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n Болить!

КОЛИ НА ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ДИТИНИ
ТРЕБА МАЙЖЕ ПІВМІЛЬЙОНА
ДОЛАРІВ НА РІК

Незабаром у підручниках історії напишуть:
«3 лютого 2019 року у тисячолітній Софії Київській
офіційно звели на престол предстоятеля
Православної церкви України митрополита
Київського і всієї України Епіфанія (на фото),
якому в той день виповнилося 40 літ»
Василь УЛІЦЬКИЙ

Фото зі сторінки Вадима МУЧАКА у «Фейсбуці».

Із січня 2015-го діє в Україні закон, який
передбачає пожиттєве забезпечення
ліками пацієнтів із рідкісними (орфанними)
захворюваннями. Але на ділі він
не виконується. І сотні недужих почуваються
приреченими, тисячі матерів б’ються як риба
об лід, аби домогтися лікування своїх кровинок
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«ВТРАЧАЮ МОЖЛИВІСТЬ ХОДИТИ.
ЯКЩО ЧЕСНО — ТО ВЖЕ НЕ ХОДЖУ…»

ФОТО, ЯКЕ
НЕ СПОДОБАЄТЬСЯ
ПУТІНУ

Під час прем’єрного
богослужіння в офіційному статусі митрополит
Епіфаній почав причащати
присутніх у соборі вірян,
першими з яких були Пре-

пише шеф-редактор видання
« Як«Лівий
берег» Соня Кошкіна, насправді

«Привіт! Мені 12, мене звати Вадим і я дуже люблю малювати.
На жаль, я хворий на складну хворобу, що називається м’язова дистрофія Дюшена. Втрачаю
можливість ходити. Якщо чесно — то вже не ходжу.
Але медицина не стоїть на місці — і ліки, що допоможуть мені знову стати на ноги, винайдено, називаються Translarna (Ataluren), але вони ду-у-уже
дорогі — 36000 євро на місяць», — це рядки юного
лучанина Вадима Мучака у «Фейсбуці».
Історія цього обдарованого хлопчика відома
багатьом. Аби заробити на лікування, він малював
картини на продаж. Вони світлі й сонячні, їх охоче
купують небайдужі люди. У Вадима і його батьків
багато друзів, які з усіх сил намагаються допомогти, але зібрати необхідну суму — нереально.
— Попередньо ми оприлюднювали інформацію, що на місяць потрібно 4 тисячі євро, і це для
нас — захмарні кошти, — журиться мама. — Але
виявилося, що дозу ліків, яка залежить від ваги
дитини, спочатку розрахували неправильно.
І йдеться вже про 36 тисяч євро. Ми возили Вадима на обстеження до Варшави, консультувалися
з фахівцями в Україні і за кордоном. Єдина надія
на препарат трансларна, який успішно застосовують у багатьох країнах.

»

настоятель афонського монастиря
захворів не на інфаркт, а на…
«запалення хитрощів».
зидент Петро Порошенко з дружиною Мариною.
Потім предстоятеля ПЦУ
дуже зворушливо привітала його мама, 61-річна
Віра Богданюк.
У
Софії
Київській
була присутня делегація
із Константинопольського патріархату, щоправда

l ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ!
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Цікава
ГА ЗЕТА +

на вих ідні

Не читайте —
бо Лебідь прокляне!
Одіозний митрополит Павло готується до 25-річчя
свого намісництва у Свято-Успенській КиєвоПечерській лаврі

Сергій ХОМІНСЬКИЙ
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l ЗНАЙ НАШИХ!

За словами архієрея, 2014-го у нього поцупили п’ять ікон і
ящик горілки...

Фото із сайтів espreso.tv та segodnya.ua
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атьки назвали його
Петром, але у 28-річному віці він постригся у чернецтво і прибрав
ім’я іншого первоверховного апостола — Павла. Перші три десятки років його
життя майже нерозривно
пов’язані з рідною Волин-

ню — проте невдовзі він
робить блискучу кар’єру
в Києві. Маючи високий сан
митрополита, він користується титулом «Вишгородський і Чорнобильський»
і насправді не має у підпорядкуванні власної єпархії.
Але воно йому не дуже й
треба. Адже впливу в цього
архієрея — хоч відбавляй.
Уже впродовж майже чверті століття він є намісником
величезної православної
святині — Свято-Успенської
Києво-Печерської лаври.

Закінчення на с. 3

»

«Українські вишиванки моїм руандійським родичам дуже сподобалися,
а приїдуть у гості — то ще й борщем та варениками нагодую!»

Жан Беленюк, син українки та руандійця,
не втомлюється здобувати перемоги під
синьо-жовтим прапором

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Н

атуралізованими спортсменами-іноземцями, які виступають
за нашу державу, українців уже
не здивуєш. Свого часу за національну
ни з футболу грав бразизбірну України
лець Едмар. Нині ж одним із лідерів
ди є ще
щ один «чарівник
нашої команди
м’яча» — Марлос. А народжений у Пекіні гравець у настільний теніс Лей Коу
змінив китайський паспорт на «тризу-

бий» — і вже представляв нашуу країну
на кількох Олімпійських іграх.
ця Жана
Зовсім інша історія в борця
Беленюка. Адже він народивсяя в Украах цього
їні. І хоча нашої крові в жилах
афроукраїнця тільки половинаа — ковий чемзарлюга він хоч куди! Дворазовий
піон Європи, чемпіон світу, володар
мтеся —
олімпійського «срібла»! Знайомтеся
ленюк…
28-річний Жан Венсанович Беленюк…

“
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І гопака
вшкварить,
і на лопатки покладе!
Він народився
в Україні. І хоча
нашої крові в жилах
цього афроукраїнця
тільки половина —
козарлюга він хоч куди!
Дворазовий чемпіон
Європи, чемпіон світу,
володар олімпійського
«срібла»!

»
«ЦІКАВА»
»
Закінчення на с. 11

ЗА 31 СІЧНЯ
ЩЕ У ПРОДАЖУ!

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 31 січня:
Справжній
козак
Жан
Беленюк:
і гопака
вшкварить,
і на лопатки
покладе!

у Швейцарію.
І що тут детективного? За порядком. Як пише
шеф-редактор
видання
«Лівий берег» Соня Кошкіна, насправді настоятель
афонського монастиря захворів не на інфаркт, а на…
«запалення
хитрощів»,
адже в клініку його забра-

Вадимко Мучак малює, щоб зібрати гроші на ліки.
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Обережно: БІЗНЕС
НА СПІВЧУТТІ
5»

»

Митрополит Павло лякає
прокльонами і порівнює
Віктора Януковича
з… Ісусом Христом

Бізнес на співчутті:
наживаються на
як наж
сім’ї, що виховує
горі сім’
тяжкохвору дитину
тяжкох

А на сайті volyn.com.ua – ще більше неймовірних історій!
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детективна історія.
У суботу старця в приватній клініці біля Києва
провідав митрополит Епіфаній. Настоятель ПЦУ
побажав йому швидкого
одужання та отримав від
афонського архімандрита
вітання та благословення.
Через кілька годин Єфрем
чартерним рейсом вилетів

Російські засоби масової інформації написали, що ігумен Єфрем,
якого митрополит Епіфаній тримає за руку, зліг з інфарктом.

без настоятеля Патріаршого монастиря Ватопед
на Афоні архімандрита
Єфрема, який прилетів
в Україну, але напередодні інтронізації потрапив
у лікарню через проблеми
із серцем. І ось тут, власне, й починається майже

ла з готелю не «швидка»,
а він сам вийшов на вулицю, сів у якийсь «джип»,
після чого його знайшли
аж у Козині в приватній клініці. Те, що цей медзаклад
належить одному з російських бізнесменів, ви вже,
певно, здогадались.

Закінчення на с. 12
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РІДНИЙ КРАЙ
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Волинь

Рівне

l 93 тисячі 233 гривні зібрали
луцькі школярі для дітей, які потребують лікування, під час благодійного ярмарку в гімназії №21
імені академіка Михайла Кравчука. Майже по 31 тисячі гривень
передадуть Арсенові Васєчку, який
народився без ока, Арінці Самчук для
хіміотерапії в Туреччині та Андрію Нестеруку, котрий там же реабілітується
після пересадки кісткового мозку.

l Відзнаку «За врятовані життя»
від Всеукраїнського об’єднання
«Країна» за проявлену мужність,
професіоналізм і милосердя
вручили лікарці з Рівного Любові
Ярмолюк. Її нагородили у Києві під
час святкування 4-ї річниці від часу
заснування Першого добровольчого
мобільного шпиталю імені Миколи
Пирогова. За три місяці в Станично-Луганській центральній районній
лікарні медик прийняла близько
двох тисяч пацієнтів і провела понад
шість тисяч УЗД-обстежень.

l Обгорілий кузов рейсового
автобуса, який спалахнув під
час руху неподалік міста Ковеля,
досі стоїть на автошляху. Депутат
Ковельської районної ради Анатолій
Корнійчук наголосив, що через таке
недбальство відповідних служб можуть статися нові автопригоди.
l На Волині браконьєри стріляли
у косулю… за 100 метрів від школи.
На щастя, не влучили, довгонога
втекла, однак і зловмисники до
приїзду поліції теж накивали п’ятами.
Прикрий інцидент стався у селі Озерці Горохівського району.
l 19,6 кілограма — таку гігант-

ську рибину впіймав волинянин
Андрій Зубчук. Монстра вдалося
виловити на Турійщині.
l 119 гривень штрафу сплатить

26-річний ковельчанин, який
справляв природні потреби під
будинком поліції. Таке рішення
оприлюднив суд, визнавши його вчинок дрібним хуліганством. Молодий
чоловік свою вину визнав повністю.
l Веселку в перші дні лютого помітили у Луцьку в районі Старого
міста. Незвичне атмосферне явище
сфотографували і виклали у мережу.
l У Луцьку таксист однієї зі
служб витягнув із кишені клієнта,
який заснув на задньому сидінні
його автомобіля, мобільний телефон і зняв золоті прикраси. Речі
здав у ломбард. Днями суд визнав
крадія винним і призначив покарання у вигляді 1 року 6 місяців позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік.
l 19-річний лучанин порізав собі

