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Інтерес Михайла Романіка до історії, зокрема рідного краю, бере початок із строкової служби.

Виліз драбиною на хутірський
дуб — і можеш дзвонити
по мобільному куди хочеш
Недавно разом із Михайлом Романіком ми вирушили
за маршрутом, який він, колишній директор Прилісненської
загальноосвітньої школи Маневицького району, уже будучи
на пенсії, запропонував юним краєзнавцям. «Усі тутешні хутори
я обходив пішки і ще встиг зробити поіменний перепис їх
жителів», — каже чоловік. Після побаченого і почутого залишалося
подякувати Михайлу Івановичу за збережену пам’ять про
минувшину
Катерина ЗУБЧУК

«У ВІЙНУ В ЦІЙ ХАТІ ВСЯ НАША
РОДИНА ХОВАЛАСЯ»

Правда, як сказав Михайло
Романік, наша мандрівка була
дещо підкоректована. Перш ніж
вирушити на хутори, ми прийшли
до невеличкої старенької хатини

Цікава
на вих ідні

«РОСІЙСЬКОЇ —
НЕ РОЗУМІЮ!»
с. 3
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l ІМ’Я УКРАЇНИ

»

Фото persons-info.com.

Віктор Ющенко вручив Миколі Касьяну
орден Князя Ярослава Мудрого.

Текст її «Молитви» розмістили на одному з блокпостів наших Збройних сил.

Коли чекала з війни чоловіка
і двох синів, народилася… молитва
Побудь, мій Боже, отут, зі мною,,
У цьому полі, у розпал бою.
Серед руїни і серед краху
Не дай пізнати глибини страху.
Не дай упасти в зневіру й розпач
ч
І побратимам розбігтись врозтіч.
тіч.

Оксана КОВАЛЕНКО

«В МОЄМУ ТЕЛЕФОНІ ДОСІ
ЗБЕРІГАЮТЬСЯ НОМЕРИ
ДРУЗІВ, ЯКІ НІКОЛИ ВЖЕ
НЕ ПЕРЕДЗВОНЯТЬ»

— Пані Любо-Дзвінко, як ви змогли відпустити своїх чоловіків (чоловіка і двох синів) на війну? Як трималися?
— Якби ж мене хтось питав… Чоловік поїхав на Схід просто з Майдадл мене прогнозованим
ну. Це було для
і зрозумілим. Тобто іншого кроку від
нього і не чекала. А хлопці… Це було
їхнє рішення. Зважене, осмислене, чітке і конкретне. Перше справжнє чоло-

Його називали
шарлатаном, а він
поставив на ноги
тисячі хворих
Люди вистоювали
у довжелезних чергах, щоб
потрапити до нього на прийом

l ДОСЬЄ

«Волинь —
від слова «воля»

Фото Руслана КАНЮКИ, day.kiev.ua.

Це фрагмент з «Молитви», яку написала тернополянка Любов Бурак, відома
як Дзвінка Торохтушко. Цей вірш-оберіг тримають при собі наші атовці, співають
з екранів і шепочуть у хвилини відчаю. Слова склалися вночі після дзвінка друга з Донецького аеропорту: чоловік просив молитися за всіх, хто там… Любов Бурак чекала з війни не тільки друзів, а й чоловіка-капелана і двох синів… Вона має 6 дітей.
Не любить говорити про особисте, та в неї — неймовірна, зі струмом, лірика про
кохання. Тому, коли мене «знайшов» вірш «Як добре, що ти Є», я зробила все, щоб
знайти її й попросити про інтерв’ю для нас із вами, читачів «Цікавої газети». Упевнена, це та українка, яку мусимо знати!
віче рішення моїх дітей. Могли не йти.
Іванка комісували ще у 18 за станом
здоров’я — задовго до початку війни.
Масік мав на руках дані МРТ, які під-

“

Цей вірш-оберіг тримають
при собі наші атовці,
співають з екранів і шепочуть
у хвилини відчаю.

тверджували кісту мозку. Але хлопці
пішли у військкомат. Їх відправили додому.
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Полонен путінцями
Полонений
моряк Ол
Олег МЕЛЬНИЧУК:

ГА З Е ТА

l ТЕМА № 1

на одній із вулиць Прилісного.
— Мушу вам показати її, — каже
наш попутник, — бо вона колись
стояла на хуторі Камениця. У роки
Другої світової війни у ній ховалася вся наша родина. Дві або й три
сім’ї прибивалися до цієї хати. Господар Марко і моя мати — то рідні
брат і сестра. А його дочка Євдо-

кія (Євдоська, як її називали) жила
в ній до смерті. Не одне десятиліття
вже й тоді, як хатину в село перетягли. І якби трохи раніше ви приїхали
сюди, то застали б цю жінку — десь
півтора року тому вона померла.
А так лише її розповідь збереглася,
яку я встиг записати…
Михайло Іванович народився
в 1937 році. Хлопчаком був у війну. Тож і сам пам’ятає, як у лютому
1944-го радянські війська наступали. Солдати були настільки стомлені і знесилені, що заходили на хуторі в будь-яку хату, щоб зігрітися,
поїсти чи переночувати. І в цій хатині бували.

Дзвінку ТОРОХТУШКО, або
Любов БУРАК, знають як поетесу,
письменницю, перекладача
і журналіста-блогера. Народилася вона
1972 року у Кременці. Читати навчилася
у 3-літньому віці. Псевдо Дзвінка
їй дав учитель української мови —
за балакучість і непосидючість.
Була студенткою факультету
журналістики, але перервала навчання,
бо вийшла заміж. Доглядаючи дітей,
почала опановувати польську і чеську
мови (спершу читала книги в оригіналі).
Стала заробляти як перекладач.
Дзвінка Торохтушко — автор двох
поетичних збірок, співавтор збірки
патріотичної поезії. Їй належить і казка
«Світлячок-охоронець», прототипом
персонажа якої є загиблий в зоні АТО
боєць Андрій Дрьомін (позивний
Світляк). А торік на Львівському
форумі видавців Дзвінка Торохтушко
презентувала свій перший роман
«Масік».
Вона вважає себе правдивою
волинянкою: «Я люблю ламати власні
стереотипи, відкривати щось нове. Для
мене Волинь — від слова «воля».

Євгенія СОМОВА

М

икола Касьян (1937–2009) був геніальним
мануальником, зробив чимало успішних
костоправних операцій, винайшов власну
методику лікування хребта. Але визнання прийшло
до нього надто пізно. Лише у 1988 році влада оцінила
його заслуги, удостоївши званням «Заслужений лікар
України», а в 1990-му — «Народний лікар СРСР». Тривалий час костоправа із невеличкого містечка Кобеляки, що на Полтавщині, Миколу Касьяна, лікаря за фахом,

“

»
«ЦІКАВА»
»
Закінчення на с. 5

ЗА 6 ГРУДНЯ
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

Стосунки з офіційною медициною
в нього ніколи не складалися.

у медичних колах як тільки не називали — шарлатаном,
аферистом… Стосунки з офіційною медициною в ньодалися. Чого правду таїти, не любив
го ніколи не складалися.
вич чиновників від охорони здоров’я.
Микола Андрійович
о це говорити. Його своєрідна манера
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Читайте у «ЦІКАВІЙ
Й ГАЗЕТІ НА ВВИХІДНІ» за 6 грудня:
Полонений
путінцями
моряк Олег
Мельничук:
«Російською –
не розумію!»
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!!! ВАЖЛИВО !!!
Для ВОЛИНЯН,
постраждалих у ПОЛЬЩІ
Спілка юристів Польщі спільно з ГО «Клуб
інтеграційного діалогу» проводять консультації щодо відшкодувань для волинян, що
постраждали чи втратили близьких у Польщі
протягом 1998—2018 років.
Якщо ви чи ваші друзі та близькі потрапили
в ДТП у Польщі (водій, пасажир, пішохід) або
постраждали, або втратили близьких на роботі
внаслідок нещасного випадку протягом останніх 20 років – не упустіть шанс отримати усі належні вам відшкодування зі страхових фондів Польщі.

КОНТАКТИ на Волині +38 0673702015 , +38 0663073966.

Меблевий магазин МЕЛВІН
в Новий Рік з новими меблями!

СНІГОПАД
Д
ЗНИЖОК
2019

Акція діє
з 07.12.18. до 07.01.19.

-10%

Коли ччекала з
війни ччоловіка
і дво
двох синів,
народ
народилася…
м
молитва

на все

Його називали
шарлатаном, а він
поставив на ноги тисячі
хворих

Знайте більше разом із нами!

l вул. Карпенка-Карого,1 (TЦ «Ювант») — маг. «Мелвін» № 170
l Завокз. рин. — мебл. ряд-конт. «Мелвін» № 1190–1191
l вул. Шевченка, 13 (ТЦ «М2») — маг. «Мелвін»
l вул. Конякіна, 18А
(маг. «АТБ») — маг. «Мелвін»
l вул. Др.Народів («Салют»)
— маг. «МЕЛена» № 37
Тел. 050 378-17-18
melvin.com.ua
m
elv n
elvin
n.com.
.com.ua
096 658-23-85
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n Політична кухня

Тимошенко уклала союз
із Коломойським проти Порошенка
А ще в руках олігарха технічні кандидати — Зеленський та Шевченко
Фото Youtube.com.

Вікторія ЛУКАШ,
за публікацією gazeta.ua

Волинь
l У Луцьк прилетять два

винищувачі Міг-29 та три безпілотні авіаційні комплекси
Spectator M. Президент України Петро Порошенко 1 грудня
передав озброєння та військову
техніку командирам військових
підрозділів та бойових машин.
Винищувачі отримає 204-та Севастопольська бригада тактичної
авіації імені Олександра Покришкіна, що нині дислокується
в обласному центрі, а безпілотники – 14-та ОМБР (Володимир-Волинський).
l 150 тисяч ялинок вирости-

ли цього року у державних
лісогосподарських підприємствах Волині. Аби забезпечити
новорічними красунями краян та
жителів інших регіонів України,
в області закладено 250 гектарів
плантацій цих дерев. Загалом
там росте близько мільйона ялинок, 150 тисяч із них уже чекають
своїх покупців. Мінімальна ціна
цього року становить 60 гривень, середня – 70–80 за дерево.
7 підприємств уже почали реалізацію, продали понад 10 тисяч
ялинок.
l Місце для будівництва

дитячої церкви на честь
Введення в храм Пресвятої
Богородиці освятив у Луцьку
митрополит Луцький і Волинський УПЦ КП Михаїл.
Її споруджуватимуть на 40-Ж
кварталі (вул. Конякіна, 25ц, біля
ресторації «Вогнем та мечем»,
навпроти риббази). «Дитяча церква – це місце служіння Богу для
всієї родини, де особлива увага
буде приділена нашим діткам», –
каже настоятель парафії протоієрей Віктор Михалевич.
l Зразкова літературно-дра-

матична студія «Симфонія
слова» Горохівської школи-гімназії стала переможцем обласного конкурсу. В
акторській майстерності змагалися 11 театральних колективів
загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних навчальних
закладів із міст Володимира-Волинського, Нововолинська,
Луцька, Горохова, а також із Володимир-Волинського, Луцького, Горохівського, Ківерцівського
і Рожищенського районів. n

країнські багатії кожен у свій
спосіб
намагатимуться
вплинути на результат президентських виборів. Зокрема,
Ігор Коломойський уклав союз
із Юлією Тимошенко, і це не єдина
його «політична інвестиція», пише
у своїй публікації на сайті «Газети
по-українськи» відомий західний
політолог українського походження Тарас Кузьо.
Коломойський, який, до речі,
зараз постійно перебуває за кордоном, отримав серйозний удар
від держави — його позбавили
контролю над компанією «Укрнафта» та ПриватБанком. Щодо
останнього, то упродовж 2005–
2016 років через цю фінустанову
було «відмито» 5,6 мільярда доларів.
«Сьогодні Коломойський підтримує трьох кандидатів. Комік
Володимир Зеленський і лідер
фейкової націоналістичної партії
УКРОП Олександр Шевченко грають роль спойлерів і технічних кандидатів. Водночас головний союз,
спрямований проти Порошенка,
Коломойський уклав із Тимошенко. Не дивно, що найпопулярніший
телеканал України «1+1» нещадно
критикує чинного Президента», —
пише Тарас Кузьо.

Рівне

У

l 12 священиків Рівненської та Сарненської
єпархій УПЦ Московського
патріархату викликали на
допит в СБУ. Фотографії повісток виклали на офіційному
сайті УПЦ МП. Духівники проходитимуть у якості свідків у
кримінальному провадженні,
що стосується міжконфесійних суперечок.

