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Чи може Янукович
скасувати свій
вирок — 13 років
ув’язнення?
24 січня судді нарешті оголосили історичний
для України вердикт. Уперше колишнього
президента визнали державним зрадником
Василь УЛІЦЬКИЙ

дів із Януковича, бо вони
не були доведені державним обвинуваченням
(наприклад, те, що він хотів не просто окупації, а й
змін меж території України), а також урахував декілька пом’якшувальних
чинників. Зокрема, обставиною, котра пом’як-

болонський
суд
Києва
призначив
президентові-втікачеві тюремний термін — 13 років. Це не є
максимальним покаранням, котре загрожувало
Вікторові
Федоровичу:

О
«Не хочемо молитися за Кіріла!»

Навіть «тітушки» не завадили громаді
Скобелки перейти до Православної
церкви України
Збори в цьому селі Горохівського району
відбувалися двічі, проте рішення понад
700 жителів лише зміцніло, бо засвідчити його
остаточно на церковне подвір’я прийшли сотні
парафіян

Е

К

шує покарання, суд визнав скоєння злочину «під
впливом залежності від
представників влади Російської Федерації».
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!!! ВАЖЛИВО !!!

о свого Свято-Миколаївського храму люди сходилися потоками. Щоб продемонструвати кількісне
протистояння вірян, які за те, щоб сільська святиня була рідною Україні, і тих, котрі разом із отцем Назарієм Філіповичем вирішили залишитися в Московському патріархаті, приїхали журналісти кількох телеканалів.
Цього ж дня на сайті Волинської єпархії УПЦ МП з’явиться інформація, що богослужіння в Свято-Миколаївському храмі Скобелки «очолив секретар Волинської єпархії
Миколай Бондарук. Отцю Миколаю співслужив настоятель храму священик Назарій Філіпович».

Для ВОЛИНЯН,
постраждалих у ПОЛЬЩІ

Д

Свято-Миколаївський храм постав у Скобелці 1814 року.

Закінчення на с. 2

»

Спілка юристів Республіки Польща спільно з
ГО «Клуб інтеграційного діалогу» проводять консультації щодо відшкодувань для волинян, що постраждали чи втратили близьких у Польщі протягом
1999—2019 років.
Якщо ви чи ваші друзі та близькі потрапили в
ДТП у Польщі (водій, пасажир, пішохід, велосипедист), в тому числі ДТП в Україні (якщо один з учасників — власник транспортного засобу на польській реєстрації), чи постраждали або втратили близьких на роботі в Польщі внаслідок нещасного
випадку протягом останніх 20 років – не позбавляйте себе шансу отримати всі належні вам відшкодування зі страхових фондів Республіки Польща.

КОНТАКТИ на Волині +38 0673702015 , +38 0663073966.

Що відчувають
жінки
в цивільному
шлюбі?

ТАК
не КОХАВ
24 січня 2019 року №1 (3)

найсуворіша санкція передбачала 15-літнє ув’язнення, і саме такої кари
вимагали
прокурори.
Одначе суд зняв частину інкримінованих епізо-

Р

Леся ВЛАШИНЕЦЬ
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доведено, що Янукович хотів не просто
« Неокупації,
а й змін меж території України.
»
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Чому коханий
Олени Кравець опинився
за лаштунками
«Кварталу 95»?

Читайте в іншій нашій газеті «ТАК НІХТО НЕ КОХАВ» за січень:

l ЗІРКОВЕ КОХАННЯ

«Не ревную і не даю
приводів для ревнощів»

»

Фото telegraf.com.ua.

с. 10—11

l ЕКСКЛЮЗИВ

Улюбленець публіки
Петро ПАНЧУК:
«Коли моя Людмила
народжувала сина,
ми вдвох співали
«Гуцулку Ксеню»

Фото з архіву сім’ї ВЕРЕТКИ-КАЗЬМІРЧУКІВ.

l НЕЙМОВІРНИЙ СЮЖЕТ Одного дня дівчина

вирішила: «Хто перший підійде й
освідчиться мені, за того й піду заміж.
Я буду знати, що ця людина послана
мені Всевишнім»
Всевиш

с. 7—9
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

І Бог послав Ірині чоловіка —
священика з Парагваю

»
«ТАК НІХТО
НЕ КОХАВ»
с. 12—13

ЗА 24 СІЧНЯ ВЖЕ У ПРОДАЖУ!
У!

»

Улюбленець
публіки Петро
Панчук: «Коли
моя Людмила
народжувала сина,
ми вдвох співали
«Гуцулку Ксеню»

Чому коханий
Олени
Кравець
опинився за
лаштунками
«Кварталу
95»?

Молилася – і Бог
послав Ірині чоловіка –
священика з Парагваю

Не бачили такої газети? Запитуйте у своєї листоноші!
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Волинь
l Ірина Констанкевич увійшла
у топ-10 найбільш продуктивних законотворців. Очолює рейтинг позафракційний народний
депутат, укропівець Тарас Батенко,
який виступив автором або брав
участь у підготовці 19 проектів
законів. Депутат від 23-го округу
підготувала 15 проектів нормативних актів. Загалом десятеро
найактивніших парламентарів
9-ї сесії нинішнього скликання
Верховної Ради задіяні у творенні
159 законопроектів.
l У Поворську Ковельського

району на території авіаційного
полігону з 28 по 30 січня відбуватимуться навчання авіації. Їх
проводитимуть і вдень, і вночі на
площі 25 тисяч гектарів із практичним застосуванням авіаційних
засобів ураження, зокрема таких,
як бомбометання та пуски ракет.
Командування полігону попереджає: в’їзд на територію місцевим
мешканцям категорично забороняється з метою недопущення загибелі
та травмування людей.
У Луцьку студентка намагалась покінчити життя самогубством. Через сварку з мамою
дівчина порізала собі вени, проте її
вдалося врятувати.
l

l 72 волинян одружились з іноземними громадянами з Іраку,
Ізраїлю, Швеції, Нігерії, США,
Єгипту, Китаю та інших країн. Минулоріч у Луцьку свої долі
поєднали 1734 пари, 201 скористалась пілотним проектом «Шлюб за
добу».
l У Ковелі авто збило учасника АТО. Постраждалий – батько
3 дітей. Він перебуває у реанімації
та потребує допомоги: фінансової
та донорів крові (2 група). Номер
мобільного телефону матері бійця –
063 413 54 29.
l Волинянка Тамара Мазурик
отримала відзнаку від першої
леді Марини Порошенко під час
Всеукраїнської звітної конференції з інклюзивної освіти.
Іменну «Подяку» дружина глави
держави вручила директору Волинського обласного центру підтримки
інклюзивної освіти за активну співпрацю з питань соціалізації дітей з
особливими освітніми потребами
та вагомий внесок у запровадження
інклюзивної освіти в Україні. n

Рівне
l Місцевий мешканець

Пропозицію отця Назарія служити в церкві почергово (одну неділю — священики ПЦУ,
другу — Московського патріархату) велелюдне зібрання зустріло категоричним «проти».

Навіть «тітушки» не завадили
громаді Скобелки перейти
до Православної церкви України
Закінчення.
Початок на с. 1
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

остями парафіян називалися приїжджі незнайомі священики МП
і не місцеві молодики кремезної статури, яких скобельчани нарекли «тітушками». Доки люди на вулиці
колядували, один із таких
спробував не випустити
з церкви кількох мирянок,
які запросили всіх зайти
всередину, а на запитання журналістки телеканалу
«1+1» пані Світлани Хомич
відповів, що він приїхав помолитися в Скобелку з Ковеля.
Громаді,
яка
стояла
на вулиці разом із деканом Горохівського деканату ПЦУ отцем Андрієм Сидором, зайти в церкву теж
не вдалося. У дверях почалося протистояння і штовханина, на вулицю зсередини хтось жбурнув шапку
котрогось із прихильників
Православної церкви України. Попри таку прикрість
на порозі святого місця
і затяжну службу люди виявили неабияке терпіння
і толерантність. Довго чекали, доки з храму вийде
настоятель отець Назарій
Філіпович, щоб почути його
рішення.
Зі слів скобелківського
сільського голови Михайла
Цуцмана, підписи збирали
представники двох сторін.
Однак прихильники УПЦ МП

Г

ставили питання не щодо
переходу парафії, а «за»
і «проти» священика. «Право голосу у нас має трохи
більше тисячі людей. Більш
як сімсот із них висловилися за перехід до Православної церкви України», —

церкви України, поставив
свій підпис у бланку. Таких виявилося 267 чоловік. На зборах було надано
можливість
висловитися
усім бажаючим. Вибір отця
Назарія
представляли
близько 30 парафіян, ні-

впевнені, що не допустять
« Скобельчани
духовної ворожнечі між собою, бо ж всі хочуть
миру і в своєму селі, і в Україні.
»
розповів
пан
Михайло.
Була озвучена думка, що
претензій до отця Назарія, до церковного хору чи
богослужінь ніхто не має,
і активіст Анатолій Головчун знову запропонував
священнослужителеві поважати рішення переважної
більшості громади перейти
до ПЦУ.
Спершу
представники
обох сторін (по 7 із кожної)
шукали компроміс на перемовинах у дзвіниці, тим
часом на подвір’ї сторони
водночас колядували, співали Гімн України і молилися. Однак виголошена
отцем Назарієм пропозиція
служити в церкві почергово
(одну неділю — священики
ПЦУ, другу — Московського патріархату) велелюдне
зібрання зустріло категоричним «проти». Аж тоді й
розпочалося
довгоочікуване голосування. Кожен
присутній на зборах житель
Скобелки, хто підтримує
перехід до Православної

хто з яких не піднімав руку
на запитання про перехід до ПЦУ — ні «Хто за?»,
ні «Хто проти?», ні «Хто
утримався?» Громада підтвердила рішення зборів
протоколом. Скобельчани
впевнені, що не допустять
духовної ворожнечі між собою, бо ж всі хочуть миру
і в своєму селі, і в Україні.
P.S. Загалом на Волині вже два десятки громад проголосували за
перехід парафій з Московського патріархату до
Помісної
православної
церкви України. Найбільше — 6 – у Горохівському районі. Зокрема, в
останні вихідні віряни та
настоятель Свято-Дмитрівського храму села
Журавники прийняли рішення про перехід до
ПЦУ. Таку ж волю висловили громади сіл Коршів Луцького, Топилище
Іваничівського районів.
Тут парафіян підтримали
місцеві священики. n

Олег Омельчук встановив
новий світовий рекорд у
змаганнях змішаних команд
у стрільбі з пневматичного
пістолета (дистанція 10 м) на
міжнародному турнірі H&N
Cup у Мюнхені (Німеччина).
Разом із напарницею Оленою
Костевич наші спортсмени
показали новий результат –
488,3, попередній (488,1)
значився за росіянами.
l У Рівному двоє підлітків

заради розваги лягли під
поїзд так, щоб він проїхав
над ними. Машиніст сигналив,
однак хлопці продовжували
лежати. Коли потяг зупинився,
хулігани встали і втекли. Усе це
неподобство третій знімав на
відео. Відповідний ролик опублікував засновник сайту dtp.
kiev.ua Влад Антонов, зазначивши, що у підлітків з’явилася
нова небезпечна розвага.
l Майже 600 дітей Рівнен-

щини з особливими освітніми потребами навчаються
у звичайних школах. Наразі
в області третина навчальних
закладів вже мають інклюзивні класи, де займаються 594
дитини з особливими освітніми
потребами, а у 33 дитсадках
організована інклюзія.
l На Рівненщині німецькі

лікарі провели унікальну
операцію: вперше в області
відбулася заміна плечового
суглоба. Ортопеди-травматологи поділилися досвідом
з місцевими спеціалістами у
проведенні одного з найскладніших втручань, що потребує
віртуозності і великого досвіду.
Такі операції успішно роблять
за кордоном, втім є дуже дорогими і потребують такого ж
обладнання.
l В обласному центрі від-

бувся фестиваль з плавання
у крижаній воді. Змагання
серед аматорів проводили
на озері Басів Кут уже втретє.
Цьогоріч у них взяло участь 35
чоловік. Жінки на час долали
десять метрів, а чоловіки – 20.
Втім, більшість учасників прийшли поплавати не задля перемоги, а заради задоволення. n
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Доброго дня
вам, люди!