вени, живіт, інші органи, намагаючись укоротити віку. Він залишив записку, що вирішив покінчити з життям
«через безвихідну ситуацію». Патрульні встановили, що у 2015-му він був
засуджений на 5 літ за умисне тяжке
тілесне ушкодження, однак вийшов на
волю в листопаді 2018-го. Молодика
доставлено до медзакладу. n

Які особливості цьогорічного
тестування
З 5 лютого по 25 березня триватиме реєстрація для участі
у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО)
апрошення на тестування
на інформаційних сторінках учасників з’являться
до 30 квітня, а кожна особа може
випробувати свої сили щонайбільше з чотирьох предметів.
Основна сесія ЗНО триватиме
з 21 травня по 3 червня.
Перший тест — математика — 21 травня; українська
мова і література — 23 травня;
іспанська, німецька, французька
мови — 27 травня; англійська
мова — 28 травня; фізика —
30 травня; історія України —
4 червня; біологія — 6 червня;
географія — 11 червня; хімія —
13 червня.
Результати з математики,
української мови і літератури,
фізики повідомлять до 14 червня; з іноземних мов, біології —
до 20 червня; з історії України,
географії, хімії — до 25 червня.
Додаткова сесія відбудеться
з 26 червня по 12 липня. Реєстрація — з 3 по 20 травня.
Чи прийматимуть при
вступі сертифікати минулих
років?
Так. Під час вступу до закладів вищої освіти будуть
дійсними сертифікати ЗНО
2017 (окрім з англійської, французької, німецької, іспанської
мов) та 2018 років.
Які предмети обов’язкові
для проходження ЗНО-2019?
Обов’язковими є тести

з трьох предметів: українська
мова і література (українська
мова), математика або історія
України (період ХХ– початок ХХІ
століття) і один предмет на вибір
випускника. Їх буде зараховано
як результати державної підсумкової атестації (ДПА) за освітній
рівень повної загальної середньої освіти. Учням професійних,
професійно-технічних училищ
та коледжів, які цьогоріч здобудуть повну загальну середню
освіту, результати ЗНО з укра-

З

територій або з населених пунктів, на території яких державна
влада тимчасово не здійснює
повноваження, або розташованих на лінії зіткнення, або переселених;
- у додатковий період реєстрації (3–20 травня) зможуть
подавати документи особи, які
брали участь у здійсненні заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ
у Донецькій та Луганській облас-

є тести з трьох предметів:
« Обов’язковими
українська мова і література (українська мова),
математика або історія України (період ХХ–
початок ХХІ століття) і один предмет на вибір
випускника.

»

їнської мови і літератури (українська мова) та математики або
історії України (період ХХ– початок ХХІ століття) зараховуються
як ДПА.
Нововведення:
- особам із порушеннями
зору можна пройти тести ЗНО
шрифтом Брайля з української
мови і літератури, математики,
історії України та біології;
- в основний період реєстрації (5 лютого — 25 березня)
зможуть подавати документи
особи з тимчасово окупованих

тях та не встигли зареєструватися для ЗНО.
Для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються
мовою не слов’янської групи
та мають кількість балів із української мови і літератури меншу,
ніж поріг «склав/не склав», встановлений адаптивний поріг.
ЗНО з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії можна складати кримськотатарською, молдовською,
польською, російською, румунською та угорською мовами. n

n Пряма мова
Аркадій БАБЧЕНКО,

«

російський журналіст, який переїхав у Київ, про небезпеку популістів для України:
У всьому світі до влади то тут, то там приходять абсолютні клоуни-популісти. По
всій планеті. Так що в цьому плані так, Україна – цілком собі Європа. Але якщо, скажімо, у держави в Америці було триста років,
щоб її не зміг розвалити навіть Трамп, то в України не було ще
нічого. Німеччина з Францією можуть – поки ще можуть – дозволити собі експерименти з вибором будь-яких популістів і допуску будь-яких ідіотів до управління країною. В України такого
запасу міцності немає. Не побудували ще.
А потім сусід, що нависає з півночі танковими армадами,
втомлено посміхнеться, сплюне, закриє кришку баштового
люка і дасть команду висуватися...

l Митрополит Рівненський і
Острозький Української православної церкви Московського
патріархату Варфоломій днями
відвідав Москву, де привітав
російського патріарха Кирила
з річницею його інавгурації та
взяв участь у святкуваннях із цієї
нагоди. У випуску новин відомого
пропагандистського антиукраїнського телеканалу «Росія 1» він
заявив, що зараз в Україні йде
тиск на парафіян УПЦ МП, проте,
незважаючи на це, він залишається
вірним російській церкві.
l У Рівному 34-річний чоловік
загинув під потягом. У кишені
верхнього одягу слідчі виявили
записку, утім її зміст не розголошується, аби не зашкодити досудовому розслідуванню.
l 40 рятувальників півтори
години гасили колишній ресторан
«Істанбул», який горів у Рівному.
Бійцям ДСНС навіть довелося перекрити рух автотранспорту навколо
будівлі, адже пожежа була дуже
масштабною, а всередині приміщення стояли два вуглекислотні балони.
Втім, вогнеборцям вдалося винести
їх із полум’я і запобігти вибуху.
Приміщення, де саме завершували
капітальний ремонт та готували
його до відкриття нового ресторану
грузинської кухні, вщент згоріло.
l У Рівному мати відмовилася від новонародженого сина
й покинула його в пологовому
будинку. Як розповіла головний
лікар перинатального центру, жінка
прийшла народжувати без документів, тому особу встановити вони
не можуть. У медзакладі хлопчика
назвали Макаром. Поки малюк
перебуває у пологовому, його
забезпечують одягом, підгузками,
харчуванням та медикаментами. n

РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!

6 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.49, захід — 17.16, тривалість дня —
9.27).
Місяць у Водолії, Рибах. 2–3 дні Місяця.
Іменинники: Денис, Ксенія, Павло.
7 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.47, захід — 17.18, тривалість дня —
9.31).
Місяць у Рибах. 3–4 дні Місяця.
Іменинники: Олександр, Віталій, Дмитро.

Тепер і на нашій вулиці…
світло

Коли мужність на вагу золота…
Фото Facebook.com.

«Священик, отець Георгій,
колишній воїн-афганець стоїть
на колінах перед солдатами,
які вийшли з Дебальцівського
котла. Лютий 2015-го…»

Це ті, хто опинився в суцільному
пеклі й вийшов із нього живим. Кожного рятувала віра, страх перед подихом смерті і відчуття того, що плече
друга поруч. Вражаюче фото, в якому
зайві будь-які коментарі…
У ці лютневі дні виповнюється чотири роки з часу трагічних подій біля
Дебальцевого, найтяжчі бої там велися з 15 січня по 21 лютого 2015-го.
На дві з половиною тисячі наших
бійців кинули близько 17 тисяч добре
озброєних російських військових…
Змучені, чорні від диму хлопці залишали Дебальцеве «зеленим коридором». Ті, хто вийшов, ніколи не забудуть цю дорогу, яка перетворилася
на пекло.

Довгий час люди зверталися з проблемами доріг,
освітлення, незаконного будівництва на цій території,
і нарешті справа зрушилася. Тож давню приказку про
те, що колись, мовляв, і на нашій вулиці буде свято,
мешканці нового масиву села Рованці перефразували: «Тепер і на нашій — світло!» А йти темної пори доби
засніженою дорогою, минаючи калюжі та заблукалих
собак, стало веселіше. З настанням весни місцева
влада обіцяє облаштувати тут і тверде покриття. Тож —
«стукайте і відчинять», каже біблійна мудрість,
подяка
сть, а подя
д ка
дя
тим, що відчиняють.

n Прогноз погоди
У них сидять осколки. У когось —
в тілі. У когось — в душах. Вони всі
герої: ті, що загинули, й ті, які вижили, хто говорить про війну і хто мовчить… Зі своїм внутрішнім страхом,

Спорткомплекс, де не вчать сну
Дошкільнята бувають спостережливішими, ніж дорослі.
А їхнє вміння інтерпретувати захоплює
Фото Сергія НАУМУКА.

вони все ж хоробріші за нас. Адаптуються, придивляються. І ще скажуть
своє слово, бо в них свої маркери для
означення героїзму та справедливості.

І сам не гам, і комусь не дам
На закупи пішла з родичкою, котра
приїхала з Італії. Повела її у супермаркет,
хотілося показати, що і в нас за ті
роки, поки її не було в Україні, щось
змінилося, що покупець не залежить від
настрою продавця. Може сам вибирати
товар, який подобається
Євгенія СОМОВА

— Що це за будівля? Що там
роблять? — дівчинка показує
батькові на університетський
спортивний комплекс на проспекті Грушевського.
— Це — спорткомплекс. Там
тренуються.

Мешканці села Рованці вдячні голові
Боратинської ОТГ Сергієві Яручику, що
швидко відреагував на колективне звернення
жителів вулиць Волинська, Весела, Світла
та Олександрів і сприяв проведенню
вуличного освітлення
Лариса ЗАНЮК

Людмила ВЛАСЮК

Сергій НАУМУК

3

— Тренуються, як спати? —
мала хитрунка натякає на вивіску «Спорткомплекс СНУ». —
Як лягати, ліжко розстеляти,
як не хропіти?
— Ні, там займаються спортом.
— Е, нудно. Могли б тренуватися, як спати.

РОДИНА ПРОСИТЬ ДОПОМОГИ У ВОЛИНЯН
Світ не без добрих людей. У це щиро вірить Людмила
Курило із села Маньків Локачинського району, яка
зателефонувала в редакцію з проханням до небайдужих
земляків підтримати її у скрутному становищі
Чоловік пані Людмили Іван Курило після важкої черепної
травми уже більш як три роки прикутий до ліжка. Пенсії інваліда
І групи і дружини, яка теж має проблеми зі здоров’ям, ледве вистачає на харчування, ліки, засоби догляду за лежачим хворим.
Вони нині недешеві. Тож родина просить допомоги у волинян.
Кошти можна перераховувати на картку Приватбанку на ім’я
Курило Людмили Миколаївни, № 4149497843690332, а дізнатись детальнішу інформацію за телефоном 096–77–99–166.

