п’ять пройдуся, але разів
три відпочину. У лісі — краса.
Насолоджуюсь нею, дихаю
свіжим повітрям і відчуваю
приплив сили, енергії, молодечого запалу, — захоплено
каже Володимир Захарчук.
Цікавлюся, який найбільший трофей має дідусь-мисливець. Придбати ліцензію
на кабана, лося чи козулю
для нього задорого, тож
ходить на полювання лише
на зайців, лисиць та качок.
Хоча трофей має — роги
лося, які знайшов, збираючи гриби. Під час відкриття
минулого сезону вполював
два лиси, зайця, а ось нинішнього у лиса «промазав»
і жартома сам себе порівнює
з персонажем казки Миколи Некрасова «Дід Мазай
і зайці».
Щодо порятунку дичини,
то в його мисливській практиці траплялися й такі випадки. Зайця або качку, які самі
потрапляють до його рук,
чоловік шкодує і відпускає їх
на волю або ж переселить,
наприклад, куцохвостого в капусту. А вже під час
полювання ця жалісливість
зникає, залишається лише
азарт…
Звірини і птаства у лісах
та на болотах нині значно
менше, аніж 50 літ тому,
вважає дідусь, а зменшення
їх кількості спричинила сама
людина.
— Ви чули коли-небудь
спів перепілки? Раніше вийдеш у поле — і заслухаєшся. А зараз їх значно менше,
як і інших птахів та хутрових
звірів, через отрутохімікати
та осушення боліт, — зазначає старий мисливець.
...А ще серед хобі Володимира Захарчука — рибальство та вирощування
розсади помідорів, перцю.
Захоплюється і конвалія ми,
які квітують у нього на підвіконні. Виносить їх із погреба
за 20–24 дні до певної дати
(дня народження, ювілею
тощо) — саме стільки часу
треба, щоб вони проснулися
і розцвіли. Умудрявся дивувати ними навіть на Водохреще, а в березні свої конвалії
кладе до пам’ятника Тарасові Шевченку, що в центрі
селища. n
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