30 СІЧНЯ

Сонце (схід — 7.58, захід — 17.05, тривалість дня —
9.07).
Місяць у Стрільці. 24–25 дні Місяця.
Іменинники: Антон, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна.
31 СІЧНЯ

Сонце (схід — 7.56, захід — 17.07, тривалість дня —
9.11).
Місяць у Стрільці. 21–22 дні Місяця.
Іменинники: Кирило, Ксенія, Марко, Дмитро,
Маркіян, Іларіон.

Ковельська ресурсна кімната: дуже необхідна –
ще й гарна

«Мамо, це вже булінг»
Інформаційна хвиля про цькування школярів
своїми однолітками та старшими учнями таки
дає свої результати, часом зовсім несподівані

Фото Лариси ЗАНЮК.

Костянтин МОРОЗ

Інклюзивно-ресурсний центр
при ЗОШ № 8 відкрили у вересні
минулого року. Адже у місті
залізничників понад 230 дітей
з обмеженими фізичними
можливостями. Свого часу
в дитсадках логопедів
поскорочували, тому потребу
в них мають і діти з незначними
мовленнєвими порушеннями
Лариса ЗАНЮК

Завітала у центр несподівано. Не тоді, як урочисто перерізають стрічку, а коли логопеди Олена
Журавлюк та Оксана Мацюк саме
працювали з дітками — Тарасиком
та Софійкою. Хлопчик ще три місяці
тому не вимовляв шиплячих звуків —
тепер навчився. «Софійка плутала
приголосні, а нещодавно навіть перемогла в дитсадковому конкурсі
читців», — радіє мама, яка прийшла
по доню. Яскраво–веселі кольори,
іграшки для розвитку, надувні стільці,
хатинки спонукають до активності —

Яскраве й веселе заняття у логопеда.

дітям тут подобається. І обстеження,
які проводять директор центру Галина Пекарчук та логопеди, — як цікава
гра. Планують залучити ще й дефектолога, психолога та реабілітолога.
Єдина проблема: кімната хоч і велика, й поділена на зони, але одна, усім

спеціалістам займатися водночас
незручно. Бо лише у кожного логопеда вже по 17 вихованців. Це гранична норма, кажуть вони, а ще ж
40 дітей на черзі. Тому робота тут
просто кипить і є потреба в розширенні простору.

Фото Олени ОХВАТ.

Упіймав щуку в ріст дитини!
Така удача усміхнулася жителю Турійська Богдану Охвату
Олександр ПІЛЮК

Цей чоловік на Туричанському озері упіймав щуку вагою 8,5 кг!
Наскільки це велика рибина, яскраво свідчить світлина (на сайті
volyn.com.ua — ще більше фото!).
Тим часом збірна України на Чемпіонаті світу-2019 з ловлі риби
на мормишку з льоду в Болгарії здобула бронзові медалі. Приємно, що честь синьо-жовтого прапора захищали і рибалки з Волині:
Віктор Жалнін, Павло Хвас, Дамір Шихотаров, Святослав Халєєв.
До речі, срібло на змаганнях — у рибалок Білорусі, золото — у Литви.
Друзі! А які у вас цьогоріч уже є зимові рекорди? Чекаємо від
вас фото та історії про те, як здобували свої трофеї на адресу:
43025, просп. Волі, 13, м. Луцьк, або volyn.nova@gmail.com.
Світлана Ковалевич
народила вже
19-ту дитину!

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК
Фото Андрія БОРОДУЛІНА, belsat.eu.

Цікава
с. 2

»

Фото podrobnosti.ua.

ГА ЗЕТА +

Наталя на мітингу в Москві восени 2014 року була ще «сєпаркою».

на вих ідні

«Героїчна снайперка»
бойовиків:
«Мене принижували,
опускали, давали
наркоту…»
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l АртБАРИКАДА

«На
передвиборних
білбордах
мають бути такі
люди, як мій
кум, котрий
опікає два
дитячі будинки
і був учасником
АТО…»
Якщо ви бачили шеврон із зображенням українського кропу
(укропу) або Тараса Шевченка
в образі суперчоловіка Бетмена,
то знайте: це придумки Андрія
Єрмоленка. Мені хочеться називати його соціальним художником, бо він небайдужий до суспільно дражливого. Серед
його відомих у світі здобутків — серія протестних плакатів про Чемпіонат світу з футболу в Росії.
ос Одна з основних
вимог доо себе
себ і земляків —
освіта, боо «неосвіченими
«не
легше маніпулювати»

Білоруським журналістам вдалося взяти інтерв’ю
у 38-річної Наталії Красовської — найманки «ДНР»
із міста Борисова, яка влітку 2014-го слала з фронту
вітання Олександрові Лукашенку. «Хочу передати
привіт Батьку Григоровичу і сказати: «Бацька, твої
громадяни на цьому боці», — заявляла жінка
у військовій формі з георгіївською стрічкою і прапором
Білорусі на камуфляжі. Тоді в інтернеті з’явилося кілька
відеороликів за участю Красовської, з якої бойовики
намагалися «зліпити» пропагандистський образ
героїчної снайперки з позивним Сонечко. Але щось
пішло не так…

Фото styleinsider.com.ua.

Катерина АНДРЕЄВА,
belsat.eu

Оксана КОВАЛЕНКО
Окс

«Я ПРОКЛИНАЛА ЇХ
ДО ДВАНАДЦЯТОГО
КОЛІНА І КРИЧАЛА:
«ЩОБ ВИ ЗДОХЛИ
З ВАШОЮ НОВОРОСІЄЮ!»

Наприкінці 2014-го Красовська перебралася до Москви, а потім сліди її загубили-

“

А

ндрій Єрмоленко (на фото) — киянин. Йому — 45 (24 січня). Батьки — науковці. Хотіли, щоб і син…
А він пі
пішов «на хіміка», хоча змалку малював багато
баг і гарно. Ішов «нехудожньою» дорогою довго
д
— аж до кандидатської! А потім озирнувся…
ози
«Ко
«Коли сидiв у лабораторiї i дивився
на самописець,
само
а поруч у реакторi ковбасились бактерiї, зрозумiв, що так пройде
i моє життя. I я усвiдомив, що це менi
не под
подобається. Наступного ж дня напиза
сав заяву
на звiльнення i пiшов малювати… «Художник — це щось таке велити…»
ке а я так — дизайнер-прикладник,
ке,
м
майстерило.
Бiльше хiмік, нiж художни навiть за роботами, якi створюю.
ник,
В тому якась алхiмiя присутня: люб змiшувати те, що не змiшуєтьблю
ся».

Під час інтерв’ю мова у Наталії була
дуже нервова. Вона могла кілька разів
повторювати одне і те ж, зриватися на сміх
або проявляти агресію.

ся. Тільки зараз журналістам
удалося розшукати жінку, яка
розповіла свою багато в чому
повчальну історію. При цьому, зазначає belsat.eu, під час
інтерв’ю мова у Наталії була
дуже нервова. Вона могла
кілька разів повторювати
одне і те ж, зриватися на сміх
або проявляти агресію. Імои
вірно, такий слід залишили
переживання, що випали
на її долю.
Про себе жінка розпо-

» »
«ЦІКАВА»
І Шевченко
у нього —
рокер!

Закінчення на с. 6

ЗА 24 СІЧНЯ
ЩЕ У ПРОДАЖУ!

віла, що навесні 2014 року,
надивившись російського телебачення, вирушила на Донбас — аби на власні очі побачити, що ж там відбувається.
«Раніше я завжди була такою
«дівчинкою-хіпушкою»: носила етносорочки, намиста-браслети саморобні… У такому
вигляді й поїхала, речей узяла мінімум у полотняну сумку. Рушила без єдиного гасла

в голові, чисто подивитися.
Третього травня я виїхала
з Борисова через Смоленськ
і далі на Ростов, — розповідала Красовська. — У Новошахтинську, на кордоні, росіяни
відвели вбік, запитують: «Куди
їдеш?» — «Медсестрою працювати», — кажу. — «А ви підтримуєте «ДНР»? — «Капець,
як підтримую!» — Пропусти
Пропустили».

Закінчення
кінчення
кінче
інче
ін
нче
ннчення
чен
чення
еннн
ення
ння
ня на
ня
н сс.. 5
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Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 24 січня:
«На
передвиборних
білбордах
має бути
мій кум,
який опікає
два дитячі
будинки
і був
учасником
АТО…»

Учитель живе у
бібліотеці, бо… замала
зарплата на оренду
квартири.

«Героїчна снайперка»
бойовиків: «Мене
принижували, опускали,
давали наркоту…»

А на сайті volyn.com.ua – ще більше неймовірних історій!

До такого висновку дійшов, спостерігаючи
за хлопчиком та дівчинкою, які разом із мамою їхали у переповненій маршрутці. Наскільки стало зрозуміло з їхньої розмови, вибралися у село на вихідні
до бабусі.
Артем, років десять з вигляду, невтомно скубав
та дражнив молодшу сестричку Соломійку й зовсім
не реагував на зауваження мами. Вона спершу словами намагалася вгамувати хлопчину. Але її тихенько, майже пошепки, промовлене прохання: «Тьомо,
припини, бо зараз заробиш», — тільки додавало
йому азарту. Він здер з дівчинки в’язану шапку й заховав під сидіння в автобусі. Соломійка ображено
повернулася до вікна й стала хникати. Розсерджена
жінка не витримала й сильно смикнула сина за руку.
— Мамо, це вже булінг, — обурився хлопчина. —
Нам у гімназії розповідали.
— А ти чим займаєшся, коли дражниш Соломійку?! — вибухнула вона й дала Артемові добрячого
запотиличника зі словами: — За такого неслухняного сина мене в тюрму не посадять!