Уже скупилися й хотіли іти, аж тут чую сестра
вигукує:
— О Господи, а то що таке? Банани? Невже їх
хтось купить, та ще й за таку ціну?
Ціна і справді була чимала, майже 30 гривень за кілограм. І це за почорнілі фрукти. Для
неї, людини, котра звикла, що товар на прилавку повинен бути свіжим, незвично бачити зіпсуті
продукти. У тій же Італії в магазинах практикують погодинне зниження цін на овочі й продукти, що швидко псуються. Вранці вони дорогі,
бо свіжі, обідньої пори — дешевші, а надвечір
взагалі їх віддають майже задарма. Ціна на них
мінімальна. Пригадалося й почуте від лучанина,
котрий працював у Швеції. У цій країні після 20-ї
години у багатьох магазинах фрукти й овочі, що
втратили свій товарний вигляд, викладають
на прилавок, щоб охочі могли брати їх безплатно. А після закриття закладу, те, що не встигли
розібрати, виносять на вулицю. Потім утилізують.
Слухаєш такі розповіді — і виникає запитання: чому в нас не так? Чому вітчизняна торгівля, встановлюючи європейські ціни на товари,
не практикує такого здешевлення, як у цивілізованих державах? Дехто може сказати, що вона
робить перші кроки до цього, іноді проводить
акційні розпродажі. Але ж надто рідко. Переважно тоді, коли товар залежується і термін придатності закінчується. Наші бізнесмени усе ще діють за принципом: і сам не гам, і комусь не дам.

«А місяць лютий не такий
ий
й вже
лютий! І сонце усміхнулося
згори!»
6 лютого вшановується пам’ять преподобної
Ксенії. Цей день вважали переломом зими,
і за ним прогнозували погоду на майбутню
весну: «Яка Ксенія — така й весна». Наші
пращури говорили: «На півзимницю дорогу
перемітає — корм підмітає». Це означало, що
зима затримається, і домашні тварини з’їдять
всі заготовлені для них запаси.
А за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Гончаренко,
6 лютого — хмарно, вночі місцями невеликі опади, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний,
5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1–6 градусів морозу, вдень — від 0 до 5 вище нуля.
7-го — мінлива хмарність, без істотних опадів,
на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5–10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі 1–6 градусів морозу, вдень — від 0 до 5 градуси з позначкою «плюс».
За багаторічними спостереженнями, найтепліше
6 лютого було 1990 року — плюс 10, найхолодніше —
2006-го — мінус 24 градуси.
У Рівному сонце цього дня буде рідко з’являтися з-за хмар. Без опадів. Температура повітря 6 лютого — від
мінус 2 до плюс 1, 7-го — від мінус
3 до 1 із позначкою «плюс».

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК
Тел. 72–38–94.
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Погляд

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНАТРІ
n Політика

Ворог Путіна № 1

Сергій НАУМУК,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

Білоруський
підхід
Для багатьох наших краян, особливо
з поліських районів, захоплюватися сусідньою
державою — звична справа. Головна теза: у
Білорусі порядок. Вулиці підметені, дороги
відремонтовані, влада працює як одне ціле,
а Бацька особисто наглядає за чиновниками
і лякає, аби не брали хабарів та думали про
благо держави
все решта якось залишається за кадром. Тим
часом чимало фактів свідчить, що і в північного сусіда не все так блискуче, як подає дехто
з наших співгромадян.
Якось ще до російсько-української війни довелося
побувати в Білорусі у складі офіційної делегації. Звісно, нам показували усе найкраще: передові господарства, агромістечка (на кшталт радянських селищ
міського типу, де мало б бути все необхідне людині
для життя — такий собі мінімальний набір послуг, і боронь Боже називати селом — тільки агромістечком)
об’єкти соціально-культурного побуту в райцентрах.
Але в неофіційних розмовах з’ясувалося, що
в шикарному готелі в містечку Малориті живе тільки
група школярів із Москви. Їм було дешевше приїхати в сусідню країну, найняти житло, орендувати місцевий басейн (класний, його нам теж показували),
аніж місяць жити в Білокам’ній. Таким чином росіяни
не лише бачили так зване близьке зарубіжжя та економили, але й піднімали малоритський готель. Бо інших постояльців там ми не помітили.
На моє запитання про закупівельну ціну молока від
населення працівники одного з найбільших молочних комплексів у селі (пардон, агромістечку) Олтуш
Малоритського району відповіли, що сировину приймають тільки від підприємств. То в селі ніхто й корів
не тримає? Тримають, але мало. А нащо? Із підприємства виписують і молоко, і м’ясо, і солому, і трактор. Одним словом усе, що треба в господарстві.
Хм, думаю, в Україні важче. У нас сам мусиш думати, де продати молоко та м’ясо, де дешевше трактор
найняти. Але якщо раптом ти прийшовся не до шмиги директору сільгосппідприємства? Тоді ні молока,
ні м’яса, ні трактора. Ха, то виходить, не так у нас
вже й погано. Бо монополії в селах ні на трактор,
ні на комбайн ніхто не має. Молоко ж і м’ясо (а в ширшому розумінні продукція особистого селянського
господарства) іноді стає суттєвим доважком у сімейному бюджеті, а то і його основою.
Але це вже передбачає зовсім інший тип суспільного устрою, де основою економіки є недержавний
сектор. Білоруський підхід інакший — там усе мусить
бути під контролем (хоча й у нас такі прагнення трапляються, ніде правди діти).Тому й недарма складають анекдоти про білоруського собаку, який, незважаючи на своє сите життя, все ж повертається в
Україну: «Їжі в Бацьки багато, але є одна проблема:
там гавкати не дозволяють». n

А

n Пряма мова
Арсен АВАКОВ, міністр внутрішніх справ
України, на з’їзді партії «Народний фронт» коротко
розповів про мету та програму цієї політсили
(до речі, її фракція у Верховній
Раді найактивніше підтримує
реформаторські закони):
Я спробую сформулювати буквально одним абзацом: Україна
– це Європа, ЄС і НАТО, Росія –
агресор, Путін – х…ло.

«
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Петро Порошенко підірвав основи «русского міра»
Фото day.kyiv.ua.

У свідомості російського
президента Володимира
Путіна є «союзники» —
тобто успішно і вчасно
завербовані люди. Схоже,
саме так він сприймає
президента США Дональда
Трампа. Є «попутники»,
діалог із якими неприємний
і важкий, але доводиться
упокорити гординю і
погоджуватися на нього. Ну
а є смертельні й абсолютні
вороги, розмова з якими
неможлива і які підлягають
повному стиранню з
актуального буття —
назвемо це такими словами
Андрій ОКАРА,
політолог

сь
білоруський
президент
Олександр Лукашенко — він із «попутників» — «і не
друг, і не ворог, а так». Чи не друг
і не васал, оскільки ніяк не йде на
«возз’єднання» з Росією. Але й не
«ворог», не «зрадник», адже «не
допустив білоруського Майдану».
І таке ставлення — взаємне. Але
воно не заважає їхньому спілкуванню і хитрій — як кожен із них
думає — грі один проти одного.
Зовсім інша ситуація у Володимира Путіна з екс-президентом
Грузії Міхеілом Саакашвілі і главою Української держави Петром
Порошенком. У його свідомості
вони обидва — вороги Кремля,
вороги Росії, вороги і підривники
російської імперської перспективи, а отже, вороги всього людства. Але головне — його особисті вороги.
А це не лікується і не коригується.
Путін відмовився від телефонної розмови з президентом України навіть у розпал керченської
кризи: мовляв, не хочу допомагати поганому Порошенку в його
виборчій кампанії. Подібна «обітниця мовчання» в тій складній
ситуації гіпотетично могла при-

О

«Особисто для мене як Президента та Верховного Головнокомандувача армія
була, є і завжди буде одним із перших пріоритетів».

звести до військової ескалації
і навіть повномасштабного військового конфлікту. Лише втручання західних країн, що пригрозили Кремлю новими санкціями і
зупинкою проекту «Північний потік-2», сприяло зниженню рівня

Але про нормалізацію особистих — а отже, і політичних взаємин — між Путіним і Порошенком
не може йти мови. Український
президент разом із Константинопольським патріархом і командою зруйнували те, що було

президент разом із Константинопольським
« Український
патріархом зруйнували те, що було одним зі стовпів
«русского міра», а саме частину імперської
інфраструктури — вивели з розколу неканонічну частину
православної пастви.

»

конфліктогенності навколо керченського конфлікту.
Високопосадовці Кремля вже
неодноразово висловлювалися:
мовляв, треба дочекатися, поки
«на Україні» в березні-квітні оберуть нового президента, і вже
з ним домовлятися про «мир».
Інакше кажучи, про прийняття
Києвом кремлівських умов щодо
Донбасу.

одним зі стовпів «руского міра»,
а саме частину імперської інфраструктури — вивели з розколу
неканонічну частину православної пастви. Усі церковні перетворення останнього часу в Україні
значно скорочують здатність і
можливість Москви впливати за
межами кордонів РФ. Такого не
прощають навіть друзям, не те
що ворогам. n

n Отакої!

Обдурити правоохоронців не вдалося
Співробітники Горохівського відділу поліції викрили 23-річного
жителя району у вчиненні правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

к уже повідомлялося, у січні
до правоохоронців із заявою про крадіжку звернувся 23-літній житель Горохівщини.
Молодий чоловік повідомив, що
хтось пошкодив двері його будин-

Я

ку та викрав з оселі понад 70 тисяч гривень. За фактом крадіжки,
поєднаної із проникненням у житло, слідчі розпочали кримінальне
провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Під час
досудового розслідування було
з’ясовано, що заявник інсценував

крадіжку сімейних коштів. Відповідно провадження, розпочате
за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, слідчий перекваліфікував на ч. 1 ст. 383 (завідома неправдиве повідомлення про вчинення
злочину) Кримінального кодексу
України. Зловмисникові поліція повідомила про підозру в інкримінованому злочині. Йому загрожує
до 2 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. n
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ЗВ’ЯЗАВ СОБІ НОГИ І КИНУВСЯ
У КОЛОДЯЗЬ
Нещодавно селом Острів Дубенського району на Рівненщині
поширилася страшна звістка. На власному подвір’ї знайшли утопленим
85-річного діда, який віддавна жив самотньо і кілька разів намагався
покінчити життя самогубством
Фото ДСНС України у Рівненській області.