потенційний кандидат у президенти
« «Уявляєте,
забавляє українську «знать», яка жує, чвакає,
випиває та хіхікає при цьому», — написала
Кошкіна.
Цікаво, що комік Зеленський
не гребує підробітками на олігархічних корпоративах прямо в той
час, коли на підконтрольному Коломойському телеканалі «1+1»
його називають ледь не одним
із головних претендентів на посаду глави держави і відповідно
головнокомандувача української
армії. За інформацією відомої
журналістки Соні Кошкіної, Зеленський щойно розважав гостей
на дні народження олігарха Ігоря

»

Суркіса, власника київського «Динамо» — теж близького до Коломойського. Його гонорар становив
110 тисяч доларів. «Уявляєте, потенційний кандидат у президенти
забавляє українську «знать», яка
жує, чвакає, випиває та хіхікає при
цьому», — написала Кошкіна.
Втім, Тарас Кузьо вважає, що головне суперництво на виборах розгорнеться
саме між Петром Порошенком
та Юлією Тимошенко. n

n Проблема

«Невже тепер хоспісу в Луцьку не буде?»
З таким запитанням
звернулися до редакції
родичі пацієнтів, яких
виписали з інших
лікарень як безнадійних,
але удома неможливо
полегшити їхні
страждання і забезпечити
кваліфікований догляд
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ро перспективу перенесення закладу для невиліковно хворих, який
знаходиться на території онкодиспансеру в Луцьку, у корпус обласної лікарні в приміському селі Боголюби, мову
вели ще з весни. А нещодавно
на офіційному сайті Волинської
обласної ради оприлюднили
проект рішення про злиття цих
двох лікарень у комунальне
підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня». У такий
спосіб вирішили розширити
площі онкодиспансеру і скоротити витрати на утримання
хоспісу.
«Сьогодні тут у штаті понад
50 людей, з них 26 не нале-

П

жать до медичного персоналу.
Йдеться про працівників пральні та харчоблоку. У випадку
переїзду закладу в Боголюби
їм доведеться шукати іншу роботу. Бюджет економить при
цьому 1,5 мільйона гривень», —
пояснювала голова постійної
комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики Ірина
Вахович.
Хоспіс планували розмістити на першому поверсі лікарні
в Боголюбах, де нині знаходиться відділення гематології.
Але для цього потрібно завершити ремонт відповідного приміщення для пацієнтів із патологіями крові.
Своєю чергою головний
лікар Волинського обласного
онкодиспансеру Юрій Малімон,
дбаючи про своїх хворих, які

тісняться у палатах на 6 ліжок,
не може затягувати з підготовкою обіцяних площ для відділення хіміотерапії. Тож цими
днями в хоспісі вже почали працювати майстри.
— У нас нині перебуває
27 хворих, із них тільки двоє
з трудом можуть триматися
на ногах, решта — лежачі. Вони
запитують, що буде завтра,
але працівники й самі нічого
не знають. Ми провели збори
трудового колективу, на яких
поставили вимогу захистити
пацієнтів і наш заклад, який був
одним із найперших і найкращих в Україні хоспісів, — каже
заступник головного лікаря Наталія Рабченюк.
Звичайно, вихід мусять
знайти, бо без паліативної
допомоги волиняни обійтися
не можуть. Цю сферу медицини у МОЗ навпаки обіцяють
розширювати. Але людям такі
послуги необхідні вже сьогодні.
І вирішувати проблему потрібно так, аби жоден хворий не постраждав. А для цього до реорганізації закладів варто було
готуватися завчасу. n

l У Рівному в закинутій
будівлі на вулиці ЖоліоКюрі, 21 облаштували
центр для безхатченків.
Тут людей не лише харчуватимуть та влаштовуватимуть
на ночівлю, а й допомагатимуть із соціалізацією. Вони
зможуть отримати медичну, психологічну і правову
допомогу. Директор закладу
Валерій Стасюк зазначає, що
це один із кращих центрів для
бездомних в Україні.
l У Рівному правоохоронці зайшли в магазин, коли
зловмисник відкрив сейф та
складав гроші в сумку. Група
реагування управління поліції
охорони миттєво виїхала на
сигнал «Тривога». Поліцейські
спочатку побачили, що одне з
вікон було зняте, а біля нього
лежали сканер для товару та
блок живлення, які злодій виніс із приміщення. У торговому
залі вони виявили 22-річного
жителя міста.
l У ліцеї села Хрінники
Млинівського району згорів
клас біології. До ліквідації
пожежі було залучено дві
одиниці техніки Держслужби
з надзвичайних ситуацій та
12 чоловік особового складу рятувальників. Людей у
приміщенні не було, ніхто не
постраждав. Вогнем знищено
частину дерев’яної підлоги та
пошкоджено меблі.
l У річці Путилівка рівень
води знизився на 70 сантиметрів. Це зафіксували
інспектори Рівненського рибоохоронного патруля поблизу сіл Мочулки, Жобрин на
Рівненщині та Яківців Ківерцівського району Волинської
області. n
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Доброго дня
вам, люди!
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А люди штурмують
старі й обдерті дизель-поїзди
Фото Юлії МУЗИКИ.

Барвами талантів людей
з особливими потребами
сяяла сцена Маневицького
районного будинку культури,
де вже вп’яте відбувся
міжрегіональний мистецький
фестиваль «Радість —
творчості душа»

Укрзалізниця обіцяє виділити до 30 пар
додаткових потягів на Новорічні та Різдвяні
свята. Вони курсуватимуть переважно
в напрямку зимових курортів України, зокрема
до Івано-Франківська, Ужгорода, Львова,
Чернівців. «А от про комфорт тих пасажирів, які
користуються приміськими поїздами, чомусь
ніхто не згадує», — переймається наш читач
Петро Веремєєнко з Володимира –Волинського
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Юлія МУЗИКА

Вони непереможні — у своїй вірі, силі волі та любові до життя.

Звучали пісенні композиції,
гумор, поетичні рядки. Артистиаматори з луцького театру «ТАМІ»
порадували колоритною виставою «Язиката Хвеська». Гарний
настрій дарували Станіслав Мельник і дитячий колектив «Зернятко» районного будинку культури,
співаки Ірина Котлицька, Василь
Курдельчук, Оксана Зінич, Леся

Хижук, Тетяна Білітюк. Радісних
емоцій додали пісні та гуморески
Василя Човпана з Мукачева, проникливі музичні твори у виконанні
маневичан Ольги Макарчук і Бориса Сачука. «Дякую за підтримку
владі, усім, хто поруч, хто вірив
і вірить у нас! — сказала на завершення голова «Довіри» Наталія Шишолик.

Чи винні хворі, які сподіваються на краще життя?
Зателефонувала мешканка села Павлівка Іваничівського району Катерина
Матвіївна Парфенюк і повідомила, що у їхній амбулаторії, яка обслуговує
майже десять населених пунктів, відключили газ. У наступні дні, сказала, тут
мають вакцинувати маленьких дітей. Хто несе відповідальність за те, як у таких
умовах лікар має приймати немовлят та й, зрештою, старших людей?
Алла ЛІСОВА

Голова Павлівської ОТГ
Андрій Сапожнік пояснив, що повноваження
стосовно діяльності медичних закладів вони делегували районній раді.
Всі ФАПи й амбулаторії,
які, до речі, опинилися
в холоді, ввійшли в но-
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Сонце (схід — 8.12, захід — 16.14, тривалість дня —
8.02).
Місяць у Водолії. 5–6 дні Місяця.
Іменинники: Ольга, Парамон, Данило, Денис.
Сонце (схід — 8.13, захід — 16.14, тривалість дня —
8.01).
Місяць у Водолії, Рибах. 6–7 дні Місяця.
Іменинники: Андрій, Антон, Дмитро.

«Вклоняємося батькам, безмежно вдячні
волонтерам і кожному за небайдужість»

У Маневичі завітали гості
з Луцька, Мукачева, Запоріжжя
завдяки організаторам — голові
громадського об’єднання «Довіра» Наталії Шишолик і Ларисі
Касьян. Значною подією в освіті
та соціалізації дітей з інвалідністю є нещодавнє відкриття інклюзивно-ресурсного
центру
(ІРЦ) на базі Маневицької ЗОШ
І — ІІІ ступенів № 2-гімназії. Голова райдержадміністрації Андрій
Линдюк та директор ІРЦ Альона
Доля вручили вихованцям закладу Святославу Шевчуку, Назарові Радчуку, Марії Семашко, Уляні
Перванчук, Володимиру Клімчуку
перші нагороди в обласній спартакіаді «Повір у себе».

3

востворену структуру —
Іваничівський центр первинної медико-санітарної
допомоги. Постачають газ
та електроенергію приватні структури, диктуючи
свої умови. Тому керівники ОТГ не можуть вплинути на перебіг таких непередбачуваних ситуацій.

Дещо
прояснилося
після розмови з головним
лікарем
Іваничівського
центру ПМСД Романом
Кицею. Він заявив, що
ними укладено всі договори на ліміти газу
до кінця року, й жодних
боргів немає. «НП» виникла, за словами Романа

Вітаємо!
Волинська обласна партійна організація
ВО «Батьківщина» сердечно вітає з днем народження

Валентину Петрівну
НАЗАРУК.
Бажаємо міцного здоров’я на довгі роки життя,
тепла і підтримки від найближчих людей – рідних,
друзів, колег, родинного затишку і благополуччя!
Нехай збуваються ваші мрії, задуми і плани, а в
житті вас завжди супроводжують гармонія, радість,
удача.

n Прогноз погоди

Андрійовича, через неузгодженість дій газопостачальних організацій,
тому сподіваються, що
все-таки відновлять подачу голубого палива.
Причиною цієї ситуації
стало й те, що перейшли
на щоденний облік газу.
Та чи легше від того хворим?
Р

Е

К

Л

У телефонній розмові чоловік сказав, що порушував цю проблему в листах до керівництва Укрзалізниці
й органів влади, але відповіді досі не отримав. Петро
Петрович не погоджується з поясненням залізничників, що електрички й дизель-поїзди — не вигідний соціальний транспорт, який обслуговує переважно пільговиків. Вважає, що Укрзалізниця повинна дбати про
його розвиток, адже сільське населення мусить мати
чим добратися до лікарень, на ринок. Саме перед святами люди хочуть привезти на базар сільгосппродукцію, та й діти планують відвідати батьків.
— Я вже пенсіонер і сам нікуди їхати не збираюся, але болить душа, коли бачу, як пасажири беруть
штурмом старі й обдерті дизель-поїзди. На мою
думку, треба замінити їх сучасними рейковими
автобусами, які міг би виготовляти Луцький автомобільний завод. Таку пропозицію я висловлював
у листах у всі інстанції. А поки що перед Новорічними й Різдвяними святами треба збільшити кількість
приміських поїздів. Обласна влада нехай цього вимагає, якщо голосу людей керівники Укрзалізниці
не чують, — пропонує Петро Веремєєнко.
Нагадаємо, що 9 грудня 2018-го введено в дію
дів на 20
018
1 –
новий графік руху пасажирських поїздів
2018–
2019 роки.
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«Нехай сніги лежать, як килим»
ки
илим»
12 грудня вшановується пам’ять святого
Парамона. У народі його називають «Задуй
поли» або «Засніжи доли», оскільки в цей час
можуть бути сильні морози і сніг: «З Парамона
земля кам’яніє, річка застигає». Якщо цього
дня снігу випаде багато, то бути хурделицям
весь тиждень. А коли сніжинки великі, — до
відлиги
А за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Гончаренко, 12 грудня — мінлива хмарність, ввечері місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах
ожеледиця. Вітер північний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби — від мінус 3 до плюс 2. 13-го — хмарно, часом мокрий
сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7–12 метрів за
секунду. Температура повітря вночі – від мінус 5 до
нуля, вдень — від мінус 3 до 2 з позначкою «плюс».
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 12
грудня було 2017 року – плюс 12, найхолодніше –
1989-го – мінус 17 градусів.
У Рівному хмарна погода протримається увесь день. Ввечері очікується
ється
дрібний сніг. Температура повітря
тря
12-13–го — від мінус 2 до нуля.