Найближчі магнітні бурі:
30 і 31 січня, 1, 2 і 3 лютого.

n

Прогноз погоди

«Перезимник дасть надію,
діію,
а потім обдурить — і все
морозом скрутить»
30 січня вважалося серединою зими. Цього дня
вшановують преподобного Антонія Великого,
в народі казали — Антона Перезимнього. Часті
відлиги, а вслід за ними — сильні морози,
передає прикмета, свідчать, що зимовому
теплу вірити не можна, бо «Перезимник дасть
надію, тепло, а потім обдурить — і все морозом
скрутить». Якщо на Антонія небо затягалося
хмарами, очікували заметіль
А за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Дриганюк,
30 січня — хмарно з проясненнями, вночі переважно без опадів, удень невеликий мокрий сніг,
на дорогах ожеледиця. Вітер південно–східний,
3–8 метрів за секунду. Температура повітря вночі —
від нуля до мінус 5, вдень — мінус 3 — плюс 2 градуси. 31–го — хмарно з проясненнями, уночі місцями невеликий мокрий сніг, подекуди туман,
на дорогах ожеледиця. Вітер південно–східний,
3–8 метрів за секунду. Температура повітря вночі —
мінус 3 — плюс 2 градуси, вдень — мінус 2 — плюс
3. За багаторічними спостереженнями, найтепліше
30–го січня було 2002 року — плюс 11, найхолодніше — 1963–го — мінус 27 градусів.
У Рівному 30 січня хмарна погода. У другій половині дня — дрібний сніг. Температура повітря — від
5 градусів морозу до нуля. 31-го —
часом сніжитиме, температура повітря — від мінус 1 до плюс 2.

Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94.
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

Погляд
Сергій ХОМІНСЬКИЙ,
доцент кафедри соціальних комунікацій
Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки

«Но пятий наш совсєм
нє такой?» – Та ні –
«такой»! Але «нє совсєм»…
Перший – той, що Леонід Макарович – знаний хитрий лис. То
ж треба було так філігранно й одномоментно «перевзутися»:
з ідейного комуняки – у «правдивого патріота»! Тим часом
із державою та всіма нами в 1991–1994-х коїлося щось
несусвітнє – одні «кравчучки» чого варті…
ругий також був рудим, але
не лисом. І теж Леонідом, але
не Макаровичем. Саме за
Даниловича спритні «хлопці» розтягнули українську промисловість.
Хтось прихопив собі десяток заводів, інший – кілька металургійних
комбінатів. Ну а комусь довелося
«виступіть по мєлочьовкє» – обмежитися півдюжиною кондитерських фабрик. Може, 1994–2005-ті
нам і запам’яталися б чимось кращим, але на початку другого строку Кремль надійно впіймав «Леоніда ІІ» на гачок під кодовою назвою
«Справа Гонгадзе»…
Третього – Віктора Андрійовича – більшість і досі не може згадувати спокійно. Починають нервувати і навіть плюватися. Мовляв,
величезні
помаранчево-революційні сподівання обернулися
грандіозним пшиком. Автор цих
рядків, щоправда, належить до
малесенької жменьки тих, хто вважає «клятого бджоляра Юща» щонайменше не найгіршим з усього півдесятка наших «гарантів».
Хто його знає, як би воно могло
повернути, якби тоді – у 2005 му
– на провідних ролях опинилися
не
тимошенки-луценки-зваричі-рибачуки, а справжні «нарвані»
на кшталт Уляни Супрун чи Наталі
Яресько. Хай там як, а про «Геть від
Москви!», «Героям Слава!», безвіз,
НАТО і Томос по-справжньому говорити почав саме він…
Четвертого навіть на ім’я згадувати не хочеться. Цілком вочевидь
будучи грандіозним йолопом, він
якимось дивом зміг допхатися до
найвищої у державі посади, перебуваючи на якій, швидко довмівся
довести, що ми його таки ще дуже
недооцінювали! Проливши ріки
крові й спробувавши штовхнути
Україну в провалля, та сволота
зуміла накивати п’ятами, хоч тепер і засудили ми його заочно на
13 років…
А ось як бути з «п’ятим»?
– Соціальна справедливість
з’явилася? – Дзуськи! Хтось ледве
животіє, а в когось – з горла пре...
– На відповідальні посади
різних рівнів тепер призначають
лише відповідно до професіоналізму, патріотизму та порядності?
– Дуля з маком! Те саме кумівство
і сватовство: хай у когось буде
три «червоних» дипломи і рівень
IQ «під 200» – на посаду все одно
призначать коханку (сина, племінника тощо) котрогось із викопо-

Д

ставлених корупціонерів (і якщо
на загальнодержавному рівні це
ще іноді дає збій, то на регіональному працює абсолютно безвідмовно!).
– АТО, яка мала тривати «години, а не місяці», вже давно закінчилася? – Еге ж – скоро заверне
на п’ятий рік, хай уже й під назвою
ООС. А найгірше, що хлопці, які направду місяцями й роками жили і
живуть під ворожими обстрілами в
окопах та бліндажах, потім ще муситимуть щось доводити і збирати
довідки (якщо виживуть!). Тоді як
навіть статус «УБД» вже одержали чи не десятки тисяч, по-правді сказати, «лівих» людей, які тієї
війни і близько не нюхали… А за
десять літ – на додачу до пільг, які
вже мають, вони ще й обвішаються оберемками ювілейних медальок і таке-е-е нам заливатимуть
про свої «бойові подвиги»!
Одним словом, «зрада-зрадонька»…
І таки ж наберуся нахабства
стверджувати, що «нє совсєм»…
Бо нарешті трохи «декомунізувалися». І маємо ту асоціацію з ЄС.
І безвіз. І Томос (справжнісінького
чиряка на сраці Путіна!) вже також
маємо!
І над Києвом (до якого той
самий кремлівський покидьок
вихвалявся дійти протягом двох
тижнів!) гордо таки майорить синьо-жовтий прапор. І Харків (над
яким брудна ганчірка-«триколор»
навесні 2014-го трохи все ж повисіла) – також наш! І Одеса з
тепер уже Дніпром! І навіть Маріуполь – український! А без нього
(500 тисяч населення і 7 % ще «довоєнної» української економіки!)
окуповані Луганськ і Донецьк з
околицями – в економічному плані
чиста тобі «Лугандонія».
Ось уже й Угорщина щось
трішки «підкисла». Схоже, в Будапешті допетрали: так просто
Закарпаття в нас вони не відтяпають. І у Варшаві, здається,
починають розуміти: на українсько-польський конфлікт часів
Другої світової варто дивитися
трішки об’єктивніше, а не виставляти одних кровожерливими зарізяками, натомість інших – безневинними ягнятками.
Але й «переможну перемогу» я
б також не оголошував. Владу таки
треба міцно тримати за зябра. Аби
усвідомлювала: коли що – поміняти рука не здригнеться… n

www.volyn.com.ua

n У всіх на вустах

Чи може Янукович скасувати
свій вирок – 13 років
ув’язнення?
Закінчення.
Початок на с. 1.
Василь УЛІЦЬКИЙ

нуковича звинувачено
в державній зраді, пособництві Росії у війні
з Україною. Основою звинувачень стало звернення
Віктора Януковича до президента Росії Володимира
Путіна 1 березня 2014 року
з проханням ввести російські війська в нашу країну.
Суд констатував, що саме
на підставі цього березневого звернення Росія

Я

вирок відкрив нову еру в політичній
« Цей
історії України. Адже в країні вперше засуджено
колишнього президента. А це означає,
що відтепер кожен, хто опиниться на посаді
глави держави, має пам’ятати, чим закінчилося
президентство для Віктора Януковича.

»

обґрунтовувала потребу
свого вторгнення в Україну.
Нагадаємо, що представник
РФ використав цей лист
на засіданні Ради Безпеки
ООН.
Тим часом юристи побоюються, що вирок може бути
відміненим у міжнародних
судах. Основна причина
полягає в тому, що Януковича судили за спеціальною
процедурою, тобто заочно.
Адвокати втікача одразу ж
намагались будувати захист
так, щоб мати більше аргументів згодом у міжнародних
судах. Мовляв, у Януковича
не було повної можливості
захищатись через заочність
процесу, а сама справа є
упередженою, політичною.

Політолог Петро Олещук
пропонує в цій ситуації активно розглядати й інші звинувачення стосовно Януковича,
щоб перший вирок підкріпити
новими. А звинуватити Віктора Федоровича, а також його
поплічників українцям та історії ще є в чому: у злочинах
проти Майдану, у смертях наших воїнів та мирних людей,
в узурпації влади, у розграбуванні бюджету, в економічних махінаціях його «сім’ї»,
у передачі української влади
під російський контроль,
у розвалі армії, у придушенні
інакомислення, у Харківських
угодах, у знищенні всього
українського…
Суд над Януковичем має
тривати!

КОМЕНТАР
СЕРГІЙ
РУДЕНКО,
ПУБЛІЦИСТ,
ВЕДУЧИЙ
«ЕСПРЕСО TV»:

Вердикт суду, який
визнав провину Януковича, – важлива і необхідна подія для українського
суспільства. Можливо,
судове рішення дещо
запізніле і не настільки
суворе з огляду на загибель на Донбасі понад
10 тисяч осіб, але воно
назвало винуватця того,
що відбувається зараз на
Півдні та Сході України…
Цей вирок відкрив
нову еру в політичній
історії нашої держави.
Адже в країні вперше
засуджено колишнього
президента. А це означає, що відтепер кожен,
хто опиниться на посаді глави держави, має
пам’ятати, чим закінчилося президентство для
Віктора Януковича. n

n Пряма мова

Святослав ВАКАРЧУК,
співак із чималим президентським рейтингом, пояснив,
чому не балотуватиметься на посаду глави держави:

»

Я добре усвідомлюю, що в джинсах можу зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку …Не
збираюсь стояти осторонь. Разом із моєю командою
працюватиму, щоб проєвропейські сили перемогли…
Я вірю: справжні зміни можливі. І не важливо – у піснях чи в політиці – я завжди буду з вами на цьому шляху
справжніх змін.

www.volyn.com.ua

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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ОВИНИ КРАЮ

n Отакої!

Голову Рівненської
облдержадміністрації не прослуховують

ЗБИВ І ЗАЛИШИВ ПОМИРАТИ
НА ДОРОЗІ

Проте Олексій Муляренко та його підлеглі вирішили від гріха подалі
перестрахуватись і закупили обладнання для пошуку «жучків»
Рівненській ОДА стверджують, що кабінети тамтешніх
посадовців, на відміну від
рівненських слідчих, не прослуховують. Мовляв, і пристрої, які
блокують сигнал, на майдані Просвіти стоять, і недавно приміщення
перевіряли, та нічого не знайшли.
Втім, для кращого захисту всіх таємниць Олексія Муляренка та його
підлеглих
облдержадміністрація
закупила нове обладнання для пошуку «жучків».
Чотири
індикатори
поля
«iPROTECT 1203» — пристрої для
відстеження «жучків» — Рівненська
ОДА придбала через процедуру
відкритих торгів. Тендер на Prozorro
виграв харківський підприємець
Анатолій Стрюк, запропонувавши
обладнання за 32,1 тисячу гривень.
Фактично один пристрій обійшовся
державному бюджету у трохи більше 8 тисяч гривень.
— Кабінети ми обстежили ще до закупівлі індикаторів
поля. Жодної загрози знайдено
не було, — розповідає заступник
начальника відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення
апарату Рівненської ОДА Віталій
Ярмольчук. — Пристрої ж ми купили, аби в подальшому запобіг-

У

Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

’ясувалося, що 56-річна потерпіла загинула
внаслідок автопригоди. Водій із місця пригоди зник. Співробітники сектора реагування патрульної поліції оперативно встановили та затримали транспортний засіб, яким було смертельно
травмовано велосипедистку. Правопорушником
виявився 21-літній житель райцентру, який їхав автомобілем «Мерседес-Бенц». Його іномарку помістили
на майданчик тимчасового утримання.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає
до восьми років позбавлення волі. Слідство триває. n

З

МОЖЕ, ХТОСЬ БАЧИВ ПАЛІЯ?
«Жучки» сьогодні, як кажуть, «і до кольору, і до вибору».