Левко ЗАБРІДНИЙ

найшов чоловіка сусід, котрий
увечері, як завжди, поніс йому
їсти. Як розповідає в. о.старости у Мирогощанській ОТГ Віктор
Рев’юк, селянин спершу зайшов
до хати дідуся, де світилося, проте
старенького там не було. Коли повернувся на вулицю, побачив, що
колодязь відкритий, а біля нього —
милиця. Чоловік присвітив у криницю завглибшки 21 метр ліхтариком — і побачив на дні мертвого
сусіда. Одразу викликали і поліцію,
і рятувальників, проте діставати
тіло загиблого вирішили наступного дня зранку, щоб не ризикувати
здоров’ям працівників ДСНС.
— Дідусь жив сам, дружина
вже давно померла, а син — у Рівному, проте на вихідних до батька
постійно приїздив, — каже Віктор
Рев’юк. — Загиблий до пенсії жив
теж у Рівному, працював у галузі
будівництва. А на старість переїхав
до Острова. У лютому йому мало
бути 86 років. У старенького дуже
впав зір, і віднедавна він собі вбив
у голову думки про смерть. Спершу
то дроти від електроплитки відрізав, то — від радіо, то кип’ятильником намагався себе вбити. А нещодавно ввечері зв’язав собі ноги
шнурівками, прив’язав ланцюг —
і кинувся у колодязь. Дістали чоловіка з глибокою травмою черепа.
Соціальні працівники, які приходили до діда, за словами пана
Рев’юка, переконували, аби той

З

ПОХОВАЛИ МАТІР І ДИТЯ,
ЯКІ ВЧАДІЛИ
Минулої середи до Нововолинського
відділення поліції надійшло повідомлення
від 58-річної мешканки про те, що за місцем
проживання вона виявила без ознак життя
36-річну невістку та півторарічного онука
Анна ПАВЛОВСЬКА

лідчо-оперативна група під час огляду тіл слідів
насильницької смерті не виявила. Серед версій
щодо причин загибелі – отруєння чадним газом.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження
за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою:
нещасний випадок. Поліція з’ясовує обставини події. n

С

ПІД КОЛЕСАМИ ЗАГИНУВ
ХЛОПЧИК
На трасі Київ–Ковель–Ягодин поблизу села
Гулівка Ковельського району автомобіль
«Фольксваген Кадді» збив 8-річну дитину
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

рагедія трапилася 31 січня близько 17-ї години.
За кермом іномарки перебував 51-літній житель
Чернігова. Він наїхав на дитину, яка перебігала проїжджу частину у невстановленому місці і смертельно її травмував. Слідчі розпочали провадження
за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. n

Т
Цього разу поруч не виявилося нікого, хто б відмовив чоловіка від суїциду.

входить
« Україна
у двадцятку країн
із найбільшою кількістю
самогубств (у відсотковому
співвідношенні
до чисельності
населення).

»

не завдавав собі шкоди. Залякували церквою: ховають же самогубців поза межами кладовища
і не відспівують. Односельцям, які

піклувалися про нього, чоловік казав, що більше так робити не буде,
зізнавався, що все це — «дурниці».
Проте не зупинився…
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна входить у двадцятку країн
із найбільшою кількістю самогубств (у відсотковому співвідношенні до чисельності населення). Сусідні Білорусь та Росія
мають вищий рівень смертності
від самогубств, а на першому
місці — південноамериканська
країна Гаяна. n

n Резонанс

ВОДА ЗАБРАЛА ДВА ЖИТТЯ
Минулої неділі у Рожищі попрощалися з першокласником Романом Т.,
який загинув у річці Стир
ровести його в останню путь прийшли однокласники, вчителі, рідні та друзі. Заупокійний молебень відслужив настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці отець Василь.
Біда сталася у п’ятницю, 1 лютого.Тіло дитини пливло на крижині по річці Стир, повідомили в прес-службі
управління з надзвичайних ситуацій у Волинській області. Рятувальники спустили на воду човен і приблизно за кілометр від автомобільного мосту зняли його
з крижини. За словами медиків, дитина перебувала
на льоду вже довгий час. Встановлено, що це учень
1-го класу Рожищенської школи № 3. Того дня, як з’ясувалося, хлопчик був на уроках, після занять пішов
додому.
Відомості за цим фактом слідчі внесли в Єдиний ре-

ДАЛИ СТАРЕНЬКИМ ЗАМІСТЬ
ГРОШЕЙ СУВЕНІРНІ БАНКНОТИ
На гачок шахраїв потрапили мешканці Рівного:
86-річний чоловік та його 91-літня дружина, які
повірили у легенду про заміну гривневих купюр
Олена ВОЛИНЕЦЬ

к повідомляє сектор комунікації поліції Рівненщини, на стаціонарний телефон пенсіонерів подзвонила невідома, представилася працівником
Пенсійного фонду і сповістила, що потрібно прийти
до них з усіма грішми, бо планується вилучення певних
купюр з обігу та їхня заміна. Люди у розпачі сказали, що
не можуть прийти, бо нездужають. Але «благодійниця»
запевнила, що прийде сама, і вже за 5 хвилин разом
із «колегою» стояла на порозі квартири. Подружжя винесло для перепису номерних знаків усі заощадження — 26700 гривень. У процесі «перепису» невідомі замінили банкноти на сувенірні із написом: «Це не гроші.
Це прикол». Однак побачили це потерпілі тільки тоді,
коли прийшли до банку. Поліцейські встановлюють осіб,
причетних до зухвалого злочину. n

Я

ЯК КОЛИШНІЙ МОРЯК
ОПИНИВСЯ У СМІТТЄВІЙ ЯМІ?
У Горохівському районі поліцейські знайшли
замерзле й обгоріле тіло чоловіка, який зник

Марина ЛУГОВА

П

5

єстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України із приміткою: нещасний випадок.
Трагедія на воді трапилася і в Луцьку. 31 січня в районі центрального пляжу потонув 80-річний чоловік (кажуть, був моржем із багаторічним стажем). Досі тривають його пошуки.
За повідомленням прес-служби рятувальників, водолази щодоби роблять 5 спусків у крижану воду, обстежують 250 метрів дна річки. Загалом досліджено
понад 1600 метрів річища, понад 1 кілометр прибережної зони вниз по течії. До пошукових робіт залучено
5 чоловік особового складу групи водолазно-рятувальних робіт.
Рятувальники закликають усіх, зокрема любителів
зимової риболовлі, не виходити на тонку кригу, не пускати дітей на водойми, не залишати їх без нагляду. n

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ише більш як через тиждень рідні почали шукати
67-річного жителя села Рачин. Спохватилися так
пізно, бо знали вдачу колишнього моряка, котрий
мав чималу пенсію і любив затяжні розваги з веселими
компаніями. Самостійні пошуки не дали результату, тож
звернулися до правоохоронців. На «слід» зниклого в одній із рачинських хат натрапили дільничні Горохівського
відділу поліції Ігор Мельничук і Роман Дорощук. Згодом
замерзле тіло чоловіка з обгорілим по пояс одягом відкопали… в сміттєвій ямі. Ведеться досудове розслідування. n

Л
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Коли на таблетки
для дитини треба майже
півмільйона доларів на рік
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Закінчення. Початок на с.1

— У Києві кажуть, що мають виділяти гроші на лікування
з місцевого бюджету. У Луцьку
пояснюють, що це непідйомна
сума. 8 лютого у столиці буде
круглий стіл з питань м’язової
дистрофії Дюшена з участю зарубіжних фахівців, поїдемо туди.
Може, і до Марини Порошенко спробуємо пробитися, одна
з наших матерів була в неї, її обнадіяли, — розповідала Наталія
Мучак, яка роками стукає у двері
чиновницьких кабінетів, шукаючи
порятунку для сина.
Ще у червні Вадим міг ходити за допомогою спеціальних ходунців, але зараз у нього
на це вже не вистачає сил. Родина дякує благодійникам, які
подарували хворому сучасний
електричний візок. Ніжка у хлопчика деформується, планували
на ній робити операцію. Але без
медикаментозного
лікування
хірургічне втручання проблеми
не вирішить.
Поки бесідували з мамою,
розплакалася маленька сестричка Вадима. Їй два роки. Глава
родини — відомий спортсмен,
тренер, чемпіон Європи з бодібілдингу Сергій Мучак — поспішав на роботу. Колега тата,
уродженець
Ковеля
Андрій
Хомицький зініціював акцію
«#Прокинься»: учасники безкоштовних ранкових тренувань
перераховують кошти на ліки
для Вадима. Підтримують сім’ю
Мучаків інші небайдужі люди, які
знають, що хлопчику нелегко сидіти за мольбертом із пензлем,
але він не здається, не втрачає надії. Допомогти цій родині можна, переказавши гроші
на рахунок мами у Приватбанку — 5168757370858567 Наталія
Мучак.
ПЕТИЦІЇ, СКРОПЛЕНІ
МАТЕРИНСЬКИМИ
СЛЬОЗАМИ

— А ви підписали звернення
до Президента з приводу лікування дітей з м’язовою дистрофією? — зателефонувала моя
добра приятелька — очільниця
Мальтійської служби допомоги
на Волині Віра Мефодіївна Блеккер.
Як з’ясувалося, петицій
на тему порятунку дітей з рідкісними захворюваннями в офіційному інтернет-представництві Президента зареєстровано
декілька. В одній, наприклад,
йдеться про забезпечення ліками хворих зі спінальною м’язовою атрофією (СМА), ситуація
схожа: препарат спінраза рятує
дітей у багатьох країнах, а нашим
він не доступний. Понад 200 маленьких пацієнтів залишені напризволяще.
А ось і про недугу, від якої

Фото зі сторінки Вадима МУЧАКА у «Фейсбуці».

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ДОБРОГО
ВАМ ЗДОРОВ’Я!
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ТОК Т И
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ОЛОИВНА »
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Ведуча додатка
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n Актуально

ХТО ОСТАННІЙ У ЧЕРЗІ НА ВАКЦИНАЦІЮ?
З початку року на Волині зареєстровано 513 випадків кору. Показник захворюваності перевищує
середньодержавний. Недуга править бал у парі з грипом та ГРВІ. І це ще не всі загрози,
передрікають лікарі
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Фото images.aif.ru.

спочатку створювати проблеми,
а потім їх героїчно долати. Мовляв, два-три роки тому вакцини
постачали з перебоями, дотриматися календаря щеплень було
неможливо, а тепер Міністерство

НЕМА ЩЕПЛЕНЬ — СИДИ
ВДОМА

Вадим мріє знову стати на ноги.