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК.
Тел. 72–38–94.
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Погляд
Лариса ЗАНЮК,
редактор відділу освіти
і культури «Газети Волинь»

«Щастя – це коли
просто в тебе хтось є...»
Нещодавно у Луцьку
на IV православному кінофорумі від
молодіжного відділення Волинської
єпархії аматори з різних районів області
показали 18 короткометражних фільмів.
Їх варто переглянути хоча б для того,
аби знати, що турбує молодь, яка вміє
думати тверезо
енс життя, відсутність живого спілкування, залежність від соцмереж, цькування в школі, рівноправність, вміння чути особливих, благодійність напоказ,
вдавана щедрість і душевна скупість, коли
торгуємося з бабцею на ринку за 5 гривень
і залишаємо десятки чайових у ресторані.
На різні роздуми наштовхують ці сюжети.
Але найбільше мене зачепив фільм «Еліксир радості», який відзняли молоді люди з
луцького товариства преподобного Ніколи
Святоші. Дивилась його кілька разів. Головні
герої – троє людей на візках. Кожному з них
ставлять однакові запитання, аби з’ясувати,
в чому їхня радість і щастя, звідки черпають
душевні сили.
Максим у 15-річному віці пошкодив хребет, невдало пірнувши. Здається, мав би
втратити інтерес до життя, назавжди поселившись в інвалідному візку. Проте ні – здобув освіту програміста, розробляє програми
для людей з фізичними обмеженнями і щасливий, що корисний. «Радість – коли вперше біля мене поклали маленького племінника, потім — іншого, і я бачив, як вони ростуть,
радість навіть у тому, що прокинувся — і вже
на роботі, а хтось ще мусить добиратися», –
слухаю його і дивуюся, бо здорові люди такого не помічають.
Олександру – 30, у 15 він упав із даху і
став інвалідом. Половину життя прожив у
геріатричному будинку без батьків і рідних.
У чому тут радість, скажете? А він починає
день з читання Євангелія, і вважає, що, будучи здоровим, ніколи б не прийшов до Бога.
«Радість, коли приходять друзі, коли везуть
у церкву. А щастя – коли просто в тебе хтось
є», – упевнений чоловік .
На створення стрічки авторів надихнула
одна з героїнь – Оксана Капішевська. Попри
важку вроджену недугу – «кришталеву хворобу», коли тіло, як у немовляти в дитячому
візочку – вона, мудрець і розумниця, закінчила юридичний, працює диспетчером і вміє
знаходити у всьому позитив. Каже, якби була
звичайною, мала б менше оптимізму. Її щастя – ділитися любов’ю з іншими. А радість?
Повірте, не кожен спроможний радіти так, як
Оксана – крізь біль: «Радість в умінні бачити красу, коли віриш Богові й довіряєш, можеш відчувати, плачеш, бо й сльози бувають
радісними, коли можеш зупинитися й подумати, коли розумієш, що чиниш правильно,
коли живеш у згоді з усіма, коли час не має
значення, бо дочекаєшся, коли даруєш і приймаєш, коли свічка не гасне, коли молитва
щира, коли немає страху, коли бачиш вітер
і дощ, коли живеш почуттями, можеш допомагати, коли є вибір і свобода, коли можеш
вирішувати, що для тебе радість».
Знаю теж кількох таких Людей. Одна з них
– Валя Михальська. І якби душевне тепло вимірювалося літрами, то я б сказала, що після
кожної телефонної розмови з нею на мене
наче хтось виливає 1000 літрів сонця. n
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Президентство Тимошенко — шанс для нового
початку та прогресивного розвитку країни
Багато західних
спостерігачів хотіли б
зміни керівництва
України після
президентських
виборів 2019 року.
Найвірогіднішим
сценарієм є обрання
Юлії Тимошенко
(на фото), адже
станом на листопад
2018-го вона —
лідерка перегонів,
а її «Батьківщина»,
відповідно
до соціологічних
опитувань,
упевнено перемагає
на парламентських
виборах
Мар’яна ВЕРБІВСЬКА

ро це пише у статті для
Atlantic Council старший науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва
в Києві Андреас Умланд. За
його словами, перспективу
приходу до влади Юлії Володимирівни слід розглядати
як шанс для нового початку, покращення економіки
і прогресивного розвитку
країни загалом.
Автор блогу звертає
увагу на те, що Тимошенко стала б першою у східнослов’янському світі жінкою-президентом, що буде

П

Фото прес-служби партії «Батьківщина».

вартим уваги завдяки досягненням у контексті традиціоналістської
культури
православної християнської
цивілізації, а також неорадян-

гендерної рівності на всьому
пострадянському просторі», — зазначає старший науковий співробітник.
По-друге, за останні

з іншого тіста, ніж Кучма, Ющенко,
« Вона
Янукович і Порошенко.
»
ських моделей поведінки, які
історично не надто підтримують владу так званої слабкої
статі, вважає Умланд.
«По-перше, Юлія Тимошенко вже зламала бар’єр,
коли у 2005 році стала
першою в Україні жінкою-прем’єр-міністром.
А її обрання на президентську посаду було б величезним кроком уперед стосовно
О

Ф

І

20 літ Тимошенко вдалося побудувати прозахідну
партію під назвою «Батьківщина», створення якої зміцнило демократію в Україні,
наголошує автор. «Батьківщина» має активні регіональні та місцеві осередки.
Фракція присутня в українському парламенті протягом багатьох років, а партія
є членом-спостерігачем ЄвЦ

І

Й

Н

ропейської народної партії,
альянсу християнсько-демократичних партій ЄС.
«Батьківщина» популярна не лише завдяки особистості Тимошенко, а й
у зв’язку із соціально-економічними
ініціативами.
Інакше кажучи, вона ближча
до західної політичної партії, ніж до пострадянського
«політично-технологічного»
проекту, або псевдопартії,
пише Андреас Умланд.
По-третє, пані Тимошенко відрізняється від
пострадянських
призначенців, бо двічі сиділа
у в’язниці. На думку журналіста, «вона з іншого
тіста, ніж Кучма, Ющенко,
Янукович і Порошенко,
яких жодного разу не заарештовували за всю їхню
політичну кар’єру». «Можна сказати, що два арешти
Тимошенко як опозиційного політика радше свідчать
про страх опонентів перед
її рішучістю, ніж про якісь
надзвичайні проступки», —
зазначив автор.
Протягом останніх місяців
Юлія
Тимошенко
та її партія провели низку
високоорганізованих конференцій під назвою «Новий курс», на яких відбулися
плюралістичні дискусії.
http://www.
atlanticcouncil.org. n

О

ÏðÀÒ«ÂÎËÈÍÜÎÁËÅÍÅÐÃÎ»
ІНФОРМУЄ ПРО ВВЕДЕННЯ з 01.01.2019 року ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ З РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ на 2019 рік
Відповідно до закону України «Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії , затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року №1470 та з дотриманням вимог Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від
05.10.2018 № 1175, ПрАТ «Волиньобленерго» здійснило розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії
на 2019 рік:

Споживачі

Клас напруги
грн/МВт*год

Крім того, ПДВ
грн/МВт*год

Разом з ПДВ
грн/МВт*год

1 клас напруги

97,77

19,55

117,32

2 клас напруги

666,97

133,39

800,36

Для проведення розрахунків за перетікання реактивної електроенергії прогнозована середня закупівельна ціна на 2019 рік
становить – 1834,11 грн/МВт•год (без ПДВ).
Примітка. Тарифи є прогнозовані і можуть бути уточнені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики та комунальних послуг.

ТОВ «Волиньелектрозбут» інформує про
введення ціни на універсальні послуги на І квартал 2019 року
Відповідно до закону України «Про ринок електричної енергії», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної
енергії споживачу , затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року №1469 та з дотриманням вимог Порядку формування цін на універсальні послуги, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177, ТОВ «Волиньелектрозбут» здійснило розрахунок ціни на універсальні послуги
на І квартал 2019 року на рівні 2564,07 грн/МВт*год (без ПДВ).
НКРЕКП встановило для здійснення діяльності ТОВ «Волиньелектрозбут» про надання послуг постачальника універсальних послуг тариф на послуги постачальника універсальних послуг на рівні 62,99 грн/МВт*год (без ПДВ) та структуру тарифу на послуги постачальника універсальних послуг
згідно з додатком.
Примітка. Ціни є прогнозованими і можуть бути уточненими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та
комунальних послуг.
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Фото Османа КАРІМОВА.

Олег Ляшко публічно прозвітував
про роботу в Раді
Лідер Радикальної партії закликав політиків наслідувати його приклад
Фото прес-служби РПЛ.

Надія ЄРШОВА

ублічний звіт за 4 роки роботи
фракції в парламенті представив 3 грудня її очільник. Зробив
це у день свого народження — тож
почув багато теплих слів. Подякував,
зокрема, за підтримку своїм найдорожчим жінкам: мамі, дружині Росіті
та дочці Владиславі.
— Гляньте, яка вже доросла
в мене доня. 16 років виповниться 19 грудня, на Миколая. Схожа
на мене?.. У нас з Росітою в сім’ї світоглядна дискусія — до кого подібна
наша дочка. Я кажу: на мене, дружина — на неї, — перед звітом Олег
Ляшко з гордістю показав учасникам
конференції РП своїх «дівчат». Більше тисячі людей в залі вигукнули: «На
вас!»
Далі йшлося про серйозні речі,
про які кожен українець хоче почути від
політиків. Що зроблено для людини?
І не загальними фразами, а конкретними — з фактами і цифрами.
Тут РПЛ є чим гордитися — сьогодні це найрезультативніша фракція
парламенту, хоч і перебуває в опозиції
до влади. Олег Ляшко — автор майже півтисячі законопроектів, більше
100 з них безпосередньо стосуються
захисту соціальних інтересів громадян, розвитку економіки та зміцнення
безпеки держави.
Саме ця політична сила добилася

П

Лідер РПЛ порадив колегам по парламенту скласти звіт перед людьми,
а вже потім іти на вибори.

двократного збільшення мінімальної
зарплати — а це додаткові гроші для
4 млн наших співвітчизників. І перерахунок пенсій для 5,5 млн осіб, адже
Пенсійний фонд отримав додатково
40 млрд гривень.
Захист інтересів селян і сьогодні
серед пріоритетів РПЛ. Хазяйнувати
на українській землі будуть тільки вітчизняні фермери, а не іноземні ла-

тифундисти, наголосив Олег Ляшко.
«Ми змінимо бюджет — і гроші будуть
отримувати реальні сільгоспвиробники», — сказав лідер.
Особливу увагу у звіті приділено
захисту інтересів військових та зміцненню армії. Депутати РПЛ вже добилися справедливого нарахування субсидій армійцям та збільшення терміну
їхніх відпусток. «Ми голосували за всі

законопроекти, спрямовані на зміцнення обороноздатності України, соціальний захист військових», — зазначив Олег Ляшко.
Ліквідація спецпенсій суддів та податківців; зниження ЄСВ з 37 % до 22
%; скасування всіх податків на електромобілі; розстрочка ПДВ на імпортне обладнання; мораторій на перевірки бізнесу. Це лише невелика частина
справ, які РПЛ та її лідер реально
зробили для країни, бізнесу, кожного
українця.
Заслухати публічний звіт приїхала також і команда з Волині. Своїми
враженнями поділився керівник РПЛ
на Волині Володимир Кравценюк:
— Беззаперечно підтримую лідера Олега Ляшка в тому, що такі звіти
мають проводити всі політичні сили,
які йдуть на вибори. Змагатися треба в реальних справах, а не на словах. Кожна людина на собі сьогодні
може відчути, як діють ініціативи РПЛ.
2018-го добилися впровадження програми «Доступні ліки». Цього року домоглися збільшення її бюджету вдвічі — до 2 млд гривень і розширення
списку ліків, включили у нього препарати для онкохворих. Перешкодили
контрабанді лісу-кругляку. Тепер якісна деревина залишається в Україні й
лісопереробні підприємства Волині
не простоюють. Упевнений, що команді РПЛ вдасться зробити ще багато добрих справ для людей!

n Актуально

ДО УСПІХУ — ЗІ СЛУЖБОЮ ЗАЙНЯТОСТІ!
Фото з архіву обласного центру зайнятості.