пристрої
« Подібні
купуємо кожні п’ять
років.

»

ти прослуховуванню приміщень.
Але виявлення «жучків» — це лише
одна з функцій індикаторів. Основна — блокування зовнішніх загроз,
тобто сигналів, коли хтось захоче

n Втрата

прослуховувати кабінет якогось
посадовця. Закупівля пристроїв
передбачена планом захисту приміщення ОДА, який ми виконуємо
відповідно до вимог законодавства
та Державної служби спеціального
зв’язку і захисту інформації України. Адже в Рівненській ОДА є інформація, яка становить державну
таємницю. Подібну техніку купуємо
кожні п’ять років. n

n Кримінал

НЕ СТАЛО ПЕРШОГО РЕКТОРА
ВОЛИНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ...
Фото day.kyiv.ua.

Минулої п’ятниці у Будинку
панахиди міста Луцька
відбулося прощання
з Анатолієм Свідзинським
(на фото) — доктором
фізико-математичних наук,
професором, заслуженим
діячем науки і техніки України

ЗЛОДІЇ І ДО ОФІСУ
ЗНАЮТЬ ДОРОГУ,
І ДО КВАРТИР
Із сумки 66-річної жительки
Горохова зникла чимала сума
грошей
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

гідно з попередньою інформацією, потерпіла безпечно залишила свій ридикюль на робочому місці, а в ньому ж, як стверджує,
були 20 000 гривень, 3 670 доларів
і ювелірні вироби. Працівники Горохівського відділу поліції застерігають жителів району від надмірної
довірливості, особливо в тих випадках, коли в приміщення вашого
офісу вхожі не лише колеги.
А з домоволодіння 23-літнього жителя райцентру зникло
75 070 гривень. Молодий чоловік
стверджує, що гроші в злотих були
в коробці, яка зберігалась у надійному місці. Злодій нібито пробрався
у квартиру, підібравши ключ до замка вхідних дверей. Правоохоронці
шукають крадія і просять пам’ятати, що безпечність може призвести
до втрат. n

З

Богдана КАТЕРИНЧУК

натолій Вадимович помер
23 січня — за місяць
до свого 90-річчя.
«З одного боку, він фізик-математик, який досяг найвищого
авторитету у своїй галузі, а з
іншого — це людина небайдужа, котра багато зробила для
того, щоб постала незалежна
Україна», — сказала його колега,
професор Марія Моклиця.
Анатолій Свідзинський
народився 1 березня 1929 року
в місті Могилеві-Подільському
на Вінниччині. З 1945-го родина
мешкала у Львові. Закінчив із відзнакою Львівський державний
університет імені Івана Франка
(фізико-математичний факуль-

Минулого четверга вночі на вулиці Ватутіна
в Камені-Каширському перехожі виявили тіло
жінки без ознак життя. Поблизу неї лежав
велосипед
Фото youtube.com.

Левко ЗАБРІДНИЙ
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А

тет). Працював у Харківському
політехнічному інституті, у Фізико-технічному інституті низьких
температур АН УРСР та у Сімферопольському університеті.
Із 1993-го по 1995 рік був
першим ректором Волинського
державного університету імені
Лесі Українки. Поховали Анатолія
Свідзинського на Сихівському
цвинтарі у Львові. n

Учора близько 4-ї ранку до поліції Рівного
надійшло повідомлення від працівників
Державної служби з надзвичайних ситуацій,
що у дворі будинку на вулиці Корольова горить
автомобіль «ЗАЗ Ланос»
Олена ВОЛИНЕЦЬ

равоохоронці, інформує сектор комунікації
поліції, попередньо встановили, що хтось
розбив бокове скло в авто та кинув у салон
пляшку з легкозаймистою сумішшю. Вогонь помітили місцеві жителі, які і викликали рятувальників.
Транспортний засіб належить 59-річному рівнянину,
однак тривалий час ним користувався 41-літній іноземець.
Поліцейські встановлюють особу, причетну
до злочину, і просять свідків події повідомити всю
відому інформацію на спецлінію «102». За фактом
умисного пошкодження майна через підпал слідчі
Рівненського відділу поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу
України. n

П

ВІД ПОВІСТКИ ВІДМОВИВСЯ,
ДО ВІЙСЬККОМАТУ НЕ ПРИБУВ
Нововолинський відділ Володимир-Волинської
місцевої прокуратури затвердив та скерував
до суду обвинувальний акт у кримінальному
провадженні про ухилення 25-річного
мешканця шахтарського міста від призову
на строкову військову службу
Наталія МУРАХЕВИЧ

олодик пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до служби,
проте 1 листопада 2018 року в приміщенні
Нововолинського об’єднаного районного військового комісаріату відмовився від отримання повістки про необхідність явки в обласний збірний пункт
у складі команди для направлення у військову частину. Попри те, що підстав для відстрочки чи звільнення від призову чоловік не мав та був ознайомлений
про кримінальну відповідальність за ухилення від
призову, до військкомату він без поважних причин
не прибув. Відтак невдовзі постане перед судом.
Зауважимо, що за ухилення від призову на строкову військову службу санкцією ст. 335 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді
обмеження волі на строк до трьох років. n

М

Більше новин — на сайті

VOLYN.COM.UA

n Сам собі агроном

n Читач радить

Вони не тільки
прикрашають оселю (суху –
зволожують), а й очищають
повітря від небезпечних
домішок, що проникають
із вулиці

Серед городніх овочів чи не найбільше
розмаїття сортів у томатів. У світі їх налічується
ться
вже декілька тисяч

Ігор ВИЖОВЕЦЬ

имонне дерево, туя, герань, троянда, бегонія,
плющ, кактуси, аспарагус
виділяють фітонциди, які згубно впливають на бактерії. Пахучі ефірні олії рослин освіжають
повітря. Запах кропивки (плектрантус) не подобається мухам
і молі. Тому й називають цю квітку ще мухогоном.
Скільки ж рослин доцільно
тримати в одному приміщенні?
У межах розумного. Не захаращуйте вазонами підвіконня,
кімнату (особливо якщо вона
маленька) великою кількістю поличок та ще й у кілька ярусів.
Щоб квіти добре росли й
виконували своє призначення
(очищали повітря, випаровували вологу), поверхня листків
має бути завжди чистою. Отож
періодично їх слід мити. І не забувайте: доторкання, скажімо,
до герані, календули, примули
у деяких людей викликає алергію. А рослини, що виділяють
ефірні олії, можуть стати причиною головного болю у хвоастму,
рих на бронхіальну аст
стму, навіть спровокувати напад.
д. Тож
тримати
подумайте, які квіти трима
мати
у своїй оселі, а які — ні.
с. Гредьки
Ковельського
К вельського району. n
Ко

Л

Коровай-коровай
у боремельської
майстрині
вибирай!

Місячний посівний календар
ар
на І півріччя 2019 року с. 19

»

Читанка
для всіх

№ 1 (51)
n На часі

n Народна арифметика

Фото з архіву Олени КАШПРУК.

с. 10—11

»

Фото tet.tv.

«Володька, не позор мене!»
Їхній гумор вартий патенту, як французькі
коньяк
оньяк чи шампанське

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

Фото youtube.com.

с. 5—7

»

Як обігріти оселю
і не піти з торбами?
Це запитання
вз
взимку
непокоїть багатьох. Життя
зм
змушує
рахувати гроші, розумно їх
ви
н опа
опалення
витрачати,
зокрема й на

l НА
НАРОДНА АРИФМЕТИКА

«ЧИТАНКА
ДЛЯ ВСІХ»
ЗА 24 СІЧНЯ ВЖЕ У ПРОДАЖУ!
У!
У!

с.. 3—4

»

Посійте вітамінне
диво – селеру

ЯК ОБІГРІТИ ОСЕЛЮ І НЕ ПІТИ З ТОРБАМИ?
Це запитання взимку непокоїть багатьох. Життя змушує рахувати гроші, розумно їх
витрачати, зокрема й на опалення
Андрій ВАВРИНЮК

ригадую,
навесні
2010 року мені треба
було просмолити двері льоху, щоб не гнили. Дрібно нарубав смоли, поставив
у відрі на газову плиту. Полум’я потужно горіло більш
як півгодини, але вона розтопилась тільки до стану сметани. Почекав ще трохи — жодного результату. Тоді поставив
відро на цеглини, розпалив
під ними сухі соснові дрова,
і за 15 хвилин смола стала рідка, як вода. Я був вражений такою тепловіддачею деревини.
Це і згадав, коли газ для
виробничих підприємств став
надзвичайно дорогим. Знайшов довідники з даними про
теплоту згорання газу та різних порід дров і побачив, що
1000 м куб. природного газу
за тепловіддачею прирівнюється до 3,4 м куб. сухих
соснових дров чи до 2,3 м куб.
дубових, або 2,7 — березових.
Тобто 1 метр кубічний газу
за теплотворністю відповідає
2,2 кілограма сухих дров.
На 2011 рік опалення
підприємств дровами було
в 6–7 разів дешевшим, аніж
газом, враховуючи доставку,
порубку, складування, підвезення до котла. Свої розрахунки я дав керівникові
організації, і вже незабаром
підприємство перейшло з газового опалення на дров’яне,

Фото pinterest.com.

П

кубічний газу
« 1заметр
теплотворністю
відповідає
2,2 кілограма сухих
дров.

»

бо мало підключений твердопаливний котел і власний
столярний цех, де можна
було брати дрова. А потім виділили КамАЗ для заготівлі їх
у лісі. І таким чином організація п’ять років рятувалася
від банкрутства. Економія від

такої заміни тільки в 2011-му
становила 450 тисяч гривень.
Звичайно, ціна газу 8,55 гривні за 1 м куб. «кусається», тому
необхідно думати, як здешевити обігрівання житла. Що
можна для цього зробити?
Необхідно замінити старі
вікна на сучасні металопластикові з енергозберігаючим
аючим
склом. У селах нерідко бачимо
ачимо
дерев’яні вікна, оббиті поліетиленовою плівкою. Потріботрібно утеплити стелю на горищі
орищі
мінплитами, тирсою чи скловатою. Товщина — 24 сантиметри. Також слід обкласти
класти
зовнішні стіни 8–10-сантиметиме-

тровими теплоізоляційними
плитами. Невипадково ж колись робили загати з листя
та соломи.
Власникам особняків, окрім газового котла, я радив би
придбати ще й сучасний твердопаливний. Я у підвалі батьківського просторого будинку
встановив піролізний (газогенераторний) котел.
Він виробляє (генерує)
газ дров’яний і є дуже ефективним. Купив саморобний,
але у досвідченого майстра,
бо аналогічний імпортний
уп’ятеро дорожчий. І коли
1 м куб. газу коштує 8,55 гривні, то рівноцінні за теплотворністю 2,2 кілограма дров —
не більше 3 гривень. Можна
і самому заготовляти паливо,
буде ще дешевше, адже ліси,
парки, сади «загачені» сухостоєм. n
Це скорочений варіант
статті, яку ми опублікували
в іншій нашій газеті
«Читанка для всіх»
за 24 січня 2019 року. У ній
ви зможете дізнатися ще
багато порад. Тож запитуйте «Читанку для всіх»
вашої
у ва
в
шої листоноші.
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Помідор Домашній —
поза конкуренцією

Квіти у кімнаті:
користь і шкода

Читайте в іншій нашій газеті «ЧИТАНКА ДЛЯ ВСІХ» за січень:
Чому
Танька
говорить
до
Володьки:
«Не позор
мене!»