страждає Вадимчик. «В Україні
проживає понад 1000 пацієнтів
з м’язовою дистрофією Дюшена.
Це важка генетична хвороба, частота випадків — 1 на 3500 хлопчиків. Поступово м’язи дитини
руйнуються, що призводить
до виникнення потреби у використанні інвалідного візка з 10–
12 років та суттєвого скорочення
тривалості життя. Проте застосування сучасних методів реабілітації, лікарська терапія, своєчасне запобігання ускладнень
значно покращують якість життя. Станом на січень 2019 року
фінансування лікування цього
орфанного захворювання не забезпечується державою. Просимо втрутитися», — пише Ганна
Валеріївна Федоренко.
Апелювати до Президента
люди змушені, бо неодноразові
пікети під Міністерством охорони здоров’я результату не дали.
І хоча з уст керівництва МОЗ неодноразово чули про те, що фінансування збільшується, хворі
діти насправді страждають без
ліків. А матері благають: «Кожен
ваш голос — на вагу золота!
Буквально кожен підпис! Будь
ласка, проголосуйте, попросіть
знайомих, друзів, зробіть репост!
Хворі діти будуть народжуватись. І для них — це шанс
на здорове життя! А для нас
з Максимом, — пише мама хлопчика зі спінальною м’язовою атрофією, — шанс здобути нові навики та бодай почути його голос.
І, можливо, він таки зможе обійняти мене своїми рученятами
самостійно та сказати найзаповітніші слова: «Мамо, я тебе люблю».
Від редакції. Щоб підписати згадані петиції, необхідно
зайти в офіційне інтернет-представництво Президента
України за посиланнями
https://petition.president.gov.
ua/petition/49851 та https://
petition.president.gov.ua/
petition/49113. n

Поки Міністерство охорони
здоров’я розгортає «спецоперацію» з імунізації дітей на Львівщині,
в нашій області теж вдалися до рішучих дій, аби зупинити наступ
кору. В Луцьку не щепленим
м школярам заборонили відвідувати
ати навчальні заклади. Це змусило
о батьків відкласти все і терміново
о вести
дітей у медичні заклади на вакцинацію. Під дверима кабінетів
ів щеплень утворилися черги, адже
же позапланового захисту потребувало
бувало
більше тисячі хлопчиків і дівчаток.
вчаток.
У дитячій поліклініці були змушемушені працювати навіть у вихідні.
ні. Показники імунопрофілактики школярів значно поліпшилися, проте
це не означає, що з кором ми
и справилися.
«Моя донька мала щеплення,
але захворіла, — нарікає мама
9-річної
гімназистки. —
Тепер
знаю, що потрібно було зробити
аналіз на захищеність, бо не завжди виробляється імунітет. А це ж
і час треба мати, і гроші…»
Але іншого способу впевнитися, що загрози нема, не існує.
За останні тижні вдвічі збільшилася
кількість тих, хто вирішив перевірити свій імунний статус до кору. Таке
дослідження проводиться лише
в єдиній на Волині вірусологічній

відсотка волинян
« Менше
подбали про захист від
грипу.
»
перекладає провину на несвідоме
населення і проводить «спецоперації». Та все ж ведуть дітей, «бо ж
не пускають до школи»…
ЯК МИ УСІМ КОЛЕКТИВОМ
НАМАГАЛИСЯ ЗАХИСТИТИСЯ
ВІД ДИФТЕРІЇ

лабораторії обласного лабораторного центру. Тож про масовий
скринінг напруженості імунітету
говорити не доводиться. Поголовно вакцинують від кору осіб із групи ризику — вчителів, лікарів, хоча
більшість із них були в дитинстві
щеплені й, очевидно, мають захист.
«Перевірку робити не менш ніж
через 1,5 місяця після щеплення.
Немовлят доцільно вакцинувати
з 9 місяців. Дорослих перевіряти
на захищеність, особливо вагітних
і осіб, що їх оточують…» — наголошує авторитетний імунолог Андрій
Волянський.

Повідомлення про новонароджених із кором на Львівщині, яких
«нагородили» хворобою не щеплені мами, інформація про те, що
цього року від цієї недуги померло вже шестеро осіб, серед яких
дві дитини (у 2018-му кір забрав
16 життів), змушують людей дослухатися до порад фахівців.
«Вакцинуватися можна і в розпал сезону ГРВІ. Шмарклі та кашель — не причина для відмови», — переконує в.о. міністра
охорони здоров’я Уляна Супрун.
Батьки тривожаться, обурюються, дорікають, що у нас звикли

«За звітний тиждень в Україні
зареєстровано три летальні випадки від грипу, із початку епідемічного сезону — 28, зокрема четверо
дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований», —
нагадують про важливість імунопрофілактики статистичні дані про
захворюваність на грип.
Вакцину від грипу треба купувати в аптеці. І в кишені її не понесеш,
має бути спеціальна сумка-холодильник. А зайвих клопотів ніхто
не любить. От і сподіваємося, що
вірус нас обмине. Переживемо лютий, березень, а там епідемія піде

Р

n Сучасні медичні технології

Фото з особистого архіву Анатолія САМУСЯ.

ОБСТЕЖЕННЯ — ТОЧНЕ,
БЕЗПЕЧНЕ Й КОМФОРТНЕ
Як повідомив завідувач відділення обласного онкодиспансеру, лікар вищої категорії
Анатолій Олександрович Самусь, переваги нового рентгенодіагностичного
комплексу вже оцінили і фахівці, і пацієнти
вдалося його придбати завдяки підтримці депутатів Волинської обласної
ради. Торік лікувальному закладу було
виділено понад 6 мільйонів гривень на заміну
старого рентгенапарата. Після тендерної підготовки із запропонованих варіантів перевага
була надана сучасному рентгенодіагностичному комплексу — Системі Opera T30csx, виробник GMM, Італія, 2018 рік випуску. Він об’єднує
три робочі місця, дає змогу виконувати дослідження як у цифровому режимі, так і в аналоговому, проводити томографію, зонографію,

А

n Між нами, жінками
на спад… Менше відсотка волинян
подбали про захист від грипу.
Про інші небезпечні інфекційні захворювання, які не залежать
від сезону, наприклад дифтерію,
правець, наші медики згадують
рідко. Та й усі ми живемо за принципом «поки грім не вдарив…»
Спитайте у черзі до сімейного
лікаря: «Хто останній на вакцинацію?» — і на вас подивляться,
як на великого дивака. Усі чули
виступи відомого лікаря-педіатра
Євгена Комаровського про небезпеку можливої епідемії дифтерії,
на фоні якої ситуація з кором видасться «квіточками», але охочих
добровільно щепитися мало. Хоча,
кажуть, і безкоштовна вакцина у лікувальних закладах є, і процедура
для дорослих — проста, один раз
на 10 років.
Опитала своїх колег у редакції:
майже 90 відсотків не могли згадати, коли востаннє щеплювалися від
дифтерії. Хтось робив це ще у радянські часи, коли медики ходили
по квартирах, «полюючи» на відмовників, хтось — у період попередньої епідемії 1991–1996 років, наляканий великою кількістю
смертей. Чому легковажимо?
— Так ніхто ж не казав…
— Це ж треба йти до поліклініки,
а там повно хворих людей, можна
грипу набратися…
Аби захистити працівників, доручив головний редактор спробувати організувати щеплення
на місці, запросивши медиків
з вакциною до нас у редакцію. Зателефонувала в міське управління
охорони здоров’я і почула:
— Якщо набереться 20–30 охочих, тоді будемо думати над вашою
пропозицією.
Зголосилося більше двох десятків працівників. Але управлінці
й досі думають, конкретної відповіді ми не дочекалися. Можливо,
виїжджати у колективи і проводити
вакцинацію заборонено, можливо, є у медиків важливіші клопоти.
Ми на особливий статус не претендуємо, якось дамо з цим раду.
Але згадалося, як уже згаданий
Євген Комаровський описував
історію свого приятеля, який пішов щеплюватися до поліклініки.
«Ви що — серйозно? Від дифтерії? Ви у нас перший такий сміливець», — дивувалися лікарі й медсестри. Здається, і нашу ініціативу
сприйняли так само. n

безперервну або імпульсивну флюороскопію.
Дистанційне керування знижує променеве навантаження на персонал, а наявність високочастотного генератора в імпульсному режимі
при рентгеноскопії — на пацієнта.
Основні сфери застосування: гастроентерологія, мієлографія, радіотерапія, пульмонологія, урологія і гінекологія, екстрена медицина, травматологія тощо. Новий апарат дає змогу проводити скопічні
дослідження на виявлення ранніх форм раку шлунково-кишкового тракту, а також на предмет наявності кили стравохідного отвору діафрагми. n

Завідувач відділення Анатолій Самусь демонструє
переваги нового рентгенодіагностичного комплексу.
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«ПЕРЕНЕСЛА ОПЕРАЦІЮ,
«ЛАМПИ», «ХІМІЮ».
ЩО ДАЛІ?..»
Учора, 4 лютого, був Всесвітній день боротьби з раком. В Україні понад 13% усіх
смертей зумовлено саме онкологічною патологією. Однак, незважаючи на грізний
діагноз, здаватися не можна. Таку пораду дає тим, кого спіткало це непросте
випробування, авторитетний фахівець-гінеколог, заслужений лікар України,
кандидат медичних наук Тетяна Євгенівна Ткачук (на фото), яка сьогодні відповідає
на запитання, пов’язані з лікуванням онкозахворювань жіночої статевої сфери
— У мене виявили рак шийки матки, чи
можна обійтися без операції?
— Вибір методу лікування залежить від
стадії захворювання та супутньої патології.
Операцію, як правило, пропонують при перших стадіях перебігу цієї недуги, але застосовують і променеве лікування, яке приводить
до стійкого одужання.
— Мені 53 роки, гінеколог радить пройти ретельне обстеження, судячи з усього, підозрює щось недобре. Маю пухлину у делікатному місці, зовні, маленька,
наче горошинка. Як переконатися, що
вона не злоякісна?
— Рак зовнішніх статевих органів трапляється у будь-якому віці, але переважно після
40 літ. Тому варто прислухатися до поради
лікаря. Злоякісні пухлини, як правило, розвиваються поступово. Часто минає 10–15 років,
іноді і більше. Якщо жінку турбують свербіж,
печія, біль, коли є виразки або новоутворення, якщо помітили кров’янисті виділення
із зовнішніх статевих органів — необхідне додаткове обстеження. Найбільш достовіpними
та інфоpмативними методами діагностики
є вульвоскопія (мікроскопічне дослідження
тканин), прицільна цитологія (дослідження

достовіpними
« Найбільш
та інфоpмативними методами
діагностики є вульвоскопія,
прицільна цитологія
та гістологія.