Директор Волинського
обласного центру зайнятості
Роман Романюк (на фото)
презентував новий проект
«Успішна громада». Його
обговорення відбулося
на базі Боратинської
ОТГ, голова якої Сергій
Яручик долучився заходу
разом із представником
Волинського центру
розвитку місцевого
самоврядування Петром
Лавринюком
Юлія ЛЕВЧУК

еформа децентралізації, яка в Україні активно реалізовується вже
третій рік, набирає все більше
обертів, а Волинь — одна з областей, які показують хороші
результати. Розвиток та життєдіяльність цих громад багато
в чому залежить від повноцінного кадрового забезпечення.
Наш центр зайнятості як сучасна сервісна служба не може
пройти повз подібних проблем.
Тож разом із громадами будемо робити свої перші спільні
кроки в цьому проекті», — зазначив Роман Романюк.
Станом на 1 листопада

«Р

«Успішна громада» — хороший сервісний
« Проект
підхід, який посприяє в роботі ОТГ.
»
2018 року на обліку у обласній службі зайнятості перебувало 1 тисяча 700 жителів ОТГ
(26,2 %). Реалізовуючи проект
«Успішна громада», її фахівці нададуть увесь спектр послуг, які
допоможуть громаді отримати
кваліфіковані кадри без витрат
на їхню підготовку, адже проведення відповідного навчання відбуватиметься за кошти обласної

служби зайнятості.
У рамках реалізації проекту фахівці організовуватимуть
круглі столи та робочі зустрічі,
братимуть участь у розробленні
стратегії розвитку ОТГ. Крім того,
на порталі обласного центру зайнятості створено електронний
кабінет для кожної ОТГ. З його
допомогою можна буде здійснити добір працівників шляхом

перегляду резюме, проведення
онлайн-співбесід із претендентами.
Проект «Успішна громада»
реалізовуватимуть від грудня
цього року до листопада 2019го. «Я точно знаю, що потреба
в продовженні реалізації проекту
буде. Але дуже хочу, аби в процесі впровадження ми додавали
щось нове і корисне для кожної
об’єднаної громади. Спільними
зусиллями, підставивши своє
плече, хочемо допомогти вирішити ваші актуальні проблеми», — резюмував Роман Романюк.
За словами голови Боратинської ОТГ Сергія Яручика, чи
не кожна громада сьогодні відчуває кадровий голод. Тож такий
проект — реальна можливість
отримати кваліфікованих фахівців. Своєю чергою, радник
із питань муніципальних послуг
Волинського центру розвитку місцевого самоврядування
Петро Лавринюк зазначив, що
проект «Успішна громада» — хороший сервісний підхід, який посприяє громадам у досягненні
успіху.
Відділ інформаційної роботи Волинського обласного
центру зайнятості. n

Володимир Кравценюк підтримує
ініціативи Оляга Ляшка.

Справді, на досягнутому Олег
Ляшко та його команда не зупиняться. Перше, що планують зробити
після президентських виборів, — переглянути бюджет-2019, щоб реально
збільшити зарплати та пенсії. Ще серйозно налаштовані змінити Конституцію — скоротити з 450 до 250 кількість
депутатів і посилили відповідальність
Президента.
22 січня, на 100-ту річницю підписання Акту Злуки, у День Соборності
України, на своєму з’їзді Радикальна
партія висуне кандидата у президенти. А поки що радикали бажають
політикам підхопити тренд їхньої політичної сили і прозвітувати перед
людьми.
— Сподіваюся, з нас візьмуть приклад і розкажуть про свою діяльність.
Що робили в парламенті, президентському кріслі, взагалі при владі…
За три місяці до виборчих перегонів
усі знову щось обіцяють. Я хочу, щоб
кожен перед тим, як іти на вибори,
розказав, що він уже зробив… Тому що
люди голосують, а потім ніхто не вважає за потрібне прозвітувати перед
ними. Я і моя команда — перші, хто
звітує перед українцями, — наголосив
Олег Ляшко. n

n Пряма мова
Мирослав ГАЙ:
волонтер, заступник голови Ради
резервістів при Генеральному
штабі України, порівняв минулий
український і теперішній
французький майдани

«

У Франції – революція «тітушок». Вони грабують магазини,
палять машини. Майдан палив
лише ворогів та БТРи, які атакували мирних людей. Ми навіть
«тітушок» відпускали і віддавали
«мєнтам». Майдан не грабував
крамниці. Після нього автоварта
вийшла з ДАІ на патрулювання
вулиць.
Протести у Франції супроводжуються погромом супермаркетів.
Такий стиль так званої ДНР. Я радий, що українці показали приклад
грамотного і цивілізованого протесту. Хоча і запалили вулицю ми
по-справжньому. В Україні
був не грабіж,
а народна пожежа, горнило
революції.
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n Репортаж із глибинки

У селі Видерта Камінь-Каширського району
вшановано пам’ять Сергія Цепуха, котрий загинув
від кулі снайпера на Сході України (посмертно
удостоєний ордена «За мужність» ІІІ ступеня)
Олена ВОЛИНЕЦЬ

еморіальну дошку, встановлену на фасаді
місцевої школи, де свого часу навчався Сергій, відкрили батьки загиблого — Михайло
Іванович та Галина Іванівна. Віддати шану земляку
прийшли його рідні, друзі, вчителі, учні, односельчани. Були і представники влади.
Після хвилини мовчання настоятель храму Різдва
Пресвятої Богородиці села Видерта отець Анатолій
Деречей освятив пам’ятний знак, до якого присутні поклали квіти та запалені лампадки. Це вже друга
меморіальна дошка на стіні школи, — у 2015-му тут
було пошановано ще одного випускника — загиблого учасника АТО Дмитра Герасимика. n

М

Щоб не допустити поширення кору, який
виявили в учня 5-го класу, ліцеїстів відправили
на карантин, що триватиме 21 календарний
день. На жаль, до таких заходів останнім часом
у навчальних закладах області доводиться
вдаватися часто
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ьогоріч рівень захворюваності на кір в Україні найвищий за час її незалежності — понад
44 тисячі випадків. На Волині з початку року занедужало більш як 1800 осіб, з них понад дві третини
— діти. Причина загострення епідемічної ситуації —
низький рівень імунопрофілактики.
На сьогодні вакциною КПК, що захищає від цієї
недуги, а також від паротиту і краснухи, забезпечені
усі кабінети щеплень. Загалом є понад 40 тисяч доз
препарату, що становить 114% від річної потреби
області, повідомляє управління охорони Волинської
облдержадміністрації. Цього вистачає для планової
та посиленої імунізації жителів на декілька місяців.
Однак першу дозу вакцини за графіком отримали
лише 66% малюків. Медики нагадують, що вакцинуватись за Національним календарем щеплень чи
надолужити пропущене можуть безоплатно усі діти
до 18 років, а також дорослі із груп ризику — військові, учасники ОСС, студенти, освітяни і медики. n

Ц

ФЕМІДА СТАЛА НА БІК
ПРОТЕСТУВАЛЬНИКІВ
На початку листопада за заявою директора
Стобихівської школи відбулося засідання
Камінь-Каширського районного суду,
де ухвалили стягнути з батьків штраф —
850 гривень — за те, що школярі не відвідують
навчальний заклад
Лариса ЗАНЮК

окрема, багатодітного Сергія Сухацького було
визнано винним у неналежному вихованні своїх
дітей. 8 грудня цього року апеляційний суд Волинської області скасував постанову Камінь-Каширського районного суду, зазначивши: не є порушенням батьківських обов’язків те, що чоловік не пускав
дітей в аварійну школу. Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає. n
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Старійшина маневицького лісу скоро може впасти від вітру.

Тут колись було життя...

ВИЛІЗ ДРАБИНОЮ НА ХУТІРСЬКИЙ ДУБ —
І МОЖЕШ ДЗВОНИТИ ПО МОБІЛЬНОМУ КУДИ ХОЧЕШ

»

Закінчення. Початок на с. 1

Катерина ЗУБЧУК

оли у роки війни німці налітали і бомбили Мановичі (до 1964-го Прилісне
мало таку назву), то ми з того хутора
втікали вглиб лісу, щоб сховатися від
погибелі.
А як мова зайшла про інтерес чоловіка до минувшини свого села, його
хуторів, то Михайло Іванович сказав, що тут треба згадати передісторію. Як призвали його у 1950-х роках
в армію, то потрапив він у Казахстан.
Це ж було за Хрущова — якраз йшло
освоєння цілини. Чотири місяці працював на зборі урожаю, а потім служив у Москві, що вважає неабиякою
удачею. Служба ця була у центральному штабі далекої авіації (це були
стратегічні війська на той час. — Авт.).
Вивчив там азбуку Морзе так, що й
дотепер не забулася ця наука.
— А головне, що тоді в армії виховна робота була добре налагоджена, —
каже чоловік. — Тож нас, солдатів,
возили по визначних місцях столиці
Радянського Союзу. Так я, хлопець
із Полісся, потрапив у Третьяковську
галерею, де вперше у житті побачив
світові шедеври. І таких вражаючих
пізнавальних екскурсій було багато.
Саме звідти, як вважає Михайло
Іванович, і бере початок його інтерес
до історії, зокрема і рідного краю.
До армії у нього було багато «по-

—К

сад» — працював їздовим (у підводу
запрягали, до речі, волів), обліковцем. А на строкову службу пішов, як
уже завклубом трудився. Коли відслужив і повернувся додому, то запропонували Михайлові Романіку бути
діловодом у школі, фізруком. Тоді він
і закінчив заочно історичний факультет Луцького педагогічного інституту

Коли його будинок у
«1950-х
роках перетягнули
в село, то син цього чоловіка
Василь змурував тут собі
хатину. Що був він глухонімий
і мав дружину з такою ж
вадою, то цю сім’ю й
не зачіпав ніхто…

»

імені Лесі Українки. А вже маючи вищу
освіту, став заступником директора,
потім — і директором школи. Мав уроки історії. Це вже були 1970-ті роки.
«Я КОЖНУ НИВКУ ТУТ ЗНАВ»

Сьогодні
Михайло
Іванович
по-особливому розцінює те, що таким
розмаїтим — від їздового до очільника школи — був його трудовий шлях.
— Уже як на пенсію вийшов, —
розповідає чоловік, — то взявся записувати, як кажуть, з перших вуст,
історію і свого рідного села, і його хуторів. Пішки обходив їх. Зробив своєрідний поіменний перепис людей, які
там жили.

Тепер можна, підключивши фантазію, лише уявити те життя, споглядаючи закинуту почорнілу хатину, неподалік якої — хлівчик, колодязь. Криниця
вже висохла — з неї давно вже ніхто
не п’є води. А ще збереглися на деревах вулики-колоди, що сьогодні можуть бути музейними експонатами.
Наш попутник говорить:
— А неподалік був хутір Глаже,
де сьогодні хіба груші-дички ще ростуть на місці колишніх обійсть. Там
жила сім’я Сильвестра Миткалика, який був у червоних партизанах.
У 1942 році німці вчинили розправу
над його родиною. Від очевидців чув,
що офіцер розстрілював хуторян. Сім’я
Давида Приходька загинула тоді. Врятувався лише син Павло, бо він якраз
Михайло Романік пам’ятає, що там, пішов на весілля до родича. На кожноде сьогодні ліс, були колгоспні поля. му хуторі була якась трагедія…
Після війни людей позганяли
Ось коли пригодилося те, що, пра- в село. Хтось у Прилісне перебрався,
цюючи їздовим чи обліковцем у кол- хтось поїхав за вербовкою у Дніпрогоспі, бував на тих хуторах. І тепер петровську область. Парфило Халик
пригадує, як то пацаном снопи звозив як помер, то в батьківській хаті жив
на бригадне подвір’я.
його син Іван. Та й він зараз уже в селі.
— Я кожну нивку знав, бо ж жінки А хатина хутірська доживає свого віку
жали жито чи рвали льон, а я обмірю- під дощами і снігами, як той останній
вав площу, записував їхній виробіток. листок на дереві.
Ви не дивіться, що тут зараз ліс росте, — каже Михайло Романік, коли ми
«ЖИТТЯ ДІДА ЄЛИСЕЯ
прибули на хутір Подища. — Колись
ОБІРВАЛОСЯ В ДОРОЗІ
ДО РІДНОЇ ХАТИ»
його не було — чисте поле простягалося. І хат з десяток стояло. Тут ще мій
Найбільшими з усіх одинадцяти
товариш жив, із яким у школу разом прилісненських хуторів були Вістрів
ходили, то я інколи гостював у нього. і Дворища. Там свого часу навіть шкоНа хуторі життя вирувало. Господар хо- ли початкові працювали. Ми їдемо
роший хазяйнував — Парфило Халик.
на Вістрів (чи Віструв, як поляки нази-

В одному із торгово-розважальних центрів Ковеля викрали речі, які збирали для сиріт та дітей
із неблагополучних родин до дня святого Миколая. Як пишуть користувачі соцмереж, нещодавно небайдужі поклали до кошика дуже гарну сумку із купою речей. Однак за декілька
днів пакунок хтось забрав. «Я шокована. Прошу всіх: якщо не можете
або не хочете допомогти діткам, які залишились без сім’ї, то хоча б
просто не крадіть!» — обурюється ковельчанка Ната Кінаш.