Короваййкоровай у
ні
майстрині
ля
з Боремля
й!
вибирай!

Місячний посівний
ар
календар
ика
городника
річчя
на II півріччя
2019
року.

Не бачили такої газети? Запитуйте у своєї листоноші!

Через довгий строк дозрівання цей овоч можна
розводити тільки розсадою. Сіяти треба не пізніше
ніж у середині лютого. Зазвичай оптимальні терміни
вказані на упаковці
початку підготуйте насіння селери: обдайте його
струменем гарячої води, зав’яжіть у марлю і замочіть
на три доби. Потім трохи підсушіть на папері і приступайте до сівби.
За кілька днів до посіву ґрунт у ящиках полийте окропом із марганцівкою. Безпосередньо перед ним зволожте
землю і зробіть борозни глибиною 1 см. Насіння сійте з інтервалом 5 см. Зверху його можна злегка присипати або
залишити так. Надалі ґрунт треба зволожувати пульверизатором та накривати склом або плівкою для парникового
ефекту.
До появи сходів
одів температура
повинна бути 25 градусів, потім на 5 днів
необхідно
знизити
ити
до 16 градусів, інакакше сіянці занадто
дто
витягнуться. Якщо
о
вони загусті —
треба прорідити.
Через брак світ-ла сходи можуть буяти і завалюватися набік.
Тому рекомендують
ть додатково
підсвічувати розсаду.
ду. n
Фото Korali.info
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n На всі руки майстер

Поділити заготовку
на частини? Легко!
би це зробити, скористайтеся наступним прийомом.
Візьміть лінійку і прикладіть навскоси. Якщо треба
поділити на три частини, то відміткою «0» лінійка має
бути на одному краю заготовки, а на іншому — число кратне
трьом. Наприклад, 15 см.

А

Тоді поставте відмітки навпроти 5 см і 10 см. Відступіть
убік і ще раз проробіть таку ж операцію. Затим з’єднайте
позначки лініями. Маєте поділену заготовку на три частини.
Суть у тому, що завжди легше поставити відмітку навпроти
цілого числа (у нашому випадку 5 і 10), аніж бабратися з міліметрами. n

Надія ЦИБЕНЬ

ожен має свої, тільки йому
притаманні
особливості,
чим і приваблює закоханих
у свою справу городників. У погоні за новинками ми готові без вагань їхати в інший кінець країни чи
щогодини виглядати листоношу,
чекаючи на конверт із таким бажаним пакетиком насіння. А скільки
радості приносить спостереження
за новим сортом: як він росте, наскільки врожайний! Словами важко передати всю гаму відчуттів.
Через мої руки пройшло вже
декілька сотень сортів помідорів.
Залишаються тільки найбільш достойні, що витримали ретельну
перевірку в примхливих поліських
умовах. Вони з’являлися у мене
по-різному. З деякими історіями
поповнення моєї колекції читачі
вже знайомі. Та є один улюблений
сорт, який я не поміняю ні на жоден інший. Дістався він мені, можна сказати, у спадок, бо вже десятки років беззмінно ведеться
сят
на городі й вироджуватися зовсім
не збирається. Називається Домашній. Але ця простенька назва
ма

К

анітрохи не заважає йому заткнуаткнути, як то мовиться, за пояс розрекламовані помідори. Має він три
основні переваги.

цього сорту
« Плоди
великі — 250–
280 грамів — узяв
одного і наївся.
До того ж надзвичайно
смачні та запашні.

»

По-перше, за часом достигання Домашній — надранній.
Моїй сім’ї це дає змогу посмакувати ним найраніше, а фітофторі — навпаки, залишається тільки
облизнутись і шукати для себе
більш податливі пізніші плоди.
По-друге, кущ цього томата
низькорослий. Він зовсім не потребує пасинкування. Це дуже
зручно і спрощує догляд. Виростив розсаду, підживив, просапав,
полив — ось і всі клопоти.
По-третє, плоди у Домашнього
великі — 250–280 грамів — узяв
одного і наївся. До того ж надзви-

чайно смачні та запашні. Це призабута ознака ще з тих часів, коли
цінували не тільки товарний вигляд помідорів, а й смакові якості.
Салати, сік, консервація — все
з цих томатів виходить відмінно.
Врожайність сорту з року в рік —
вище всяких похвал.
Не підвів Домашній мене і минулоріч, хоча погода у нашому
поліському краї видалася далеко
не сприятливою. І наїлися досхочу,
і консервацією на зиму запаслась,
і насіння вдосталь зібрала.
За традицією, пропоную читачам скромний дарунок — безкоштовно вишлю пакетик насіння
цього врожайного сорту всім, хто
відправить мені заадресований
на себе конверт із марками по Україні. Мені буде надзвичайно приємно, що мій улюблений Домашній
зможе порадувати таких, як я, захоплених своєю справою господарів
у різних куточках нашої країни.
с. Смоляри
Старовижівського району. n
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n Домашня ферма

Спарювання кроликів
Визначити період охоти
дуже просто. Про це свідчать
підвищена активність самки,
вищіпування пуху на животі,
заготовка матеріалу для
гнізда. Для впевненості
перевіряють стан статевих
органів. Почервоніння та
припухлість однозначно
підтверджують настання у
кролихи періоду охоти. Для
самців подібних обмежень не
існує
ажливо правильно підготувати
ати
місце для спарювання. В’язку
вуханів проводять тільки в клітці
кроля. Багаторічний досвід свідчить,
що підсадка самця до самки позитивного ефекту не дає. Аналогічне правило діє і щодо «нейтральної» території.
Від кроля забирають усе зайве,
включаючи поїлку та годівницю. Тваринам буде не до їжі. Клітку треба вимити
та продезинфікувати. Тільки тоді можна підсаджувати кролиху до партнера.
Практикують два способи злучки.
По-перше, можна підсадити самку на
тривалий термін — 5–7 днів. У такому випадку тварини самі визначаться,
коли спарюватися. Спочатку варто поспостерігати за ними. Якщо партнер не
сподобався, кролі можуть битися. Тоді
їх треба розсадити, щоб не пошкодили
одне одного.
По-друге, можна підсадити самку
на 2–3 години. Мінус цього способу в

В
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необхідності постійного спостереження і, можливо, втручання кролівника.
Визначити момент покриття візуально
не складно. Триває воно півхвилини.
Після чого самець завалюється на бік і
видає характерний писк — сигнал кролівнику, що тварин можна розсаджувати.
Успішне покриття ще не гарантує
кітності кролихи. Тому для надійності
через 5–6 днів проводять контрольне
спарювання. Якихось особливостей
воно не має. Часто це ще й перевірка
результатів першої злучки. Якщо кролиха проявляє агресію і не підпускає
до себе партнера, то можна бути впевненому, що контрольне спарювання не
потрібне.
Якщо ж тварини поводяться звично,
то дату відзначають і через 5–6 днів знову
проводять «контроль». n

Сторінку
ку
підготував
вав
Сергій
НАУМУК.
УК.
Тел. 72<51<02.
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ПРИЇХАТИ І… ПОМЕРТИ НА РІДНІЙ ЗЕМЛІ
…ЧОМУ ПРАВООХОРОНЦІ
НЕ ПОСПІШАЮТЬ ЛОВИТИ
КРАДІЇВ

Наприкінці минулого року
в моєї доброї знайомої, яка
проживає в мікрорайоні Шахтарському
Нововолинська,
трапилася прикра пригода.
У ніч із п’ятниці на суботу, коли
вона поїхала до мами в село,
в її оселю вдерлися зловмисники. І зробили це дуже зухвало,
відігнувши металеві кріплення
від решіток на вікнах першого
поверху, проникли всередину.
А вже там, добре «попрацювавши» й нагнавши «апетит», відчинили вхідні двері й повиносили
все, що має цінність: ноутбук,
телевізор, новий мобільний телефон, наручні годинники, прикраси, побутові речі. Й, звісно,
гроші. Як не дивно, але ніхто (!)
із сусідів нічого не чув і не бачив,
хоча на сходовому майданчику
розміщується чотири квартири.
Потерпіла викликала поліцію, все було зафіксовано, знято відбитки пальців тощо. Віддала документи на техніку. Чекала
тиждень, місяць, півтора… Ходила до слідчого. Врешті почула, що злодія затримано, але
він зізнався, що все вкрадене…
продав. Невідомо, чи допитували його, в чиї руки потрапили
цінні речі. Бо жодної додаткової
інформації з поліції не поспішали повідомляти. Сказали лише,
чекайте у грудні суду. Він не відбувся ані тоді, ані поки що в січні… Молода жінка вже втратила
надію на те, що крадій буде покараний і компенсує їй великі
втрати. Коли запитала, чому
вона не звертається зі скаргою
кудись далі, то почула: «А що
це дасть?»
Не перевелися й дрібні крадіжки. Днями подруга бідкалася, що зайшла в один престижний заклад у центрі міста випити
кави й забула там косметичку.
І що ви думаєте? Через годину
її вже не знайшла. Працівники
розводять руками: не бачили й
не знаємо.
Відсутність безпеки — один
із чинників, які спонукають співвітчизників залишати свою країну. Люди не впевнені, що в разі
зазіхань на житло, майно, землю та й на здоров’я і життя вони
зможуть у компетентних службах знайти захист. Тому й усе
рідше звертаються по допомогу. А сподіватися на те, що суспільство стане більш моральним
у час економічних, політичних
негараздів, розгулу бандитизму
і пов’язаних із низкою негативних явищ, намарно.
Пригадую, як у перші роки,
коли рухнула «залізна стіна»
і наші громадяни змогли поїхати за кордон, не переставали
дивуватися, як там живуть без
крадіжок. Не йняли віри, що
автомобіль, не кажучи вже про
велосипед, запросто залишаєш

Чим переймалася
і з чого дивувалася
останнім часом
редактор відділу
економіки
«Газети
Волинь»
Алла
ЛІСОВА
на вулиці — і його ніхто не зачепить. Як люди можуть на ніч
не замикати дверей. А забуті
в таксі особисті речі намагатимуться будь-яким чином тобі
повернути.
Так званий «світовий показник спокою» — дослідження Інституту економіки і миру
на основі матеріалів, зібраних
відділом досліджень Economist
Intelligence Unit, щороку визначає рейтинг країн, у яких найвищий ступінь безпеки — відсутність війни, насильства, рівень
військових витрат, висока довіра населення до правоохоронних органів тощо. Отож, згідно
з останніми відомостями цієї
інституції, найкращий показник
серед 163 країн мають Ісландія,
Данія, Австрія, а найгірший —
Сирія. Україна за минулий рік
піднялася на дві позиції вгору —
із 154-ї на 152-ту, однак належить до категорії з дуже низьким рівнем спокою.
Попри те, що в Ісландії зброя
у вільному обігу і доступна, рівень злочинів — найнижчий
у світі. Убивств тут фактично

Робота художника Олега Шупляка «Над рідною землею».