»

клітин патологічного ураження) та гістологія
(дослідження тканини патологічного вогнища). Тільки так можна визначити, чи є пухлина
доброякісною, чи не розвинулися передракова патологія або онкозахворювання.
— А якщо, не дай Бог, підтвердять, що
це рак, то достатньо буде видалити пухлину? Чи призначать ще й опромінення
та «хімію»? — уточнює читачка.
— Вибір методу лікування залежить від
стадії недуги та супутньої патології пацієнтки.
До 80% злоякісних пухлин жіночих зовнішніх статевих органів розпочинають лікувати
на ІІІ—ІV стадіях, коли 5-річне виживання хворих становить лише 45–48%. Обрання методів лікування, їх поєднання та порядок застосування пропонує і обговорює з пацієнткою
лікар. Зрештою, є стандарти лікування онкологічних хворих, яких слід дотримуватися.
— Мала рак яєчників — робили операцію, отримувала хіміотерапію, а тепер часто мушу здавати аналіз крові на СА-125.
Це гарантовано точно дає змогу підтвердити, що хвороба не повернулася?
— Визначення маркера СА-125 у сироватці крові — тест, який найчастіше використовують для діагностики та спостереження раку
яєчників. Приблизно 80% пацієнток із занедбаними злоякісними пухлинами мають
підвищену концентрацію СА-125 у сироватці крові. У той же час не більше 50% хворих
із першою стадією раку яєчників мають підвищений рівень СА-125. Отже, цей маркер
важливий, але тільки у поєднанні з консуль-

Фото Наталії ТКАЧУК.

n Болить!

тацією лікаря, а при потребі — і додатковим
обстеженням.
— Зробили операцію, бо мала рак яєчників, чи обов’язково отримувати хіміотерапію, якщо все шкідливе видалили?
— В Україні щороку виявляють біля
3500 випадків раку яєчників та понад 1500 випадків смерті від цієї патології. Тривалість
та якість життя залежать від своєчасного
виявлення хвороби та кваліфікованого лікування. Провідними його методами є різні
поєднання хіміотерапії та оперативного втручання. Можливе призначення хіміотерапії
до операції, можливе — після операції, у деяких випадках — як до, так і після хірургічного
втручання. Це визначає лікар.
— Мені 43 роки, мала рак матки — перенесла операцію, «лампи», «хімію», тепер весь час боюся чогось поганого. Як
жити далі?
— Під спостереженням фахівців в Україні — понад 1 млн онкологічних хворих, що вже
пролікувалися або лікуються. Сьогодні можна
з упевненістю сказати, що рак — то не вирок.
Вам вдалося перемогти онкологічне захворювання — це прекрасно. Найважливіше регулярно відвідувати свого лікаря та отримувати
(корегувати при необхідності) підтримуючу
терапію. Важливо мати гарний настрій, достатньо бувати на свіжому повітрі, особливо у світлу пору доби, не вживати алкоголь,
не курити, дотримуватися здорового харчування — з’їдати щодня 500 г овочів та фруктів,
нежирні білкові продукти, крупи, бобові.
— Я ще не маю дітей, але в мене виявили початковий рак шийки матки. Пропонують невелику операцію, але чи зможу я після неї стати матір’ю?
— Існують початкові стадії перебігу цієї
недуги, при яких після відповідного обстеження операцію на шийці матки проводять
через піхву з обов’язковим гістологічним дослідженням видаленої тканини і визначенням
стану країв патологічного вогнища. При правильному встановленні стадії хвороби, кваліфікованому виконанні оперативного втручання та якісному подальшому спостереженні
можна зберегти дітородну функцію.
Чекаємо на ваші запитання та пропозиції
щодо наступних тем нашого спілкування.
Надсилайте їх на адресу doctor.t.tkachuk@
gmail.com, тел. 0506709131. n
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5 лютого 2019 Вівторок

n Актуально

Фото Олександра ПІЛЮКА.
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Цей

Перший післявоєнний номер
День «Волині»
розповідав про успіхи
в історії
партизанів

лютого

7

7 лютого 1944 року відновила роботу редакція газети
«Радянська Волинь» (нині «Газета Волинь»)
Фото Андрія БОРКОВСЬКОГО.

Андрій
БОРКОВСЬКИЙ

ервона армія захопила Луцьк
раптовим рейдом кавалерії
через поліське бездоріжжя.
Після кількагодинного бою 2 лютого місто було взято. Менш як за
тиждень організовують редакцію
газети «Радянська Волинь». І вже
12 лютого вийшов друком перший
номер видання за 1944 рік.
На першій сторінці, окрім передовиці «Росте і міцніє могутність
радянської держави», розміщені
кілька указів та законів. Зокрема,
закони про утворення військових
формувань союзних республік та
про надання республікам повноважень у галузі зовнішніх зносин. У
зв’язку з цим Народний комісаріат
оборони та Народний комісаріат
закордонних справ перетворювали із загальносоюзних на республіканські. Пізніше такі загравання
з місцевими стали недоцільні, й
обороною знову стала завідувати
Москва. Поруч — указ про призначення Микити Хрущова головою
Ради народних комісарів УРСР.
Другу сторінку відвели під інформацію про державний бюджет
Радянського Союзу на 1944-й та
звіт про виконання бюджетів за
1940, 1941 та 1942 роки.
Далі опубліковано доповідь народного комісара СРСР В’ячеслава Молотова про вищезгадані перетворення наркомату оборони та
наркомзаксправ. «Є чимало специфічних господарських і культурних
проблем у союзних республік, які не
можуть бути в повній мірі охоплені
загальносоюзним представництвом за кордоном», – пояснював
Молотов причину утворення українського міністерства закордонних

Ч
«Пенсію людині
поважного віку
листоноша
принесе додому»
Очільник Волинської дирекції ПАТ
«Укрпошта» Іван Шевчук (на фото)
розвіює занепокоєння жителів області
абезпечення своєчасної доставки пенсій є питанням
державного значення, тому було прийняте рішення
про виділення 500 млн грн з державного бюджету
Укрпошті на покриття збитків, пов’язаних із послугою доставки пенсій.
Укрпошта досягла згоди з Пенсійним фондом. В усіх
регіонах України без винятку всі пенсіонери, які одержували пенсії в Укрпошті, і ті, хто бажає це зробити вперше,
без перешкод будуть їх отримувати. Компанія продовжує
виплачувати їх у 2019 році та доставляти, як і раніше, в усі
населені пункти країни.

З

регіонах України без винятку
« Ввсіусіхпенсіонери,
які одержували пенсії
в Укрпошті, і ті, хто бажає це зробити
вперше, без перешкод будуть їх
отримувати.

Пожовклі сторінки першого повоєнного номера «Радянської Волині».

справ, хоча насправді таким чином
СРСР насамперед здобув два голоси в ООН (Українська РСР та Білоруська РСР увійшли до її складу).
З оперативного зведення ра-

У зв’язку з цим Народний комісаріат оборони та
« Народний
комісаріат закордонних справ перетворювали
із загальносоюзних на республіканські.
»
дянського інформбюро за 9 лютого стає відомо, що коли в Луцьку
готували до випуску «Радянську
Волинь», ще йшли бої з німцями
в Київській області, на півночі від
Звенигородки та Шполи Черкаської
області та на захід від Апостолового
Дніпропетровської області.
Найцікавішою публікацією першого післявоєнного номера є замітка «Радянські партизани вбили двох
гітлерівських ватажків». Із поси-

»

Іноді у пенсіонерів виникає питання: чи можна «перевести» пенсію з банку до Укрпошти, щоб отримувати
її за місцем проживання «на руки»?
Переведенням пенсії або соціальних допомог із банку
до Укрпошти займаються територіальні управління Пенсійного фонду та органи соціального захисту населення.
Для оформлення виплати і доставки пенсії через Укрпошту громадянину необхідно звернутись до територіального управління того державного органу, в якому вона
була оформлена (до управління Пенсійного фонду України або управління праці та соціального захисту населення)
за місцем проживання. Там подати заяву про припинення
перерахування пенсії на банківський рахунок та отримання пенсії за місцем фактичного проживання.
При собі необхідно мати паспорт громадянина України та пенсійне посвідчення (за наявності) або інші документи, на підставі яких здійснюється виплата пенсії/соціальної допомоги (про всяк випадок можна взяти ксерокси
цих документів).
За бажанням пенсіонер може отримувати пенсію
не лише у відділенні поштового зв’язку, а й вдома (через
листоношу), що особливо актуально для людей поважного віку. n

ланням на ТАРС та німецьку газету
«Кенігсбергер альгемейне цайтунг»
розповідається, що деякий час тому
обласний керівник у справах пропаганди Іоахим Пальцо та обласний
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радник Вальтер Шейберт вирушили
у службову подорож, зазнали нападу, були смертельно поранені і поховані на цвинтарі у Луцьку.
На останній сторінці скромно
примостилося оголошення, що на
роботу «у видавництві «Радянська
Волинь» потрібні складачі, друкарі
на плоских машинах, палітурники,
машиністки, вбиральниці, кур’єри,
вартівники та учні-складачі (хлопці
і дівчата). n

А

Волинська митниця ДФС
оголошує тендер (конкурс)
з визначення спеціалізованого
підприємства-організатора
митного аукціону

ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ

якісно
швидко
(097) 473– 10 – 69 надійно
(09
(095) 479– 05 – 96
(09

stelia.in.ua
info@stelia.in.ua

ТЗОВ «КІВЕРЦІВСЬКЕ РТП» НАДАЄ ПОСЛУГИ:
ремонт автотракторних двигунів; ремонт компресорів КамАЗ,
шліфування колінчастих валів; ЗІЛ130, Т150, МАЗ;
ремонт паливної апаратури;
автомобільні перевезення;
ремонт ПД10, П350;
токарні, слюсарні послуги

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО.
м. Ківерці, вул. 17 Вересня, 49,
тел.: (03365) 2-21-70, 0677767599, 0990339210.