У Княгининівському
НВК, що в Луцькому районі, створили шкільне
телебачення «School
TV». Воно має стати платформою для відпочинку та творчості
учнів, висвітлюватиме новини
шкільного життя.

вали). На цьому хуторі стояло 25 хат,
у яких проживало, як нарахував із допомогою старожилів Михайло Іванович, 142 людини. А ось і пам’ятка про
нього — невеличка хатина, правда,
вже без даху.
— На цьому місці було колись
господарство Григорія Приходька, —
розповідає Михайло Романік. — Коли
його будинок у 1950-х роках перетягнули в село, то син цього чоловіка Василь змурував тут собі хатину. Що був
він глухонімий і мав дружину з такою ж
вадою, то цю сім’ю й не зачіпав ніхто…
Цегляна кладка, штукатурка якось
не дуже в’яжуться із знаною хутірською забудовою. І все ж — це ще одна
сторінка із життя Вістріва. Але ми їдемо в інше місце хутора, де ще, як каже
Михайло Іванович, можна побачити
і давню хату, в якій жив Єлисей Потоцький. Коли він і його дружина вже
були немічні, то син забрав їх у Прилісне. Ще довго там старенькі тільки
зимували, а на літо все одно вибиралися сюди. І така ось зворушлива історія з вуст нашого попутника:
— Якогось дня дід Єлисей захотів
на хутір. Попросив сина, щоб завіз
його туди. Але той якраз був зайнятий
іншими нагальними справами, тож
відклав цю поїздку на наступний день.
Єлисею ж чомусь дуже не терпілося,
і він подався сам. Пішки. А що ходив
уже з візочком, то з ним і в дорогу
вирушив, штовхаючи поперед себе.
Звечоріло. Дійшов тільки до хутора
Подища і вернувся назад. На трасі
обірвалося його життя — під колеса

автобуса потрапив.
Це було 6 червня 2012 року, як занотував Михайло Іванович. Його ж
хату ми побачили. Зі слів нашого попутника — одна з найкращих на хуторі
Вістрів. Сьогодні її вже немає з чим
порівнювати, зате можна зайти у кухню, простору кімнату, де на стінах —
ікони, які висіли при господарях,
і навіть родинні фотознімки у рамках — так колись прикрашали житло.
Ось такий собі музей серед лісу, який
зберігся завдяки тому, до речі, що тут
тепер офіс, як зараз модно називати контору, чи побутове приміщення
«Волиньторфу». На хуторі, де жив дід
Єлисей, — сировинна база підприємства. Нові господарі-орендарі хату
облагородили — бляхою накрили.
Ще вона постоїть.
300-ЛІТНІЙ ПАТРІАРХ
ДОПОМАГАЄ ТРИМАТИ ЗВ’ЯЗОК
ЗІ СВІТОМ

Щоб ми мали повнішу картину
з приводу того, в якій гарній місцині заховався хутір Вістрів, Михайло
Романік веде нас від хати діда Єлисея у глиб лісу. Зауважує відразу, що
і тут колись були поля. Тільки дуб ріс
з давніх-давен, якого і хоче нам показати. А ось і він — величезний, розлогий. На вигляд має не менш як 300 літ
(«старіший був в урочищі Кухів Груд,
але його буря кілька років тому доламала»). На товстий стовбур сперта
драбина. Михайло Іванович запитує,
для чого вона. Ми таке знаємо. Колись у Стобихві Камінь-Каширського
району на березі Стоходу довелося
бачити таку екзотику: тільки залізши
на дерево, де було покриття, можна
було з мобілки зателефонувати чи
прийняти дзвінок.
— А дід Єлисей тут від дощу ховався під густою кроною, як худобу
пас, — каже Михайло Романік. —
На жаль, добра буря — і від патріарха маневицького лісу нічого не залишиться.
Тож фотознімки, зроблені того
дня, — це зафіксована мить, яка з роками стане вже історією. Як і світлини,
зроблені біля озера Вістрівське, куди
ми прийшли. Михайло Романік пам’ятає, яким воно було колись: стоїмо,
вважай, на сухому місці, а було тут
таке болото, «що не вибратися з трясовини». Йдемо аж туди, де блищить
вода поміж зарослями. Наш попутник пригадує, що жінки хутірські та й
із села Прилісне вимочували тут коноплі, щоб білішим було волокно. При
таких темпах висихання, які спостерігаються в останні десятиліття, озеро
може за якихось піввіку зовсім зникнути. Серед такої казкової природи
розумієш, чому сюди так тягло діда
Єлисея. n

ХТО «ВОЛИНЬ» ЧИТАЄ,
ТОЙ ПОДАРУНКА ЧЕКАЄ
Беріть участь у жеребкуванні
подарунків для передплатників
«Волині»!
Для цього надішліть
до редакції копію квитанції
на півроку чи весь наступний рік
(Закінчення. Початок —
у номерах за 29 листопада,,
4, 6 грудня)
ПОКРИВАЛО
Лінчук Г. (с. Дерно Ківерцівського р-ну), Ховайло Т. (смт
Цумань, вул. Відродження, 35, Ківерцівського р-ну), Дакало Г.М. (с.
Ростань Шацького р-ну), Стрілецька Л.І. (с. В. Яблунька Маневицького р-ну), Шулипа В.М. (с. Старий Чорторийськ Маневицького
р-ну), Гриценя М.В. (с. Чорниж Маневицького р-ну), Бусько В.П.
(м. Камінь-Каширський, вул. Тиха, 9), Усік І.А. (с. Піщане Камінь-Каширського р-ну), Куницька Є.Й. (с. Нові Червища Камінь-Каширського р-ну), Солов’янчик С.С. (с. Тоболи Камінь-Каширського
р-ну), Вавренчук Л.П. (м. Рожище, вул. Шевченка, 24), Войтюк І.С.
(с. Любитів Ковельського р-ну), Літвінчук Л. І. (с. Романів Луцького р-ну), Хвесик Р.П. (с. Самари Ратнівського р-ну), Трунін В. (м.
Луцьк, вул. Дубнівська, 34), Півень Г. (с. Мокрець Турійського р-ну),
Сачко Н.Я. (с. Литовеж Іваничівського р-ну), Черевко В.Х. (с. Судче
Любешівського р-ну), Данилик В.В. (с. Цир Любешівського р-ну),
Турик В.В. (с. Бірки Любешівського р-ну), Сас М.М. (с. Мирне
Горохівського р-ну), Гороть С.М. (с. Звиняче Горохівського р-ну),
Кравчук Г.Д. (с. Лобачівка Горохівського р-ну), Клец Н.І. (с. Конюхи
Локачинського р-ну), Кравчук Т.М. (с. Хворостів Любомльського
р-ну), Кухарук В. П. (с. Набережне Демидівського р-ну), Юрченко
С. В. (м. Черкаси, вул. Сергія Амброса, 149), Дробуш М. М. (с.
Глинне Рокитнівського р-ну), Іванюк О. В. (с. Прислуч Березнівського р-ну), Дяк О. С. (с. Зелене Володимирецького р-ну), Ващишина
Г. Ф. (с. Берестівка Володимирецького р-ну).

ПЛЕД
Шаран О.В. (с. Одеради Луцького р-ну), Шевчук А.В. (с. Липне
Ківерцівського р-ну), Кузьмич В.В. (с. Дідичі Ківерцівського р-ну),
Носуліг Г.А. (с. Світязь Шацького р-ну), Зінчук В.К. (с. Рудники
Маневицького р-ну), Сидорчук Н.С. (с. Гораймівка Маневицького
р-ну), Кінах М.В. (с. Четвертня Маневицького р-ну), Власюк П.Т. (с.
Брониця Камінь-Каширського р-ну), Матвійчук В.І. (с. Хотешів Камінь-Каширського р-ну), Данилюк В.О. (с. Качин Камінь-Каширського р-ну), Козка Г.С. (с. Седлище Старовижівського р-ну), Бондарук
В.В. (с. Доросині Рожищенського р-ну), Пех О.А. (смт Люблинець
Ковельського р-ну), Козаков В.І. (м. Луцьк, вул. Арцеулова, 3),
Торбик О. Г. (м. Луцьк, вул. Гордіюк, 8), Солома В.Ф. (с. Перевали
Турійського р-ну), Бичар В.В. (с. Заболотці Іваничівського р-ну),
Струк В.М. (с. Седлище Любешівського р-ну), Мельник Т.М. (с.
Бихів Любешівського р-ну), Петрик В.П. (с. В. Курінь Любешівського
р-ну), Шаран Л.В. (с. Одеради Луцького р-ну), Чайковська А.Б. (с.
Мерва Горохівського р-ну), Мартинюк Л.А. (с. Бубнів Локачинського
р-ну), Тищенко Н.П. (с. Вільхівка Горохівського р-ну), Янчук В.В. (с.
Шельвів Локачинського р-ну), Гурко П.Ф. (м. Любомль, вул. Весняна,
14), Марущак А. П. (с. Зелене Володимирецького р-ну), Люшин
О. Д. (с. Колодязне Березнівського р-ну), Карпач М. С. (с. Берестівка Володимирецького р-ну, Богдан Л. П. (с. Кідри Володимирецького
р-ну), Андрієць В. Ф. (м. Херсон, вул. Дорофєєва, 10).

ЧАЙНИК
Карнаухова В.Г. (м. Ківерці, вул. Жукова, 7), Аршулік В.М.
(с. Довжиця Маневицького р-ну), Матвійчук Н.І. (с. Бірки Любешівського р-ну), Бачинський С.К. (смт Мар’янівка Горохівського р-ну),
Ширяєва Л.В. (с. Затурці Локачинського р-ну).
* — Під подарунком мається на увазі придбання товару
за 0,01 грн з ПДВ.

На Рівненщині у підрозділі Нацполіції знайшли
підслуховувальний пристрій. Справу розслідує
військова прокуратура та СБУ. Правоохоронці мають
Фото lutsk.rayon.in.ua.

У ЛЮБЕШІВСЬКОМУ ЛІЦЕЇ —
УЖЕ НОВОРІЧНІ КАНІКУЛИ

Ось ця хата, яка під час війни дала прихисток багатьом прилісненцям.
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n Завтра зустрінемо разом!

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

ДВІ МЕМОРІАЛЬНІ ДОШКИ
НА СТІНІ ШКОЛИ
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з’ясувати, хто встановив у поліції «прослушку» і для чого. «Говорити про те, що сюди могли потрапити посторонні особи, – ми не
можемо. Тому що це – режимне приміщення, яке охороняється.
Хто встановив, буде вияснено у ході досудового розслідування», –
наголосив речник ГУ Нацполіції у Рівненській області Антон Крук.

У Рівному презентували
збірку поезій «Синам»,
авторками якої є мами
загиблих воїнів АТО
Лариса Андріяшева і
Світлана Сапожнікова,
яка вчителює у Новомильській
ЗОШ Здолбунівського району.
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n Редакційний щоденник

Луцьк—Москва—Луцьк:
поїздка під час воєнного стану
чу. Тому-то і воєнний стан мене
не міг стримати.
Дорога, процедура контролю на кордоні — для мене вже
не новина. Зазвичай митники
(як наші, так і російські) могли
запитати, що везеш. А оскільки зі мною лише особисті речі,
подарунки, то й перевіряти
нема що. Просили (чи наказували) підняти полицю, під якою
лежав чемодан, — ото й увесь
контроль. Та все ж цього разу
мене щось «муляло». І я знала,
що це «щось» — «Бандерівська»

Чим переймалася
і з чого дивувалася
останнім часом
заслужений
журналіст України
Катерина ЗУБЧУК

дуже хотілося
« Нупривезти
у Москву цю
Ось такий ексклюзив був серед подарунків, які везла до Білокам’яної.

… ЧИ ВДАСТЬСЯ
ПОБАЧИТИСЯ ІЗ СИНОМ
І ОНУКАМИ?