в частині насильства і зґвалтування, ніяк не реагувала.
Ну прийняли собі — то й нехай.
Зрештою, закони треба не обговорювати й критикувати,
а виконувати. Але… Не втрималася, щоб не написати, коли
прочитала пости знайомих
у соцмережах. Останні рясніли
нібито жартівливими фразами на зразок: «Народ, хто вже
займався сексом у 2019 році?
Скажіть, багато там всілякої
тяганини з паперами в нотаріуса?» Було б дуже смішно, якби
не було прикро.
Народні депутати внесли
у вітчизняне законодавство
положення однієї з європейських конвенцій, яке стало
чинним у січні цього року. Го-

її не вистачатиме, бо вона завжди сприймала
« Нам
все терпляче і молилася за всіх. Але я щасливий,
бо мама завжди мріяла померти в молитві, й саме
в Україні.

»

нема. Данія посіла високе місце
завдяки ефективності роботи
державних систем захисту правопорядку — корупція трапляється вкрай рідко, кримінальні
органи працюють неупереджено, чітко, оперативно і поважають права громадян. Австрія
також, поряд із бездоганно чистим довкіллям, величезною
транспортною системою, має
дуже низький рівень злочинності. Майже всі австрійці повністю довіряють місцевій поліції.
Може, пора активніше переймати зарубіжний досвід? Бо наразі
або не там, або не так вчимося.
…ТИМ, ЩО ТЕПЕР ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНО СТРИБАТИ
В ГРЕЧКУ

Спочатку на повідомлення про зміни, тобто поправки до Кримінального кодексу

ловна її суть така: кожна людина після статевого акту може
заявити в поліцію, що не давала на це згоди. Саме ця норма
і викликала резонанс серед
українців. За такого трактування закону незрозуміло, що таке
«згода» і як вона повинна бути
оформлена. Ідеться про розписку, усне повідомлення партнера, публічну заяву в присутності свідків або щиросердне
зізнання на відеокамеру?
Треба розуміти, що тепер
в Україні потрібно мати дозвіл
на секс від партнера. Якщо згоди не було, то він може написати заяву в поліцію, і вам загрожує від 3 до 5 років в’язниці.
Виявляється, і раніше дружина
могла подати заяву на чоловіка, якщо був факт зґвалтування. Зараз же просто змінюється підхід до таких справ. Це що,

чоловікові, даруйте, доведеться щоразу запитувати у дружини дозволу на «любов» або
оформити розписку?
Деякі юристи кажуть, що
нові норми будуть лише на папері. Адже в нас вистачає законів, які начебто переслідують
благі наміри, але на практиці
не діють. Так і в цьому разі.
Позитив, кажуть, у тому, що
ці зміни будуть пересторогою
й захистом від певного роду
насильства. Однак багато хто
побоюється, що вони стануть
ще одним способом шантажу і маніпуляцій, оскільки цим
можуть скористатися шахраї.
Вони, вступивши в сексуальні
стосунки добровільно, можуть
вимагати від партнера грошових компенсацій за те, щоб
не писати стосовно нього заяву
про насильницькі взаємини.
Тобто, вступаючи в добровільний статевий акт, кожна зі сторін ризикує підпасти під дію
цієї статті. Бо довести «згоду»
партнера без свідків, документа або відеофіксації майже неможливо.
Що робити, якщо таке станеться? Звичайно, звертатися
до кваліфікованого юриста.
Або ще дієвіша порада: не скакати в гречку з неблагонадійними…
…НОСТАЛЬГІЄЮ
ЗА БАТЬКІВЩИНОЮ

Наші родичі по татовій лінії
виїхали в Сакраменто штату
Каліфорнія на початку 1990-х
років. Як багатодітна сім’я протестантського віросповідання,
вона відразу отримала надійну підтримку на заокеанській
землі. Пригадую, як тітка в листах дякувала Богу за те, що
благополучно облаштувалися
в чужій країні й повідомляла
про тамтешні побутові «дива»:
холодильник сам розморо-

жується, плитка вмикається без запальнички, пральна
машинка самостійно виконує
всі функції, безліч доступних
продуктів… Американські емігранти всіляко намагалися підтримати нас, усіх родичів у час
тодішнього тотального дефіциту. І тоді це була суттєва допомога. Потім почали виходити
на зв’язок із допомогою інтернету. Не забували вітати на великі релігійні свята, зокрема
із живими піснеспівами (одна
із сестер дуже гарно співає,
має записані диски), частуванням тут від їхнього імені замовленою через близьких родичів
солодкою випічкою.
Згодом найстарші з їхнього
сімейства почали частіше приїжджати в Україну. За час журналістської роботи в той період
вийшло кілька моїх публікацій — інтерв’ю про американське життя наших співвітчизників, плюси і мінуси системи
США крізь призму українського
сприйняття.
Приблизно років 15 тому
тітка почала мріяти про повернення на рідну землю.
І не просто мріяти, а й діяти.
Щоразу нагадувала своєму
племінникові, у якого золоті
руки, про те, щоб побудував їй
хату в… селі, де минули дитинство і юність.
Через літ п’ять на обійсті
моїх двоюрідних діда Устима і бабусі Оксани виросла
гарна споруда. Тітка намагалася раз у рік «інспектувати»
будівництво. І не без успіху,
бо у 2018-му вже можна було
туди заселятися. На цей раз,
наприкінці минулого року,
вона приїхала на Волинь із сином Іваном (усього в родині
було семеро дітей). Як завжди, першого дня прийшла
в гості до моєї мами, з якою
поєднували не лише родинні,
а й дружні зв’язки. Згадували
колишні часи, друзів, сусідів,
пили чай. Зважаючи на немолодий вік, непросту ситуацію
в країні, мама вкотре поцікавилася в гості, чи та не передумала повертатися? Бо
й діти відмовляли від такого
кардинального кроку. Тітка,
не вагаючись, мовила: «Моє
остаточне рішення — їхати
сюди. Хочу померти на рідній
землі».
…Через десять днів мешканку американського Сакраменто хоронили в Нововолинську.
Здавалося, ніщо не передбачало біди, яка прийшла зненацька. Застали її в розмові з Господом — 78-річна жінка стояла
на колінах біля ліжка…
Під час похорону син, виступаючи перед тими, хто прийшов
провести в останню дорогу їхню
маму, бабусю та прабабусю,
ледь стримуючи сльози, мовив:
«Нам її не вистачатиме, бо вона
завжди сприймала все терпляче і молилася за всіх. Але я щасливий, бо мама завжди мріяла померти в молитві, й саме
в Україні». n
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НА ВОЛИНІ ВОЮВАЛИ
День КУБАНЦІ З КУБАНЦЯМИ

30

засідку на цьому перехресті. Коли туди наблизився
ескадрон Зенського, вона
пропустила вершників
дозору. А щойно з’явилися
спішені червоні кіннотники,
кубанці відкрили шалений
вогонь. Живими залишилося лише четверо черво-

30 січня 1944 року біля Цумані Ківерцівського
району зіткнулися червоні та німецькі частини,
сформовані з козаків
Фото Валентина ЛЮПИ.

січня

Валентин
ЛЮПА,
краєзнавець

У 1943-му
з військовополонених червоноармійців
формували Козацький стан
(організацію, яка об’єднувала козаків у складі вермахту). Це завдання довірили
групенфюрерові СС Гельмуту фон Панвіцу. На Волині
діяли декілька його частин,
зокрема 14-й зведений козацький батальйон осавула
Філімонова, 18-й зведений
козачий полк, 5-й Кубанський полк. Декілька таких
полків були і на Рівненщині.
Далекі від фронтових
баталій росіяни воювали
із загонами УПА, частинами
Армії Крайової та червоними партизанами. У січні
1944 року вони схрестили
шаблі з червоними козаками 6-го кінного корпусу.
30 січня командир 29-го
гвардійського Кубанського
полку Червоної армії підполковник Василь Симбуховський отримав бойовий
наказ взяти село Скреготівку Ківерцівського району.
Сусідній 31-й мав наступати на Цумань і одночасно
на Деражне Костопільського району Рівненської
області. Зрозумівши, що
вигідно, аби обидва полки

тих,
« Серед
хто вижив,
був майбутній
завідувач кафедри
філософії
Київського
політехнічного
інституту (нині
НТУ «Київський
політехічний
інститут імені Ігоря
Сікорського»)
Микола Савгір.

»

На могилі червоних козаків селяни поставили скромний пам’ятник.

з’єдналися, Симбуховський
посилає другий ескадрон
під командуванням Дмитра Зенського зайняти
перехрестя доріг у лісі між

Р

ДО ВІДОМА ПІДПРИЄМСТВ
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ!
У зв’язку з виникненням додаткових обставин, які обмежують права претендентів
на участь у конкурсі та вимагають внесення
змін до нормативно-правових актів, що регламентують цей процес, конкурсний комітет
прийняв рішення відмінити Конкурс на відбір
оператора електронних систем у місті Луцьку, оголошений відповідно до рішення від
21.11.2018 № 745–1 «Про оператора електронних систем», опублікованого в «Газеті Волинь»
від 06.12.2018.
Наступне оголошення про конкурс відбудеться після внесення змін у вищезазначені
нормативні документи.

Е

К

Л

селами Скеготівка і Деражне. Але на війні як на війні.
Сусід виступив раніше,
під тиском німецькі козаки
відступали і самі поставили

А

М

них козаків — та й ті важко
поранені. Пізніше загиблих
поховала селянка Євдокія
Мельник. Серед тих, хто
вижив, був майбутній завідувач кафедри філософії
Київського політехнічного
інституту (нині НТУ «Київський політехічний інститут
імені Ігоря Сікорського»)
Микола Савгір.
Але наступного дня
козаки-колаборанти були
розбиті вщент і німці
розформували козачі частини. Невелика купка вцілілих
поповнила 29-ту російську
гренадерську дивізію СС,
якою командував вафенбригаденфюрер Камінський.
Ця частина пізніше брала
участь у придушенні повстання у Варшаві. n

А

ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ

якісно
і
швидко
(097) 473– 10 – 69 надійно
(095) 479– 05 – 96

ДЯКУЮ, ЩО ВРЯТУВАЛИ МЕНІ ЖИТТЯ
Щиро вдячний заслуженому лікареві України, судинному
хірургові Волинської обласної клінічної лікарні Литвинюку Володимиру Феодосійовичу за врятоване мені життя, за золоті
руки, чуйне серце і людяне ставлення. Він — лікар від Бога.
Велике спасибі також хірургам Локачинської районної лікарні — Журавлюку В’ячеславу Васильовичу і Букалу Миколі
Григоровичу, сімейному лікареві Дуді Давиду Микитовичу, які
направили мене у відділення судинної хірургії. Зичу всім відмінного здоров’я, родинного щастя і радості, мирного неба
над головою.
З вдячністю і повагою жителька села Привітне Локачинського району Войтович Віра Андріївна.
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ТЗОВ «КІВЕРЦІВСЬКЕ РТП» НАДАЄ ПОСЛУГИ:
ремонт автотракторних двигунів; ремонт компресорів КамАЗ,
шліфування колінчастих валів; ЗІЛH130, ТH150, МАЗ;
ремонт паливної апаратури;
автомобільні перевезення;
ремонт ПДH10, ПH350;
токарні, слюсарні послуги

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО.
м. Ківерці, вул. 17 Вересня, 49,
тел.: (03365) 2A21A70, 0677767599, 0990339210.