Конкурсні пропозиції подаються за адресою:
44350, с. Римачі, Любомльський р-н, Волинська обл.
Відповідальна особа Гвізда Н. І., тел.
(03377) 3–15–79.
Кінцевий термін прийняття конкурсних
пропозицій 12.03.2019 о 17-й годині.
Дата та час проведення конкурсу —
13.03.2019 року о 12-й годині.
Детальна інформація розміщена на субсайті територіальних органів ДФС у Волинській області.

www.volyn.com.ua
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Вітаємо!

n Офіційно!

«Наша мета — у максимально
короткий період
працевлаштувати людину»
За результатами роботи у 2018-му Волинський обласний центр
зайнятості — у десятці кращих в Україні
Євгенія СОМОВА

а 1 січня цього року
в області нараховувалося 7834 офіційно
зареєстрованих безробітних. Порівняно з відповідною датою 2018-го
їхня кількість зменшилася
на 4,2 відсотка. Торік завдяки службі зайнятості працевлаштовано 27 464 особи, — це на 9 відсотків
більше, ніж у 2017-му. 16
659 із них підшукали роботу
ще до надання статусу безробітного.
— Нам вдається в максимально короткий період
часу працевлаштувати
людину, щоб відразу мала
робоче місце, а не перебувала на обліку у нас
кілька місяців, — зазначив
на прес-конференції у Луцьку, підбиваючи підсумки
діяльності обласної служби
зайнятості, її керівник Роман Романюк. — У нас для
цього є все, зокрема велика
кількість вакансій.
За його словами, торік
у базі обласного центру
зайнятості їх було 2600.
Це на 400 більше, ніж
у 2017-му. Його фахівцям
вдалося «підштовхнути»
роботодавців до збільшення розміру зарплати
претендентам на вакансії.
Отож нині середній розмір
її — 5460 гривень. Водночас
зменшилося навантаження на вакансію. На 1 січня
цього року на вільне робоче
місце у середньому претендувало троє безробітних.
На цю ж дату 2018-го — четверо. За словами Романа
Романюка, ринок праці
потребує робітничих спеціальностей. Однак більше
половини безробітних із
вищою освітою.
Щоб задовольнити потреби роботодавців у кадрах, обласний Центр зайнятості торік запровадив нову
форму роботи — рекрутинг.
Його фахівці шукають працівників не лише серед тих,
хто стоїть на обліку, а й серед незайнятого населення.
Вони моніторять соціальні
мережі, оголошення у газетах, сайти тощо. Завдяки
цьому працевлаштували
487 осіб. За словами Романа Романюка, послугами

5 лютого 2019 Вівторок
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2 лютого відсвяткували 50 років
спільного подружнього життя дорогі
батьки, дідусь та бабуся

Степан Федорович
та
Ольга Василівна
КАРАЗІЇ.
Наш тато виріс у багатодітній
родині на хуторі Куззя недалеко від Колок. Працював бульдозеристом на підприємстві «Сільгосптехніка», а потім — «Сільгоспхімія». Має урядові нагороди. А мама родом із села Цміни
Маневицького району. Виховував ії батько, бо рано залишилась
без матері. Після закінчення Ківерцівського медучилища мама
працювала у селі Цміни завідувачкою ФАПу. Любов до медицини
передала і своїм дітям.
Батьки — діти війни. Важко було тоді. Післявоєнна розруха, не було одягу, взуття, у постолах ходили в суворі морози.
Тато й мама любов, повагу один до одного пронесли через усе життя, виростили четверо дітей.
Дорогі батьки, ми пишаємось вами, зичимо
здоров’я міцного і довгих років життя!
З великою повагою, шаною та любов’ю
2 дочки, 2 сини, невістки, зяті, 8 внуків.
70-річний ювілей відзначив 4 лютого хороший
чоловік, гарний господар, турботливий батько,
люблячий дідусь, житель села Бережанка Горохівського району

Леонід Костянтинович
ЗЕЛІНСЬКИЙ.

Роман Романюк: «Не сидимо, а діємо!».

рекрутингу скористалися
590 роботодавців. Щоб
допомогти безробітному
в пошуку вакансії, використовують й електронні
сервіси — знімають відеорезюме, проводять співбесіди
з роботодавцями по скайпу.
Активно працюють і над
створенням нових робочих місць. На це викори-

пройшли 3689 осіб, котрі
здобули нові професії чи
підвищили кваліфікації 99,6
відсотка з них знайшли постійну роботу. Професійна
підготовка і перепідготовка
здійснювалася за 21 професією, серед яких були рідкісні — стропальник, рибовод,
водолаз.
Служба зайнятості Воли-

завдяки службі зайнятості працевлаштовано
« Торік
27 464 особи.
»
стали 3 мільйони гривень.
За сприяння фахівців служби зайнятості 135 безробітних відкрили торік власну
справу. Ще 610 нових робочих місць створили працедавці, отримавши від служби зайнятості компенсацію
витрат у розмірі єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття.
Значну увагу приділяли
й громадським роботам.
На їх організацію витратили 2,4 мільйона гривень.
2130 осіб взяли участь у них.
Люди працювали на благо громади — прибирали
територію, впорядковували
меморіальні комплекси…
Вони отримували допомогу
по безробіттю і додаткову
оплату своєї праці.
Популярністю у безробітних торік користувалося
професійне навчання. Його

ні торік започаткувала два
нові проекти — «Територія
майстерності» та «Успішна
громада». Перший орієнтований на подолання
безробіття у селах, другий — на посилення співпраці з територіальними
громадами, допомогу їм
у підготовці кваліфікованих
кадрів. У цьому році впроваджує новий проект — «Інститут кар’єрного радника».
Це, за словами Романа
Романюка, форма роботи,
яка передбачає максимально якісне надання послуги
кожному безробітному,
його супровід від моменту звернення до служби
і до працевлаштування.
І насамкінець очільник повідомив приємну новину: Волинський обласний центр
зайнятості за результатами роботи у 2018 році
увійшов до 10 кращих
в Україні. n

Щиро з ювілеєм ми вітаємо, здоров’я, щастя,
радості бажаємо. Хай кожна днина буде гожа, нехай благословляє Мати Божа. Хай ангел Божий поруч вас крокує, а Господь хай многих літ дарує.
Хай у житті вашім завжди буде літо,
А якщо осінь, то тепла й золота.
Нехай у гості їдуть завжди діти,
Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха.
Нехай рясні дощі несуть для вас здоров’я,
Проміння сонячне цілує у вуста.
Нехай онуки зігрівають вас любов’ю,
Бажаємо довгого й щасливого життя!
З повагою та любов’ю
дружина Надія, діти Світлана, Лариса,
Андрій, Віталій, внуки Соломія, Аліна,
сваха Галина.
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

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
НЕРУХОМІСТЬ
l Продається хата у с. Лаврів Луцького
району. Тел. 066 77 23 052.
l У с. Тарасове (100 м від Луцька) продається житловий будинок. Є усі комунікації, два гаражі, 0.25 га присадибної
ділянки. Ціна за домовленістю. Тел. 067
49 82 214.
lПродається 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.
lТерміново 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.
lКуплю будь-яку будівлю з червоної цегли під розбір. Тел.: 050 73 95 444, 067 45
02 527.
lУ с. Угринів Горохівського району продається будинок (вода, газ, туалет, душ).
Є надвірні споруди. Можливий обмін.
Тел. 050 68 74 120.
lПродається земельна ділянка (0.20 га)
під забудову. Недорого (с. Тростянець
Ківерцівського району). Тел. 098 71 18
983.

АВТОРИНОК
lКуплю колеса (скати) до автомобіля
ГАЗ 51-52 (розмір 220-508-20). Тел. 096
61 89 485.
lКуплю автомобіль у будь-якому стані
(на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099
73 74 388, 098 91 93 799.
lТерміново куплю автомобіль на українській реєстрації (розгляну усі можливі
варіанти). Тел.: 097 71 47 792, 095 01 32
359.
lКуплю автомобіль ЛуАЗ (969 М, 1302) у
будь-якому стані та запчастини до нього.
Тел.: 066 12 99 287, 068 85 42 736.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
lПродам трактор МТЗ-80 (1992 р. в.,
мала кабіна, на стартері), а також запчастини до МТЗ. Тел. 098 51 69 673.
lПродається зернова навісна тракторна
сівалка (привезена з Європи). Можлива
доставка. Тел. 096 96 95 596.
lПродається різна с/г техніка: картопле-

саджалки, 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.
lКуплю навантажувач КУН (можна запчастинами). Тел. 066 12 96 842.
lПродам: 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.
lПродаються 2-корпусний плуг (польського виробництва) до трактора Т-40
та дискова борона (Луцький район). Тел.
096 87 44 504.
lПродам: 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.
lТерміново продам трактор Т-40 АМ у
доброму стані, нова гума, є документи.
Тел. 096 80 48 733.
lНедорого продам трактор Т-25 з кабіною, у доброму робочому стані, 1992 р.
в. Тел. 066 38 05 887.
lТерміново продам трактор ЮМЗ-6 АКЛ,
1992 р. в., велика кабіна, нова гума, у доброму стані. Недорого. Тел. 066 38 05
882.
lПродам трактор Т-16. Є документи, у
доброму робочому стані. Недорого. Тел.
096 72 22 134.
lПродаються трактор МТЗ-80 та зернова сівалка СЗУ-3,6. Тел. 096 57 61 609.
lПродам недорого трактор Т-40 АМ у
робочому стані, є документи (Любешівський район). Можлива доставка. Тел:
066 11 43 935, 098 76 83 077.
lПродам: трактори Т-25, МТЗ, «Джон
Дір», зернозбиральні комбайни, дискові
борони, роторні косарки, обприскувачі

ТІЛЬКИ 1 ДЕНЬ
9 лютого о 9.00

HARVARD MEDICAL КИЇВ
ЦЕНТР НІМЕЦЬКОГО ОБЛАДНАННЯ
УСУВАЮТЬ БЕЗ ОПЕРАЦІЇ АДЕНОМИ
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ЕКОНОМТЕ ГРОШІ НА ОПЕРАЦІЯХ
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Самолікування шкодить вашому здоров’ю

Ліцензія МОЗ серії № АЕ 638497 від 26.03.2015 р.