Я належу до тих мам, яким
доля послала нелегке і болісне
випробування — жити в розлуці
зі своєю дитиною. Ця розлука
триває майже 30 років. Закінчивши Луцьку загальноосвітню
школу № 1 із посиленим вивченням англійської мови, мій
син вибрав для навчання столицю Радянського Союзу і став
курсантом Червонопрапорного
військового інституту, де опановував спеціальність перекладача з англійської.
У нашому домашньому архіві є особлива папочка, з якої все
почалося: у ній зібрані листи,
знімки абітурієнта, а згодом
курсанта. То був час, коли ми
не мали мобілок і по телефону
спілкувалися менше — більше в
листах. І це спілкування мій ще
юний син оцінював так: «По телефону ми ділимося тими враженнями і переживаннями, що
трапляються кожного дня. Але
лише в листі можна прослідкувати і «вилити» загальний стан
душі, думки, які наповнюють
кожен день і керують нашими
діями… На папері легше виплеснути все, що переповнює
серце. Кожен лист, який я відправляю, стає ще одним нагадуванням мені про ту нездоланну відстань, що розділяє нас.
А так хотілося б, щоб жили ми
поряд, аби можна було прийти
за порадою, поплакатися чи поділитися радістю…»
Або ось ці рядки ще з одного листа: «Тільки відірвавшись
від рідної домівки, від того, що
здавалося звичайним і непримітним, коли жив у Луцьку, почав усвідомлювати, наскільки
важливо для людини не згуби-

ти свого коріння, яке дає сили.
Саме це коріння примушує
серце приємно йокнути, коли
почую рідну мову, дорогі українські пісні, коли зустрічається
те, що пробуджує національну гордість…» Коли мені зараз
особливо тяжко на душі від нашої (знаю, що вже вічної) розлуки, я беру цю папочку і читаю
листи, за рядками котрих — мій
юний син, який, на жаль, після розвалу Союзу опинився за
кордоном.
Він став дорослим на відстані від мами й тата, від рідної
землі. А ось уже і його діти, мої
внуки, виросли, і правнук народився. Я ловлю себе постійно
на одній думці: щоб Бог відпустив ще трохи літ, аби ми могли
зустрічатися. Спочатку старалася поїхати до сина щороку.
Або він із сім’єю відвідував нас
у Луцьку. І коли почалася війна,
поїздки не припинилися. Я була
в Москві у червні 2014–го — тоді
внучка святкувала повноліття
(18-річчя внука ми відзначали —
знову ж таки разом — у березні
2013–го). Пригадую той тривожний час. Син запитує по телефону, коли мене чекати. А я
все відтягую з відповіддю: жду
виборів Президента України,
який пообіцяв, що АТО буде
завершена за лічені дні. Останньою краплею стали слова сина: «Мамо, тебе чекає
внучка». Для мене цього було
достатньо, щоб вирушити на
вокзал по білет. А ще через два
роки — у внука весілля. І бабуся,
звичайно, зібралася в дорогу…
З цьогорічною поїздкою
я визначилася ще в жовтні —
призначила її на день народження сина, прикинувши, що
вже дуже багато літ вітаю його
лише по телефону. Квитки заздалегідь були куплені. І на тобі:
27 листопада я маю виїжджа-

ти із Луцька, а 26–го Верховна
Рада України проголосувала за
Закон про воєнний стан. Їхати
чи не їхати? Це питання поставало. Але лише на якусь мить.
Налаштувавшись на зустріч із
рідними і дорогими людьми,
відмовитися від цього ще одного подарунка долі не змогла. І донька мене підтримала:
«Мамо, усе буде добре». Хоч в
уяві «прокручувалися» не зовсім приємні картинки: а якщо
поїзд зупинять на кордоні й
доведеться хтозна–як добиратися додому, або контроль не
пройду і мене не пропустять…
… АБИ НЕ СТАЛА
НА КОРДОНІ КРАМОЛОЮ
КОВБАСА «БАНДЕРІВСЬКА»
В МОЄМУ ЧЕМОДАНІ

Одне слово, поїздка у Москву цього разу збіглася із введенням воєнного стану в десяти областях України, у тому
числі й у Сумській, де на Хуторі–
Михалівському потяг перетинає кордон. І вона сприймалася
багатьма, зокрема й колегами,
як відчайдушний вчинок. Ще б
пак — у моєму віці вирушати в
дорогу в такий неспокійний час.
Я це теж розуміла, і, не буду лукавити, гризли різні думки. Та
все ж, як кажуть, змінити місце
зустрічі вже було неможливо.
До речі, мій син після інституту
лише п’ять років прослужив в
армії. Коли ж закінчився термін
контракту, то завдяки знанням
англійської мови знайшов роботу в Американському посольстві. А пропрацювавши там
більш як 15 років, зміг одержати, як це передбачено, для себе
і членів своєї сім’ї «зелену карту
американця». Він може в будь–
який момент при бажанні виїхати у США. Тож хочеться побачитися з ним, поки він у Москві, бо
за океан, то вже точно не поле-

ексклюзивну ковбасу,
що виготовляється
на Рівненщині. Вона
має особливий
дизайн — обрамлення
із червоно–чорної
стрічки — кольору
прапора УПА і ОУН.

»

ковбаса у моєму багажі. Ну дуже
хотілося привезти у Москву цей
ексклюзив, що виготовляється
на Рівненщині. А той ексклюзив
має особливий дизайн — обрамлення із червоно–чорної
стрічки — кольору прапора УПА і
ОУН. А що, як російські митники
захочуть перевірити доскіпливіше мої речі і побачать цей символ? Якою буде їхня реакція?
Скажу, що всі мої переживання виявилися даремними. На кордоні й українські,
й російські служби були дуже
лояльні та аж занадто, як здалося, ввічливими. Пасажири,
звичайно, теж, пам’ятаючи, як
треба поводитися з людьми у
погонах при виконанні службових обов’язків. Та ще й на
кордоні. І додому я добралася
з Москви, як і планувала, своїм
рідним поїздом, без пересадок.
Хоч і брала із собою закордонний паспорт на той випадок,
що доведеться повертатися
через Білорусь. Не знадобився. Мої права на пересування,
як і запевняли високі посадовці
України після введення воєнного стану, справді не були порушені.
… ЩО УКРАЇНКУ РОСІЯ
«ПРИВ’ЯЗАЛА»
ДО СЕБЕ… ПЕНСІЄЮ

Журналістика — то вже, певно, діагноз. Сідаю у потяг, знайомлюся із сусідами по вагону
і мимоволі бачу в них героїв
якоїсь майбутньої публікації.
Так було і дорогою до Москви.
Жінку, на рік молодшу, як з’ясу-

ється, за мене (тобто з одного
покоління) в Луцьку проводжала дочка. Пані Алла, як назвалася моя сусідка, їхала до
Брянська. Додому. Оскільки
розмовляла вона гарною українською, то дивувало, чому так
вийшло, що діти, внуки живуть у
Луцьку, а вона — в Росії.
Слово за словом, і я вже
знала, що пані Алла — кандидат філологічних наук. Свого
часу вона викладала англійську
мову в Луцькому педагогічному
інституті імені Лесі Українки. А
в 1986 році взяла участь у програмі, яку запропонувало Міністерство освіти України спільно
з відповідним відомством Росії,
і послала, як зараз кажуть, резюме на вакансію викладача у
місті Норильську. Пройшла за
конкурсом. Так і опинилася на
півночі Красноярського краю.
Чоловік теж знайшов там собі
роботу, і їхня сім’я перебралася за Полярне коло. До цього
Норильськ у мене асоціювався з ГУЛАГом, із повстанням у
1953–му політичних в’язнів, серед яких були учасники ОУН —
УПА, запроторені на чужину як
«вороги народу». Тепер я мала
можливість почути з вуст пані
Алли, що колишнє селище стало
великим промисловим містом.
Виявилося, жінка пропрацювала в Норильську 24 роки.
Дві її дочки, закінчивши середню школу, захотіли повернутися в Україну. Тут здобували
вищу освіту. А ось вона залишалася за Полярним колом аж
до 2010–го — уже й після того,
як похоронила там чоловіка.
Врешті–решт приїхала до Луцька, звичайно, з пенсійними документами. І тут, як говорила, їй
нарахували пенсію, яка у п’ять
разів менша, ніж та, що була в
Росії, бо робота за Полярним
колом не бралася до уваги. Ось
тоді й вирішила купити у Брянську квартиру, щоб мати прописку і залишатися громадянкою Росії. І в той же час усе-таки
ближче до дітей. В Україні має
посвідку на проживання і курсує
між двома точками.
У якийсь момент пані Алла
обмовилася, що зазвичай не
любить розкриватися перед
незнайомими людьми навіть у
поїзді. А тут, як на диво, розговорилася. Тож, мовляв, я про
неї так багато знаю, а вона про
мене — нічого. Довелося признатися, що я журналістка. І
тоді жінка, як здалося, стала
ще більш відкритою. Говорила і про те, як багато українців
опинилися в її становищі та
мусять ось так курсувати заради пенсії між двома країнами,
«поки сили вистачає». На прощання, готуючись виходити із
потяга, пані Алла сказала ще й
таке: «А знаєте, у Брянську на
деяких будинках можна побачити синьо–жовті прапори. Дехто й огорожі розмальовує у ці
кольори…» Одне слово, є там
українці, які, опинившись за
кордоном, пам’ятають, звідки
вони родом. n
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Цей

Передчуваючи смерть, «роздав він
День
убогим майно своє все —
в історії
і
золото,
і
срібло,
і
каміння
дороге...»
гру
дня
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10 грудня 1288 року в Любомлі помер князь
Володимир-Іван Василькович

Тарас СТЕПАНЮК

диний
син
князя Василька та дочки
краківського князя Лєшека Білого
Олени, Володимир-Іван став правити
після смерті батька у 1269-му. «Книжник великий і філософ, якого не було
у всій землі і після нього не буде»,
– згадує про нього літописець. Щоправда, треба зазначити, що основну
частину Галицько-Волинського літопису творили саме за часів Володимира, а тому автор зобразив князя
ідеальним володарем.
Проте були у князя й реальні
здобутки: розбудова Володимира,
Берестя, Кам’янця. Багато уваги він
приділяв храмам. Володимир-Іван
обдарував начинням церкви у Володимирі, Луцьку, Чернігові, Кам’янці,
Перемишлі та інших містах. У Кам’янці
було збудовано храм Благовіщення, у
Любомлі — Георгія Побідоносця.
Наприкінці життя волинський князь
чотири роки хворів на рак нижньої
щелепи, від цієї недуги й помер. «Коли
ж кінчався четвертий рік і настала зима,
то став він дужче слабувати — і одпадало йому все м’ясо з підборіддя, і зуби
нижні вигнили всі, і щелепа підборіддя
перегнила», – розповідає літопис.
Нібито сім тижнів Володимир-Іван вживав лише воду.
Передчуваючи смерть, Володимир
Василькович «роздав він убогим майно
своє все — і золото, і срібло, і камін-

Фото sverediuk.com.ua.

і намиста великі золоті баби своєї Анни
і матері своєї Олени, — все перелив
і розіслав милостиню по всій землі. І
стада він роздав убогим людям — і в
кого ото коней нема, і тим, у кого погинули вони в Телебужину війну».
Помер Володимир-Іван у Любомлі,
а поховали його в місті Володимирі. На похороні були присутні ігумен
Києво-Печерського монастиря Агапіт
та володимирський єпископ Євсигній.
Коли у квітні наступного року відкрили
гроб, то побачили «тіло його цілим і
білим, і пахощі од гробу були, і запах,

Є

у квітні наступного
« Коли
року відкрили гроб, то
побачили «тіло його
цілим і білим, і пахощі
од гробу були, і запах,
подобен до ароматів
многоцінних».

»

Таким побачив благовірного правителя
сучасний художник Артур Орльонов.

ня дороге, і пояси золоті отця свого,
і срібні, і своє, що після отця свого
придбав був... І блюда великі срібні,
і кубки золоті та срібні сам він перед
своїми очима побив і перелив у гривні;
Р

Е

К

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник): Управління капітального будівництва Волинської ОДА
Поштова адреса: Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі;
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): с. Дачне Ківерцівського району Волинської області, вул. Молодіжна.
3. Характеристика діяльності (об’єкта): будівництво дошкільного навчального закладу, розрахованого для дітей віком від 2 до 3 років (ясельна старша група), від
3 до 4 років (молодша група), від 4 до 5 років (середня група) і від 5 до 6 років (старша
група), будівництво котельні.
(Проектоване підприємство належить до списку додатку Е (ДБН А.2.2–1–2003)
згідно з постановою КМ України № 808 від 28 серпня 2013р.).
Технічні і технологічні дані: будівництво дошкільного навчального закладу, будівництво котельні, навісу для зберігання палива і майданчика для зберігання в контейнерах сміття і попелу, будівництво очисних споруд біологічної очистки, будівництво
зовнішніх мереж та влаштування благоустрою території.
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення
медичного обслуговування
5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
Земельних: площа ділянки благоустрою 0,7787га;
сировинних: обсяги згідно з проектом;
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло):
дрова: 58 т/рік;
електроенергія — 357,3 тис.кВт год від існуючої мережі;
тепло — 146,9 Гкал/рік — від запроектованого котла;
водних: 1900 м3/рік — запроектований водопровід від існуючої артезіанської
свердловини;
трудових: 27 чол.персоналу
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації): по автошляхах.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: дотримання санітарних розривів при будівництві.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: інженерні вишукування.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації)
на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат: відсутні;
повітряне: викиди забруднювальних речовин при спалюванні органічного палива;
водне: скид господарсько-побутових та виробничих стічних вод;
ґрунт: передбачається утилізація відходів (див. п. 10);
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: відсутні;
навколишнє соціальне середовище (населення): відсутній.
навколишнє техногенне середовище: відсутній.