У ці чудові січневі дні
святкує
прекрасний ювілей
жителька села Кропивщина Іваничівського району

Валентина
Григорівна
ВЛАСОВА.
Дорога імениннице, бажаємо
безмежного щастя, міцного здоров’я, невичерпної бадьорості. Нехай ясне сонечко осяває ваш шлях,
життєва стежина буде рівною та
світлою, а Матінка Божа завжди
охороняє!
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей,
тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром
для рідної людини.
З великою
любов’ю
та шаною
дочка Інна,
зять Віталій.
23 січня відсвяткував ювілейний
день народження мудрий чоловік,
люблячий батько та дідусь, житель
села Мирне Горохівського району

Олександр Федорович
РИБАК.
Пливуть роки, як дощові хмарини,
Летять вони й не вернуться
назад.
Вам снігурі сьогодні на калині
Нащебетали дзвінко сімдесят.
Надворі січень, і зима гуляє
На білому гривастому коні.
А в серці вашім пишно
розквітають,
Немов троянди, мрії весняні.
І ніби книгу січень розгортає
Перед очима всі минулі роки.
Вони для вас, усі ми добре знаєм,
Багаті змістом, злетами високі.
Хай щастя панує у вашому домі і
радість у ньому живе, здоров’я міцного і щирої долі
хай Бог посилає
і вас береже!
З повагою
та любов’ю
дружина,
діти, внуки.
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n Професіонали
щоб так і про тебе говорили?
Намагаємося аналізувати. Я
вимоглива, діти це знають.
Хоча двійок не ставлю, частіше пишу: «Попрацюй вдома».
Тоді вони хочуть виправити
погану оцінку, підходять після
занять. Кожен урок може стати несподіваним відкриттям.
Для мене, як вчителя, немає
святкових чи відкритих уроків,
усі важливі. І технології тут не
може бути. Бо урок – це спілкування, а не виробництво.
З нього треба винести щось
нове, повчальне.
— Навіть з уроку математики?
— Аякже. Мені подобається педагогіка Сухомлинського.
Досі перечитую його твори. Пощастило вчитися в роки, коли
його вчення відтворювали і
проводили уроки просто неба.
Ці мої педагоги зі Свинарина
на Турійщині для мене еталон.
А учні тоді встигали вчитися і
батькам допомагати.
— Наступного року вас чекає перший клас нової української школи. Готуєтеся?
— Пройшла курси, склала
тести та отримала сертифікат.
Хоч для мене це не нове. 20 років тому в Україні хотіли впроваджувати європейську освіту за
програмою «Крок за кроком»,
у яку вклав кошти американський магнат Джордж Сорос.
Закінчила тоді курси в Ірпіні та
Луцьку. Ця методика подібна
до теперішньої НУШ: інтегровані уроки, портфоліо, ранкові
зустрічі і таке інше. Вчителями
тоді не сприймалося те, що у дітей пропонують розвивати критичне мислення, а тепер це актуально. Матеріальної бази не
було, тому ті спроби не закріпилися. Але елементи цієї методики використовую в роботі
протягом 20 років. Практикую і
«Куточок настрою», і ранкові вітання.
— «Наталя Климівна дуже
скромна, просто золота вчителька. Вона ніби випромінює любов», — кажуть про
вас колеги.
— Яка там золота? — усміхається пані Наталія. — Просто
не бажаю нікому зла. Як психолог знаю, що і гамувати в собі
поганий настрій не можна, але
не виплескую його ні на кого —
ні вдома, ні на роботі. Можу поплакати над фільмом чи книжкою — ото й уся терапія. n

«Ця вчителька говорить упівголоса,
але її всі учні чують»
Так пояснювали мені особливість педагога Наталії Курач. Відмінник народної освіти,
вчитель-методист початкових класів Ковельської ЗОШ №3 ім. Лесі Українки, вона
45 років присвятила роботі у цьому освітньому закладі. Вимоглива й добра водночас,
переконує учнів не підвищеним тоном чи двійками, а уже перевіреною методикою, в
основі якої – довіраа й повага до дитини
Фото Лариси ЗАНЮК.

Лариса ЗАНЮК

«ВСІ, КОГО Я ВЧИЛА, — МОЇ»

«Вчителька ніколи нас не
сварить, а завжди порадить»,
«Дуже добра й найкраща в світі»,
«Коли я прийшла у клас до Наталії Климівни, то не хотіла йти
зі школи» — так характеризують свою першу вчительку учні
4 класу, до яких мене привела
директор школи Галина Власюк.
На уроках у неї діти не галасують. Пояснює тихо й виразно,
а вони наче вслухаються, тому
уважні й усе чують. Вчителька дає завдання: «Чи зможете
ви працювати самостійно?» – і
школярі просто не можуть її
підвести. Пані Наталія і зі мною
розмовляє так, що я напівтона
стишую власний тембр і умиротворююся.
Розповідає, як поїхала з
подружкою вступати у Луцьке
педучилище і закінчила його з
червоним дипломом. Із таким
документом тоді можна було
продовжити навчання у виші, а
дівчина мріяла стати психологом. У магазині «Освіта» купувала все, що було на цю тему.
На той час – непопулярна професія, а їй – цікава. Прочитала в
довіднику, що такий факультет
є тільки в Сумах і Рівному. Вибрала Рівне. Але вийшла заміж
у Ковелі, народила двох діток і
шукала роботу вже після декрету за місцем проживання. Так
у 1980-му потрапила у школу
№3, відтоді тут і працює вчителем початкових класів уже 45
років! Хоча з такими малими
ой як непросто. Вперше відірвані від звичної маминої опіки,
вони вже 2 вересня у школі починають плакати. Тож тут і стає
в пригоді психологічний підхід
педагога, і за два-три дні дитина заспокоюється.
— Четвертокласники мене
розуміють з першого погляду,
—каже Наталія Климівна, — а
я знаю плюси і мінуси кожного. З ними цікаво. Відповідально працювати і в першому, і в
четвертому класах. Стараюся,
щоб засвоїли необхідне для
навчання в старшій школі. Вони
ще прибігають до мене і в п’ятому-шостому, тримаю зв’язок і зі
старшокласниками, бо всі, кого
я вчила, — мої. Буває, приїжджають здалеку через десятки
років лисуваті дядьки, але я їх

«Будь-який урок може стати несподіваним відкриттям», – переконана Наталія Климівна.

впізнаю по очах — вони не міняються. Якось прийшов 45-річний чоловік із оберемком троянд. Придивилася — і впізнала
у ньому третьокласника Едика.
«НЕ КОЖЕН МОЖЕ ЗНАТИ
МАТЕМАТИКУ,
АЛЕ ВИХОВАНИМ
І ДОБРОЗИЧЛИВИМ
МАЄ БУТИ КОЖЕН»

Наталія Климівна родом зі
Свинарина Турійського району,
батьки, селяни-трударі, вчили
відповідальності в усьому.
— То була народна педагогіка: як до людей ставитися, як
реагувати на все, – пригадує

чому я тихо розмовляю з учнями, відповідаю, що так спілкуюсь з усіма. З часом виробився дидактичний голос, але чим
тихіше говорю, тим більше діти
вслухаються. І не буває по-іншому. У першому класі важко,
бо учні приходять з різних сімей, то пояснюю, що вчителів
і батьків треба чути за першим
разом.
— Маєте якусь особливу
методику впливу?
— У кожного вчителя свій
стиль. Для мене головне – виховний фактор, бо вчитися на
відмінно не всі можуть, одна
дитина краще сприймає мате-

мене, як вчителя, немає святкових чи
« Для
відкритих уроків, усі важливі. І технології тут
не може бути. Бо урок – це спілкування, а не
виробництво.
пані Наталія. – Нас у сім’ї було
троє, і до всіх проявляли повагу,
хвалили. А я була найменшою:
мама мене народила в 42 роки.
Тато ніколи голосу ні на кого
не підвищив. Виховувала так і
своїх дітей — сина і доньку, яка
теж обрала роботу з дітьми в
дитсадку. Хоч їй і важко, і зарплатня маленька, та, видно, мої
гени передалися. Внукові вже
23, а він каже, що я йому як друга мама. Тому, коли запитують,

»

матику, інша — мову. Але вихованими і доброзичливими
мають бути всі. Пояснюю, для
чого нам руки, очі. Скількома
тонами, тембрами можна розмовляти. При вивченні віршів
тренуємося акцентувати потрібні слова. Приміром, у поезії
Дмитра Павличка «Тріпоче серце пійманої птиці, в руках моїх
не чує доброти...» можна наголосити на «серці», на тому, що
воно тріпоче, виділити голосом

«доброту» і так далі. Стараюся
впливати на душу вихованців,
розвивати чуттєву сферу. Коли
вони цього навчаться, будуть
уважними до інших. І ще намагаюся викликати довіру, домовляюся. Коли пояснюю нову
тему, кажу: «Діти, я впевнена,
що ви одразу зрозумієте, як
робити ці задачі, але потрібно
уважно слухати». Погоджуються.
«ПОПЛАЧУ НАД ФІЛЬМОМ
ЧИ КНИЖКОЮ — ОТО Й УСЯ
ТЕРАПІЯ»

— Чи буває, що учні жаліються одне на одного. Як із
цим боретеся?
— Таке трапляється у першому класі, тоді кличу учня до
себе і запитую, чи хотів би ти,
Р
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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 в Луцьку двокімнатна квартира з балконами (здана новобудова).
Тел. 066 66 06 303.
l Здам 2-кімнатну квартиру в Луцьку (район автостанції № 1, вмебльована, є бойлер, лічильники води). Тел. 050 64 74 105.
l Продається житловий будинок
(5 кімнат, 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 Терміново
продається
будинок
(81 кв. м, 3 кімнати, газ, 3-фазна лінія, туалет, ванна). Є 30 соток городу, сад, колодязь, льох, 5 сараїв. Ціна 170 000 грн. Торг
(Горохівський район). Тел.: 097 09 33 977,
096 35 79 670.
l Куплю будь-яку будівлю з червоної цегли під розбір. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l У c. Угринів Горохівського району продається будинок (вода, газ, туалет, душ).
Є надвірні споруди. Можливий обмін.
Тел. 050 68 74 120.
l У м. Ківерці продається приватизована земельна ділянка (0.06 га) під забудову.
Тел. 099 02 78 610.
l Продається ділянка (0,4 га) в c. Тарасове (біля дороги до Боголюбської лікарні).
Комунікації всі поруч. До зупинки маршрутного таксі — 20 м. Тел.: 097 32 16 261,
099 24 27 709.
l Продається
земельна
ділянка (0.20 га) під забудову. Недорого
(c. Тростянець Ківерцівського району).
Тел. 098 71 18 983.