(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.
lПродається трактор МТЗ-80 у робочому стані (є документи). Тел.: 050 53 95
710, 098 63 05 257.
lПродається трактор Т-25, привезений
з Польщі, у доброму стані. Можлива доставка. Тел.: 066 34 56 267, 098 64 06
233.
lНедорого продається трактор Т-25,
привезений з-за кордону, у дуже доброму технічному стані. Тел.: 066 47 09 124,
097 12 77 234.
lПродається 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
lПродам борсучий жир (0.5 л). Тел.
096 36 19 682.
lЗроблю на замовлення або продам
перуки, шиньйони. Тел. 066 06 87 430.
lПродам пластмасову харчову бочку
(220 л). Можлива доставка. Тел.: 067
75 35 548, 050 19 39 526.
l Продам:
оцинкований
металопрофіль (некондиція, ціна 82 грн/
кв. м), кольоровий металопрофіль
(110 грн/кв. м), оцинкований металопрофіль (104 грн/кв. м), металочерепицю (137 грн/кв. м), стовпчики для огорожі (40 х 40 х 2, ціна
60 грн/п. м), прогони для огорожі
(30 х 20 х 2, ціна 40 грн/п. м). Тел.:
050 90 10 508, 099 19 79 367.
lПродам
пиломатеріали:
балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні),
рейки
монтажні.
Доставлю.
Тел.: 097 64 92 371, 099 18 13 332.
lПродам: 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.
lПродам: дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, цеглу білу та черво-
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ну (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.
lПродається дійна корова (5 років).
Тел. 067 68 08 601.
lПродам у смт Олика спокійного робочого коня (3 роки). Тел. 068 02 26 360.
lПродається у Маневицькому районі
робочий кінь (3 роки 6 міс.). Тел. 097 57
84 281.
lПродається тільна телиця. Тел.: 066
22 49 170, 098 50 69 226.
lКуплю бика. Дорого. Тел.: 067 75 35
548, 050 19 39 526.
lПродам коня (Любомльський район).
Тел. 099 19 67 105.
lКуплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
lКуплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32
639.
lКуплю
корів,
биків,
коней, лошат. Тел. 068 91 57 460.
lКуплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.: 050 18 64
979, 097 07 72 211.
lКуплю теля (живою вагою). Тел. 098
28 15 167.
lПродам солому в тюках. Тел. 067 89
86 384.
lКуплю сою (від 10 т). Тел. 099 26 13
620.
lПродам сою канадських високоврожайних сортів (Зедна, Венус, Аполло)
та пшеницю (дворучка, сорт Новелл).
Тел.: 097 44 38 284, 099 78 07 372.

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
lЗагублений студентський квиток,
виданий 1 вересня 2017 року Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки на ім’я Кочубей
Ірина Борисівна, вважати недійсним.
lЗагублений студентський квиток, виданий Коледжем технологій, бізнесу
та права Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки на ім’я Матвійчук Назарій Андрійович, вважати недійсним.
lЗагублений студентський квиток, виданий деканатом юридичного факультету Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки на
ім’я Кальчевська Вікторія Володимирівна, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Колектив працівників та студентів Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки висловлює щире співчуття працівникам коледжу – голові циклової комісії
готельно-ресторанного бізнесу та харчових
технологій Т.І. Новосад та завідувачці канцелярією Л.І. Гордієнко з приводу тяжкої втрати
– смерті
батька.
Поділяємо ваше горе, сумуємо
разом із вами, підтримуємо у годину
скорботи.

Колектив працівників та студентів Коледжу технологій, бізнесу та
права Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки висловлює щире співчуття інженерові з охорони праці І. Л.
Карп’юку з приводу тяжкої втрати
– смерті
батька.
Поділяємо ваше горе,
сумуємо разом із вами, підтримуємо у годину скорботи.
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n Береженого Бог береже
Фото зі сторінки лікувального закладу у Facebook.

Детективний момент
в інтронізації Епіфанія
Фото president.gov.ua.

Закінчення.
Початок на с. 1
Василь УЛІЦЬКИЙ

іч у тім, що настоятель монастиря Ватопед — одного з найдавніших і найбільших на Афоні — має дуже тісні зв’язки з Росією.
Він є сповідником багатьох відомих росіян, особисто возив у Москву афонські святині, в тому числі
і Пояс Богородиці, який зберігається у Ватопеді. А коли влада Греції
звинуватила настоятеля Єфрема
у махінаціях із монастирською землею на 100 мільйонів євро і взяла
його під варту, то до високопоставлених осіб у Грецію з цього приводу телефонував Путін особисто,
а міністерство закордонних справ
Росії видало спеціальну ноту і порушувало питання в ПАРЄ. А тепер
уявіть, що мав відчути Путін, якби
побачив, як цей афонський старець, якого Константинопольський
патріарх Варфоломій благословив
на поїздку в Київ, бере участь в інтронізації українського предстоятеля Епіфанія. Це був би удар нижче пояса. Хоча фото, де Епіфаній
тримає руку монаха у лікарняній
палаті, теж нічим не гірше…
До речі, на інтронізації, а потім
і на зустрічі з Петром Порошенком
був присутній Ксенофонт – ігумен
іншого афонського монастиря, в
якому монах Лукас виготовив Томос.

Р

Хірурги Рівненського обласного протипухлинного центру
успішно провели складну операцію.

30 січня, за чотири дні до інтронізації митрополита Епіфанія, Українська
держава зареєструвала очолювану ним церкву, як «Київська митрополія
Української православної церкви (Православної церкви України)».

селах, переконуючи вірян не переходити до української церкви, кажуть почекати, поки ПЦУ визнають
інші — тоді й, мовляв, перейдемо.
Знаючи, що Москва з її грішми
та військовим і політичним впливом зробить усе, аби максимально
затримати визнання ПЦУ іншими
тринадцятьма
православними
церквами.
З усього видно, що Кремль
та РПЦ дуже серйозно взялися
за втілення такого підходу. За сло-

і з боку Александрійського патріархату, адже його предстоятель
Феодор ІІ 5 років був екзархом цієї
церкви в Одесі, він також єдиний
із патріархів брав участь у заходах
з інтронізації Кирила, тобто має
тісні особисті стосунки з державними та церковними діячами Росії.
Неважко здогадатися, яку позицію
займе і Польська православна церква. Як відомо, її митрополит Савва
був агентом польських спецслужб,
кілька десятиліть доносив на інших

Кремля та Російської православної церкви
« Для
головною виявилась не канонічність, а те, щоб

ПІЗНО МОСКВІ МАХАТИ
КУЛАКАМИ

Як відомо, раніше Кремль наголошував на неканонічності Київського патріархату, а коли українська церква стала канонічною,
то її РПЦ все одно не визнала, а навпаки — відступником оголосила
ще й Константинопольський патріархат, який надав Україні Томос.
Очевидно, що для Кремля та Російської православної церкви головною виявилась не канонічність,
а те, щоб Україна їй підпорядковувалась.
Тому у Москви зараз нова тактика: мовляв, а вас ніхто, крім Константинополя, не визнає. Московські священики на Волині у деяких

вами митрополита Епіфанія, вирішення питання визнання буде
нешвидким та непростим. Уже
в лютому його розглядатимуть
близькі до Константинополя Кіпрська та Грецька церкви. Тут можна сподіватися на сприятливий
результат. Але кілька церков все
одно залишаться на позиціях Росії.
Наприклад, Антіохійська. Інакше
й бути не може, адже її патріарх
сидить у Дамаску, столиці Сирії,
де стоять російські війська, які підтримують тамтешнього диктатора
Башара Асада.
Навряд чи можна розраховувати на швидке визнання ПЦУ
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також із позначкою –*– друкуються на правах реклами. За зміст рекламних матеріалів та листів, надісланих читачами, газета відповідальності не несе.
Редакція залишає за собою право відмовити в розміщенні рекламної статті, якщо її зміст суперечить
законодавству України, нормам моралі
або може завдати шкоди виданню.

За 71-річну Віру Савчук, жительку селища Соснове
Березнівського району, що на Рівненщині, вболівала вся
країна. Літня жінка з велетенським животом була героїнею
телепрограми «Говорить Україна», де розповіла про свою
недугу і сімейну трагедію
Оксана КРАВЧЕНКО

енсіонерка була виснаженою, не могла ходити, їсти,
спати. «Вагітну» бабусю доглядав її 80-річний чоловік,
сам хворий і немічний. До лікарів пані Віра не зверталася, готувалася вже помирати. Допомогти жінці вирішив
сусід, який і виніс на суд телеглядачів драматичну долю матері п’ятьох дітей, яка на схилі літ залишилася безпомічною
і покинутою. Чи вдасться Вірі Савчук повернути щиру прихильність синів і дочок — невідомо, а ось величезного живота, який не давав їй жити, жінка вже позбулася.
У хворої діагностували кістому яєчників гігантських роз-

П

кістому видалили, вага жінки стала
« Коли
всього 38 кілограмів.

»

Україна їй підпорядковувалась.

Жінці видалили
27-кілограмову пухлину

священиків. Коли про це стало відомо, розгорівся скандал і Савва
просив вибачення, але залишився
на посаді. У комуністичні часи він,
до речі, не підтримував «Солідарність» і схвалив запровадження воєнного стану.
Втім, усі ці зусилля Москви
схожі на махання кулаками після бою. Бо головне уже сталось:
Україна має свою канонічну православну церкву, це історичний
факт. І «відмотати плівку» назад
ніхто уже не зможе. В тому числі і «всемогутня Москва». Яка,
як виявилось, не така вже й всемогутня. n

мірів. Пухлину вагою 27 кілограмів і діаметром 45 сантиметрів видалили лікарі Рівненського обласного протипухлинного центру. Операція, яку провели хірурги гінекологічного
відділення, тривала майже 5 годин.
— Пацієнтка не зверталася до лікарів, хоча бачила, що
утворення збільшується в розмірах. Коли кістому видалили,
вага жінки стала всього 38 кілограмів. Однак втручання виявилося вдалим, пані Віра зможе ходити, — розповіла завідувач гінекологічного відділення Рівненського обласного
протипухлинного центру Світлана Орешко. — Хвору вже виписали додому, почувається вона значно ліпше.
Ця історія повинна послужити уроком для всіх жінок.
На жаль, нерідко «виношують» у собі пухлини і волинянки. У січні, наприклад, у Луцькій міській клінічній лікарні прооперували двох 51-річних пацієнток. У жінок
видалили пухлини вагою 3 і 4 кілограми. n
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