Л

А

М

подобен до ароматів многоцінних. Таке
ото чудо побачили вони, а побачивши,
прославили Бога і опечатали гроб його
місяця квітня в шостий день, у середу
страсної неділі».
27 червня 2013 року з нагоди
1025-ліття хрещення Русі-України
помісний Собор УПЦ КП канонізував і
причислив князя Володимира Васильковича до лику місцевошанованих
святих. n

А

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження чи безпечного поховання: тверді побутові відходи утилізуються згідно з договором, попіл реалізується населенню.
11. Обсяг виконання ОВНС: в повному обсязі згідно з ДБН 2.2.1–2003
12. Участь громадськості: ознайомлення з проектом відповідно до ДБН 2.2.1–
2003 та Закону України «Про екологічну експертизу», звернення та пропозиції подавати в органи місцевого самоврядування протягом 30 днів від дати опублікування заяви
про наміри та заяви про наслідки в ЗМІ.
Замовник :
Департамент регіонального розвитку та ЖКГ Волинської ОДА.
Розробник матеріалів ОВНС: КП «ВОЛИНЬПРОЕКТ».

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
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Вітаємо!
Сьогодні 60-річний ювілей
святкує
прекрасна
людина, кохана дружина,
турботлива мама і бабуся,
жителька села Шклинь Другий Горохівського району
Ніна Олександрівна
БОРЩ.
Від щирого серця бажаємо міцного здоров’я, безмежного щастя,
сімейного благополуччя та довгих років
життя.
У цей святковий зимовий день,
Коли настав ваш ювілей,
Ми щиро вас вітаємо,
Добра і щастя вам бажаємо.
Хай будуть з вами здоров’я та сили,
Хай доля буде ласкава і щира.
Щоб ніколи не знали втоми,
Хай мир і злагода будуть у домі.
Хай Господь
дарує надію
й тепло
На довгі літа,
на щастя
й добро.
З глибокою
повагою
та любов’ю
чоловік, діти,
внуки, вся родина.
9 грудня ювілейний день народження
зустріла дорога дружина, дочка, мама, бабуся, жителька селища Маневичі
Тетяна Кирилівна
СОПРОНЮК.
За вікном стрункі смереки з вітром
гомонять,
Наклепали вже лелеки мамі шістдесят.
Наклепали світлу долю, свято принесли
І бажають, щоб ще довго з нами ви жили.
Ваші руки пахнуть хлібом, свіжим
молоком
І трояндами, що квітнуть пишно
під вікном.
Дорога матусю наша, добре серце у вас,
Вам тяжка дісталась чаша –
виховати нас.
І тепер турбот чимало внуки задають,
Бо в онуках – ваша радість
і життєва путь.
Хай подальша ваша доля щастям
пророста,
Хай веселкою
в майбутнє
стеляться літа.
Благодаті і здоров’я у Бога просимо для вас.
З любов’ю
батьки,
чоловік, діти,
внуки.

УВАГА!
Вітання з фотографією — 270 грн, без фотографії — 220 + 30, якщо ви бажаєте розмістити на нашому сайті www. volyn. com.
ua в рубриці «Многая літа!», від колективів
та фірм — 400 грн з фотографією, 350 —
без фотографії + 40 грн (за сайт) .
Р Е К Л А М А
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ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРІАЛИ
(є у наявності, а також під замовлення):
балки, крокви, дошки обрізні
та необрізні, рейки монтажні.
Вироби з дерева під замовлення.
Доставка.

Тел.: 0976492371, 0991813332.
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КУЛЬТУРА І СПОРТ

11 грудня 2018
8 Вівторок

Болить!

n Спорт

Фото Сергія НАУМУКА.

n

www.volyn.com.ua

Наша мета — 2020!
У відбірковому турнірі до Чемпіонату
нату
Європи уроки футболу українцям
ям
даватиме сам Кріштіану Роналдуу
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

сти у цьому квінтеті
не
і
і місце,
і
нижче другого. І завдання це
не з простих. Чи не в кожному
з восьми матчів підопічним
Шевченка доведеться битися
за очки.
У разі ж невдачі у відбірковому турнірі збірна України
ще має шанс потрапити на
Євро через плей–оф Ліги націй, де посіла перше місце у
своїй групі. Проте сподіватимемося, що до цього «запасного» варіанта нашим вдаватися таки не доведеться. n

ірландському Дубліні відбулося
жеребкування
відбіркового турніру Чемпіонату Європи з футболу 2020
року. Збірна України потрапила
до групи В, де нашими суперниками будуть чинні чемпіони
Старого Світу португальці,
учасники фінальної частини
ЧС-2018 серби, а також збірні
Литви та Люксембургу.
Аби потрапити на Євро2020, українцям треба посі-

В
Микола
Микитович
з теплотою
і гордістю
говорив
про творчість
свого Миколи.

n Знай наших!

Фото sportarena.com.

«ДЕЯКИХ МАЛЮНКІВ СИНА
НАВІТЬ Я ДОСІ НЕ БАЧИВ»
У Луцьку в Галереї мистецтв Волинської організації Національної спілки
художників України відкрилася виставка робіт Миколи Голованя-молодшого
Сергій НАУМУК

ого батька, Миколу Микитовича, знає не лише
Волинь, а й уся країна.
Чудернацький будинок Голованів входить до топ–туристичних принад обласного центру.
А от творчість Миколи–молодшого, який помер 32–річним
у 2005–му, для багатьох стала
справжнім відкриттям. У цьому зізнавалися не лише митці
Луцька, а й близькі друзі родини та сам Микола Микитович.
— Для цієї виставки ми з
дружиною підняли весь архів
сина. Тут багато робіт, які я бачу
вперше. Деякі з них такі, наче він
учора їх зробив, наче він за спиною у мене стояв, — сказав Микола Головань. — Відбирав я все
сам. Микола був різносторонньою людиною: любив музику,
зокрема хард–рок. Мовчазний
за натурою, він тягнувся до всіх,
негатив брав на себе, а позитив
віддавав. Був красивий у роботі,
свобідний у рухах. Організувати
виставку допоміг наш творчий
клан художників — прийшли
хлопці і все оформили. Особливо доклався Володимир Марчук
(голова Волинської організації
Національної спілки художників
України. — Авт.). Я думав, що з
того має щось бути, але такого
не чекав. Усім вам вклоняюся.
Знавець мистецтва Волині, екс–начальник управління
культури ОДА Василь Ворон
побажав, аби виставка про-

Й

довжувалася в інших формах:
вийшов каталог творів Миколи Голованя–молодшого. Він
звернув увагу на те, що їхня
родинна садиба має бути збережена — це справа всієї луцької громади. За життя одного
покоління створено будинок,
який хоча й не має статусу
пам’ятки, але вже давно став
об’єктом культурної спадщини
та однією з туристичних родзинок Луцька. Він також за-

Я думав, що з
« –виставки
має щось
бути, але такого
не чекав. Усім вам
вклоняюся, – сказав
Микола Головань.

»

пропонував, аби сумнозвісний
фонтан на Театральній площі в
Луцьку прикрасити скульптурами Голованів, як свого часу
французи зробили фонтан Ігоря Стравінського з героями
його балетів. Нині це об’єкт
туристичного показу світового рівня. «Можемо мати таке
саме, якщо створимо тут фонтан «Лісова пісня». Тим більше,
що готуємося до 150–річчя від
дня народження Лесі Українки», — зазначив Василь Ворон.
Друг родини Володимир
Павлік розповів, що був вражений творчістю Голованя–

молодшого та готує до друку
книжку із «розмовами з Миколою Голованем. Він уміє говорити».
Волинська скульпторка Ірина Дацюк пригадала, як Микола Головань–молодший брав
участь у міжнародному пленері
скульпторів у Луцьку 2001 року.
А Олександр Кравчук закликав
владу приділити увагу збереженню творів, що зроблені під
час цього пленеру і досі прикрашають наше місто, але деякі
з них занедбані.
Микола Микитович додав,
що за останні чотири роки
зробив у своїй садибі сакральний дворик для презентацій,
де митці могли б час від часу
збиратися. «Я не буду самотній, коли ви приходитимете до
мене, коли тут відбуватимуться якісь заходи. Тут так добре
за гарної погоди», — запевнив
скульптор.
— Після сьогоднішньої виставки жити хочеться, — насамкінець щиро зізнався Микола Микитович, а його дружина
Тамара Пантелеймонівна в цю
мить змахнула непрохану сльозу. — Хочеться передати ту ауру
вам, своїй сім’ї, внукам. Цю ніч
я, напевно, буду спокійніше
спати. Це емоції, переживання,
і нікуди від того не дінемося. Томочко, не плач, все нормально,
світла сльоза твоя буде. Кожна
твоя сльоза нагадує діаманти.
Дасть Бог, ще доживу і подарую
їх тобі. n

Той пуерто-риканський Хосе таки хвацький хлопець,
але куди йому до нашого козака Василя!

Проти Васі-«лома» —
нема прийому!
Український боксер поповнив свою чемпіонську
колекцію новим титулом
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

проте суддівський вердикт
був однозначним: 119-107,
117-109 і 117-109 на користь
українського боксера. В 11–му
раунді Василь двічі відправляв
суперника у нокдаун, проте той
зумів підвестися…
Це вже 12–та перемога
30–річного Василя Ломаченка на професійному рингу
(дев’ять з них було здобуто
нокаутом). Натомість у пасиві
українця лише одна поразка. n

грудня в Нью–Йорку на арені «Madison Square Garden»
українець Василь Ломаченко вперше захистив свої чемпіонські пояси за версіями WBA
(Super) та The Ring у легкій вазі,
а також додав до них пояс чемпіона за версією WBO, який належав його суперникові — Хосе
Педрасі з Пуерто–Рико.
Бій тривав усі 12 раундів,
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ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

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

УВАГА! Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій газеті —
30 гривень за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити
на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети». Вартість
оголошень про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці); с/г
продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 80 грн за один раз
публікації + 20 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги —
80 грн + 20 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою + 30 грн (за сайт
+ 30). Вартість оголошення про згубу — 30 грн + 10 (за сайт). Оплата
у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ

l Продається автомобіль ВАЗ-2107,
1999 р. в., 5-КПП, зелений колір, у доброму станi, вкладень не потребує.
Цiна 39 000 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.