АВТОРИНОК
l Куплю автомобіль у будь-якому стані (на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний,
розкомплектований, проблемний). Тел.:
099 73 74 388, 098 91 93 799.
l Терміново куплю автомобіль на українській реєстрації (розгляну усі можливі варіанти). Тел.: 097 71 47 792, 095 01 32 359.
l Куплю автомобіль ЛуАЗ (969 М, 1302)
у будь-якому стані та запчастини до нього.
Тел.: 066 12 99 287, 068 85 42 736.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається зернова навісна тракторна
сівалка (привезена з Європи). Можлива доставка. Тел. 096 96 95 596.
l Продається млин з електродвигуном (5.5–7.5 кВт, німецьке виробництво,
у доброму стані). Тел.: 095 82 48 363,
095 03 89 890.
l Продається різна с/г техніка: картоплесаджалки, картоплекопачки, картоплекомбайни, плуги, культиватори,
дискові борони, грунтофрези, косарки, сінограбарки, обприскувачі, розкидачі міндобрив, сівалки, прес-підбирачі, зернозбиральні комбайни. Тел.: 067 93 46 442,
095 15 53 666.
l Куплю навантажувач КУН (можна запчастинами). Тел. 066 12 96 842.
l Продам: навантажувачі ПС-0.8, СНУ,
ТЗК-30, приймальний бункер, картоплесортувалку КСП, 4-рядну картоплесаджалку, фрезерний культиватор, стрічкові транспортери, запчастини до картоплетехніки.
Тел.: 050 61 07 082, 068 56 40 474.
l Продаються
2-корпусний
плуг
(польського виробництва) до трактора
Т-40 та дискова борона (Луцький район).
Тел. 096 87 44 504.
l Продам: сівалки кінні (15, 17, 25, 30 лійок) та тракторні (одно- та двокоморові),
анкерні та сошникові, картоплекопачки
однорядні («Кромаг», «Кухман», «Шмутцер») та дворядні (польського виробництва), картоплекомбайни «Хассія», «Болько», Т-25. Тел.: 096 85 85 455, 098 11 67 547.
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 Терміново продам трактор Т-40 АМ
у доброму стані, нова гума, є документи.
Тел. 096 80 48 733.
l Недорого продам трактор Т-25 з кабіною, у доброму робочому стані, 1992 р. в.
Тел. 066 38 05 887.
l Терміново продам трактор ЮМЗ-6 АКЛ,
1992 р. в., велика кабіна, нова гума, у доброму стані. Недорого. Тел. 066 38 05 882.
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l Продам трактор Т-16. Є документи, у доброму робочому стані. Недорого.
Тел. 096 72 22 134.
l Продаються трактор МТЗ-80 та зернова
сівалка СЗУ-3,6. Тел. 096 57 61 609.
l Продам недорого трактор Т-40 АМ
у робочому стані, є документи (Любешівський район). Можлива доставка. Тел:
066 11 43 935, 098 76 83 077.
l Продам: трактори Т-25, МТЗ, «Джон
Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі
(навісні та причіпні), саджалки, сівалки,
плуги та плуги оборотні, культиватор для
міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні
та телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив, шпагат «Юта»,
грунтофрези, зерношнеки, прес-підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO», різна с/г техніка. Тел.:
097 23 95 170, 066 72 14 192.
l Продається трактор МТЗ-80 у робочому стані (є документи). Тел.: 050 53 95 710,
098 63 05 257.
l Продам трактор Т-25 (привезений
з Польщі). Тел.: 097 14 20 540, 050 28 69 222.
l Продається трактор Т-25, привезений
з Польщі, у доброму стані. Можлива доставка. Тел.: 066 34 56 267, 098 64 06 233.
l Недорого продається трактор Т-25,
привезений з-за кордону, у дуже доброму технічному стані. Тел.: 066 47 09 124,
097 12 77 234.
l Продається 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.

РІЗНЕ
l Зроблю на замовлення або продам перуки, шиньйони. Тел. 066 06 87 430.
l Продам кінні сани (Горохівський район).
Тел. 097 78 83 035.
l Продається млин з електродвигуном (5.5–7.5 кВт, німецьке виробництво,
у доброму стані). Тел.: 095 82 48 363,
095 03 89 890.
l Продаються кінні сани (Горохівський район). Тел. 096 78 66 582.
l Продам пиломатеріали: балки, крокви,
дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 097 64 92 371,
099 18 13 332.
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: дрова рубані (твердої породи),
торфобрикет, цеглу білу та червону (нову
та б/в), пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги міні-навантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.:
050 73 95 444, 067 45 02 527.
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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 тільну корову (2-м телям, чорно-ряба масть, м. Володимир-Волинський). Тел.: 098 32 51 103,
066 35 52 600.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Продається молода кізочка (10 міс.,
кітна)
від
доброї
молочної
кози.
Тел. 096 68 33 132.
l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.
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: 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.
l Куплю: картоплю, моркву, буряк, капусту, часник, квасолю. Тел.: 096 72 66 046,
068 57 49 517.
l Продам цуценя німецької вівчарки.
Тел. 050 43 81 896.

ПОСЛУГИ

l Виготовляю кольорові металеві
штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний дуб). Тел.:
099 64 21 028, 096 12 92 588.
ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМИ
l Загублене свідоцтво на право власності
на нерухоме майно, видане на ім’я Сич Віра
Михайлівна, Мазепа Ольга Степанівна, Мазепа Олег Володимирович, Мазепа Христина Олегівна, Мазепа Назарій Олегович, вважати недійсним.
l Загублений студентський квиток, виданий деканатом факультету іноземної філології Східноєвропейського національного
університету ім. Лесі Українки на ім’я Подолець Ірина Анатоліївна, вважати недійсним.
l Загублене посвідчення учасника бойових дій (серія УБД № 050048), видане
на ім’я Дранніков Юрій Вікторович, вважати
недійсним.
l Загублений військовий квиток, виданий
на ім’я Хатюра Василь Йосипович, вважати
недійсним.
l Загублений студентський квиток, виданий Коледжем технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки на ім’я Корецька Ірина Ігорівна, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
З невимовним сумом і журбою повідомляємо про те, що минає 40 днів, відколи 21 грудня
2018 року на 89 році життя відійшла у Вічність
наша бабуся
Ольга Харитонівна
СІВАК —
добра, щира, світла людина, любляча
мати, кохана дружина, мудра і турботлива
бабуся.
З глибокою скорботою
чоловік Віталій Іванович, діти Сергій,
Галина, внуки Катерина, Станіслава, Олесь, Тарас,
Оля, уся велика родина Сіваків, Мамаїв,
Козів, Савків.

Ось уже два роки, як завершився
земний шлях
Романа Антоновича
АРЦИШЕВСЬКОГО.
Наука втратила члена-кореспондента Національної академії
педагогічних наук України, доктора філософських наук, заслуженого діяча науки і техніки, багаторічного професора Східноєвропейського
національного університету імені Лесі
Українки, автора численних наукових праць
та підручників. Ми ж, його близькі друзі, втратили надзвичайно душевного, інтелігентного й
доброзичливого товариша. Незважаючи на ту

високу посаду, яку він займав завдяки своєму
непересічному розуму і таланту, Роман Антонович завжди залишався простим і доступним. Поспішав допомогти, порадити,
підказати, підтримати. Працелюб, який ні
на мить не переставав думати, творити,
писати. Він був великим оптимістом. Уже
в лікарняній палаті, коли смертельна хвороба забирала останні сили, ділився планами на майбутнє.
Спогади про Романа Антоновича
живуть у наших серцях. І будуть завжди жити. Він заслужив на вічну світлу
пам’ять.
ДРУЗІ.
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Народна художниця
створила друзям літо
серед зими
Ах ти ж, «Раче»-небораче,
чкурнув до «Зеніта» —
Україна плаче!
Ярослав Ракицький (на фото) міняє «помаранчевочорні» клубні кольори на «синьо-біло-блакитні»
країнська та російська спортивна преса котрий день «стоїть
на вухах». Кожен воліє не проспати перехід з донецького «Шахтаря»
до пітерського «Зеніта» 29-річного захисника Ярослава Ракицького. Подейкують, що принципової домовленості
між клубами досягнуто давно, навіть
найдрібніші деталі узгоджено, медогляд гравцем пройдено успішно і вже
підраховано, що загалом придбання
обійдеться «зенітникам» у 12 мільйонів євро. Лишилося офіційно оголосити про перехід…
Звісно, якщо це станеться — буде
багато навколофутбольних запитань.
Мовляв, як це — під час російської
агресії на Донбасі «гірник» їде «на заробітки» до країни-окупанта! Але ж
волинянин Анатолій Тимощук «їздив»
туди само — і ми навіть намагалися
знайти йому виправдання (кажуть,
Анатолій, який тепер працює у тренерському штабі «Зеніта», особисто лобіював перехід Ярослава). Інша справа, що Ракицький багатьом завжди
видавався «підозрілим» — чого варте
вперте мовчання гравця Національної
збірної, коли партнери дружно затягували «Ще не вмерла…»!
Хай там як, дивитися на цю ситуацію можна (хоча це таки складно!)
й із суто футбольно-професійного
ракурсу. Отож навіщо Ярослав міняє «Шахтар» на «Зеніт» і що йому
«світить» у Пітері?
Легендарний захисник київського
«Динамо» Олег Кузнєцов має щодо
цього таку думку:

«Ярослав Ракицький багатообіцяюче починав, але в останні два-три
роки відчутно здав. Причому чим далі,
це ставало помітнішим. Він забагато
помилявся, втрачав позицію. Через
його помилки «Шахтар» чимало пропустив. Особливо це впадало в очі під

У

що
« Подейкують,
загалом придбання
Ярослава Ракицького
обійдеться «зенітникам»
у 12 мільйонів євро.

»

час розіграшу Ліги чемпіонів нинішнього сезону.
Ракицький періодично залишався на лаві запасних. Останнім часом
я б взагалі не називав його твердим
гравцем стартового складу «гірників».
Він, до речі, і місце в основі збірної
України втратив минулого року. Вся ця
ситуація — і в клубі, і в команді — його
не влаштовувала, і він цього не приховував.
Цілком імовірно, йому дійсно потрібен новий виклик. Адже вся кар’єра
— в «Шахтарі». Хоча в таких випадках
по-різному в хлопців складається.
Скажімо, Євгенові Хачеріді з київського «Динамо» переїзд до Греції на користь явно не пішов… Тож і Ракицькому психологічно може бути не просто
спочатку. Але, повторю, дані в Ярослава дуже хороші. Тобто все залежить
від нього самого. 29 років — не вік для
захисника». n
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Лариса ЗАНЮК

исткиня
належить
до тих, котрі не йдуть
за модними течіями.
Усе, що пише, належить природі, яку створив Господь,
і в ній черпає сюжети. Цим
примножує традиції національного живопису. «Мистецтво цікаве тим, що воно
суб’єктивне, — вважає пані
Тетяна, — і кожен бачить красу по–своєму». На виставці
побували друзі та шанувальники творчості народної художниці. Завітала й одна з
іменинниць, начальник де-

М

Дві іменинниці — Тетяна Гнатів (ліворуч) і Тетяна Галькун —
обмінялися привітаннями й подарунками.

партаменту культури Луцької
міської ради Тетяна Гнатів.
Вона подарувала тезці со-

чарівні звуки флейти присутні надихалися
« Під
літом, щоб через снігову завію нести в душі
Тетянині квіти.
»
лом’яного ангелика, а навзаєм отримала осінні айстри
на полотні, які змалювала
мисткиня у своєму обійсті
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в душі Тетянині квіти. n
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У Тетянин день, коли
за вікном суворі січневі
завії, у затишній
кімнатці у центрі міста,
де розташувалася арт–
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