l Продається будинок (112 кв. м, 4 кімнати, кухня, ванна, туалет, кладова, газове та твердопаливне опалення, вода)
у м. Рожище. Є великий цегляний гараж,
прибудинкові споруди, підвал на цілий
будинок, ставок. Ціна договірна. Тел.:
066 88 18 100, 068 13 96 312.
l Продається у c. Перемиль Горохівського району дерев’яний приватизований будинок (93 кв. м, газ, вода). Є літня
кухня, хлів, льох, садок, 45 соток городу.
Ціна договірна. Тел. 095 31 17 822.
l Продається 4-кімнатна квартира
(76.5 кв. м). Ціна договірна (м.Нововолинськ). Тел.: 068 28 21 266, 095 89 60 728.
l Продається житловий будинок (4 кімнати, кухня, санвузол, усі комунікації). Є
літня кухня, льох, хлів, город. Усе приватизоване. Подвір’я заасфальтоване, є
можливість добудови (м. Берестечко Горохівського району). Тел. 050 65 76 225.
l Продається однокімнатна квартира в центрі Луцька (вул. Яровиця,
недалеко від кінотеатру «Промінь»).
Тел. 073 20 50 867.
l Продається хата в селі Маковичі Турійського району. Є 1 га городу,
все приватизоване. Тел. 096 17 56 571
(з 11.00 до 16.00).
l Продається цегляний будинок (3 кімнати, кухня, коридор, веранда). На подвір’ї — хлів, криниця, мурований льох.
Є 15 соток приватизованої землі (м. Берестечко Горохівського району). Тел.:
066 42 73 588, 068 51 41 400.
l Куплю будь–яку будівлю з червоної
цегли (під розбір). Тел.: 096 80 00 567,
050 72 27 271.
l У м. Ківерці продається приватизована земельна ділянка (0.06 га) під забудову. Тел. 099 02 78 610.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається трактор МТЗ-82 у доброму стані. Тел. 098 94 57 265.
l Продаються трактори Т-40, Т-40 АМ
у доброму технічному стані. Ціна від
65 000 грн. Можлива доставка (Любешівський район). Тел.: 066 11 43 935,
098 76 83 077.
l Продається трактор Т-40 у доброму технічному стані, 1992 р. в. Тел.:
067 36 26 224, 096 44 13 416.
l Продам: сівалки кінні та тракторні (15, 17, 20, 26, 30 анкерів), а також
з двома баками «Норстен», «Сімула»; копачки тракторні «Кромаг», «Шмутцер»,
«Кухман», грабарки «сонечко», картоплекомбайни «Хассія», «Болько»; насіння сої. Тел.: 096 85 85 455, 098 11 67 547.
l Терміново
продається
трактор
Т-40 у доброму робочому стані, 1992 р. в.
Ціна 55 000 грн. Тел. 096 80 48 733.
l Недорого
продається
трактор
Т-25 (з документами) у доброму робочому стані. Тел. 096 72 22 134.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ,
1992 р. в., велика кабіна, нова гума. Недорого. Тел. 066 38 05 882.
l Продається трактор МТЗ-80, велика кабіна, нова гума, на стартері,
у доброму робочому стані. Недорого.
Тел. 066 38 05 887.
l Продається трактор МТЗ-80 у робочому стані (є документи). Тел.:
050 53 95 710, 098 63 05 257.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль ГАЗ-5312 у доброму стані, бортовий карбюратор,
1989 р. в., кузов — 3.75 х 2.15, двигун —
4250. Один власник. Тел. 098 83 81 811.
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l Продається зернозбиральний комбайн «Клаас Протектор», шир. жатки —
3.7 м. Тел. 066 96 94 045.
l Продається
недорого
трактор
Т-40 АМ (Любешівський район). Тел.:
066 34 56 267, 098 64 06 233.
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 Куплю кольоровий та чорний металобрухт. Тел. 098 97 31 915.
l Продам механічні ваги на 500–
1 000 кг. Тел.: 066 70 60 709, 068 70 60 709.
l Куплю брошури Стефана Бохонюка
(1 000 грн. за шт.). Тел. 050 33 99 847.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю. Тел.:
097 64 92 371, 099 18 13 332.

11 грудня 2018 Вівторок

11

l Продам

піноблоки
(20х30х60,
12х30х60) 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: дрова рубані (твердої породи), 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, дрова рубані, пісок,
щебінь, цеглу, відсів, землю на вимостку, гній. Доставлю. Вивезу будівельне
сміття. Тел. 099 62 16 400.
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 Продам добру корову (тільна 6-м
телям, отел у лютому), телицю (1 рік
5 міс., доїться, ранній отел), корову
(тільну 2-м телям). Ціна договірна (Турійський район). Тел.: 068 00 23 127,
063 43 60 773.
l Терміново продається дійна корова (3 роки). Ціна договірна. Тел.:
097 76 68 731, 096 68 45 813.
l Недорого продається спокійна робоча кобила (12 років). Тел. 095 68 11 875.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
l Куплю корів, биків, коней, лошат. Тел. 068 91 57 460.

l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.

l Куплю картоплю, моркву, буряк.
Тел.: 068 57 49 517, 095 87 55 379.

l Куплю картоплю. Тел.: 067 33 25 260,
095 62 86 478.

l Куплю: пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь, тритикале, жито, гречку, ріпак,
сою, горох, кукурудзу, овес, половинки
або відходи ріпаку, пшениці, ячменю,
сої, кукурудзи (наявність аналізної карти). Тел.: 098 06 96 276, 098 52 12 186.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублену залікову книжку, видану
деканатом економічного факультету
Східноєвропейського
національного
університету ім. Лесі Українки на ім’я
Ляпідевська Анна Олександрівна, вважати недійсною.

ПАМ’ЯТАЄМО, ЛЮБИМО, СУМУЄМО
На 50-му році передчасно обірвалося життя декана хімічного факультету
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки, провідного науковця, люблячого чоловіка і батька трьох
малолітніх дітей
Олега Васильовича
ПАРАСЮКА.
Колектив факультету глибоко сумує з приводу трагічної втрати та висловлює щирі співчуття родині.

Обласна організація Національної спілки журналістів України висловлює щире
співчуття членкині спілки
Т.М. Гримарович з приводу
тяжкої втрати — передчасної
смерті чоловіка
Юрія
Олеговича
і розділяє гіркоту
втрати разом з родиною. Хай спочиває з миром. Вічна
пам’ять.
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n Особливий випадок

ЛЮДИ, ЯКІ «НЕ ТАКІ»
Вони стояли удвох посеред натовпу. Такі самотні й відокремлені від усіх, такі однакові
між собою і несхожі на інших, що, здавалося, ніби ці двоє відгороджені величезною
скляною стіною від навколишнього світу. І вона робить їх невидимими. Саме
це зачепило мою увагу. Я поспішала, як завжди, на робочу зустріч, але краєм ока
помітила щось неправильне в загальній суєті, до якої звикла, і тому повернула голову
Олена ЧЕРЕНКОВА

Фото Youtube.com.

айже діти, хоча, як потім з’ясувалося, братові
виповнилось
20 років, а сестрі — 15. Деталі,
за якими без помилок вгадуєш «особливу» людину — одне
плече помітно вище за інше, очі
дивляться не зовсім на тебе,
а язик чіпляється за приголосні
звуки, не в змозі їх перемогти.
Однак розумовий рівень у хлопця, як виявилось потім під час
бесіди, був достатнім для звичайного юнака його віку, але
всі ці «особисті деталі» значно
погіршували наше спілкування.
Сестра на вигляд була, як всі
дівчатка її років, проте, коли
вона почала розмовляти, стало
зрозуміло, що її біологічний вік
не збігається з фактичним.
Ці двоє безпорадних приїхали самі, без дорослих, зі свого
далекого села до Луцька, щоб
«шукати справедливості». Їхні
проблеми були непростими,
і я не можу сказати й зараз, що
повністю в них розібралась,
хоча уважно їх слухала і багато
розпитувала. Головною проблемою було те, що хлопець
закінчив один із луцьких коледжів, отримав диплом, але
працевлаштуватися не може
й досі, хоча такі категорії випускників мають брати на роботу обов’язково. До речі,
після нашої зустрічі я дійшла
до керівництва цього коледжу,
яке мене запевнило, що хлопець був працевлаштованим
за місцем проживання, і йому
прийшов про це звіт, на що Тимофій (саме так звати цього
«шукача правди») пояснив, що
звіт справді послали, але його
на робоче місце так і не взяли.
Я знайшла Постанову Кабінету
Міністрів України № 784 «Про
затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних

М

«... Хто підійде до цих людей, котрі так потребують уваги,
підтримки, допомоги, просто поради?!»

закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням», де ясно сказано, що
має бути двосторонній договір
між навчальним закладом і тим
підприємством, яке надає робоче місце, і згідно з ним випускник має бути влаштованим. Ця
постанова чинна і зараз.
Але юнак не опустив рук.
Він знайшов в інтернеті адресу юридичної фірми в Луцьку,
яка надає безкоштовну правову допомогу, та вирішив звернутися до неї, задля чого вони
й приїхали до міста. Весь той
час, що брат із сестрою стояли
на Театральному майдані, вони
намагалися з’ясувати, де саме
розташована ця фірма (до речі,
вона була зовсім поруч, за готелем «Україна»). Але знайти
адресу в місті «особливим»
людям не так вже й просто,
особливо якщо ти погано знаєш Луцьк і тебе не дуже добре
розуміють перехожі. Я поради-
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ла звернутися в бібліотеку для
юнацтва, яка поруч, і подивитися в інтернеті карту Луцька.
Поки йшли до юридичної фірми, Тимофій розказав мені, що
хоче написати ще до Міністерства юстиції та Міністерства
соціальної політики і викласти
свою ситуацію. «То не такий вже

тися з їхніми проблемами. Так,
хлопець є дорослим за паспортом і відчайдушно намагається
виглядати самостійною особою, проте кожний його крок
свідчить про інше. Подивитися
карту міста в телефоні виявилось складно, бо в обох старенькі кнопочні «Нокії», яким
вже, мабуть, років по десять!
Якоїсь миті я подумала: як мати
відпустила їх самих із дому?
І відповіла собі: мабуть, вона
зробила це свідомо, бо розуміє, що не буде поруч із дітьми все життя. Тож, якось вони
мають вчитися жити самостійно в соціумі. Хлопець і дівчина
прекрасно би впорались з багатьма речами, коли б їх цього
навчали. Тоді б вони не стояли
посеред площі з таким виглядом, нібито опинились на незнайомій планеті.
Та й одяг явно був несезонний (на Тимофієві яскравий
жовто-білий костюм з якоїсь
блискучої тканини і старі кросівки, настільки розношені, що
просто спадали з його ніг).
І звісно, обов’язково треба
мати номер телефону, щоб
у будь-який час подзвонити,
якщо ситуація стає небезпечною.
Можна ще довго говорити

миті я подумала: як мати відпустила їх
« Якоїсь
самих, із дому? І відповіла сама собі: мабуть, вона
зробила це свідомо, бо розуміє, що не буде поруч
із дітьми все життя.

»

він і безпорадний, — подумала
я, — проте написати лист він
зможе, а от поспілкуватися телефоном так, щоб його розуміли, — це навряд».
Оскільки я вже зробила свій
вибір — перенести зустріч і скасувати подальші плани на користь цих підлітків, то змогла
достатньо детально ознайоми-

про те, як багато речей не знають діти з особливими потребами, наскільки не підготовленими до життя вони виходять
зі своїх навчальних закладів.
Треба підходити до цієї проблеми комплексно, вивчати досвід
тієї ж Швеції, де підлітків —
і звичайних, і «особливих» —
вчать, як відкривати рахунок
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в банку, складати резюме і грамотно проходити співбесіду,
вміти підрахувати свої витрати
та плату за комунальні послуги всієї сім’ї. Думаю, що можна вирішити ці питання своїми
силами, якщо буде на це добра
воля і бажання людей, що займаються освітою і вихованням
наших дітей.
Що ж до працевлаштування
Тимофія, то в юридичній фірмі
ми отримали тільки загальну
інформацію. Після цього упродовж місяця ми були разом
в обласному департаменті соціального захисту населення,
який має займатися такими
справами, звідки нас направили до обласного відділдення
Фонду інвалідів. Там порадили звернутися до «Союзу інвалідів України», бо в самому
Фонді підтримки не знайшли.
Відвідали ми і обласну Службу
у справах дітей, сім’ї та молоді,
де нам обіцяли з усім розібратися. Районні центр зайнятості
та департамент соціального захисту Тимофій відвідує, мов добрих знайомих, але, як кажуть,
віз і нині там. Дивно те, що є
багато різноманітних служб,
які вирішують схожі проблеми! Проте хлопець ходить вже
другий рік поспіль. І ходить він
по замкненому колу.
P. S. Тимофій таки поїхав
до Києва в Міністерство соціальної політики шукати правду! Я супроводжувала його
і сестру декілька разів, коли
вони приїжджали до Луцька.
Їхні справи ще не влаштовані, дівчинці треба самостійно (!) пройти щорічну медичну комісію, а це вже зовсім
окрема історія, якої я навіть
не буду зараз торкатися,
стільки там є підводних каменів. Я буду з цими «особливими» людьми на зв’язку і далі.
І намагатимуся хоча б якось
їм допомогти.
Проте скільки їх ще є таких, котрі вийшли з навчальних закладів і начебто стали
юридично самостійними особами в соціумі! Адже вони
щодня стоять поруч із нами —
кожний на своїй «площі»! —
відокремлені
величезною
скляною стіною, яка робить
їх невидимими, а ми йдемо
у своїх невідкладних справах,
мовчки оминаючи їх. Хто підійде до цих людей, котрі так
потребують уваги, підтримки,
допомоги, просто поради?! n
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