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погрожують судом
за вкладений у наш
янтар мільйон доларів
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n Спеціальний репортаж
Фото Людмили ВЛАСЮК.

Вдруге за останні
півроку Рівненська
обласна рада
відмовила
державному
підприємству
«Бурштин
України», яке
просить дозвіл
на видобуток
сонячного
каменю
у Володимирецькому районі. Причому робить це
не з власної ініціативи, а з урядової, адже державні
«Бурштин України» та «Укрбурштин» ще у 2016- му
визначили підприємствами, які мають право
рекультивувати порушені незаконним видобутком
землі, перед цим добувши з них залишки каміння
Левко ЗАБРІДНИЙ

Отець Олександр б’є у дзвін, і цей звук проникає прямісінько в серце.

ДОРОГУ ДО ЦЬОГО СІЛЬСЬКОГО ХРАМУ
ШУКАЮТЬ НАВІТЬ В ІНТЕРНЕТІ
Для когось Оконськ — заможне село з цілющими джерелами, в яких
розводять царську рибу — форель. Мене ж воно вразило трьохсотлітньою
церквою і молитвою, яка не змовкала тут віками
с. 6—7

»
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Читайте
нас 24 години
поспіль
і голосуйте
за «Людину року»
на сайті

«Бурштин України» процес розпочав першим. Торік підприємство, згідно
з постановою Кабміну про
рекультивацію, уклало угоди з кількома підрядниками — приватними структурами, які замість «Бурштину
України»
проводитимуть
усі роботи. На ділянці Цепцевицького
лісництва
у Володимирецькому районі мало працювати ТОВ
«Уорлд Ембер Україна», що
належить зареєстрованій
на Волл-Стріт у Нью-Йорку
корпорації «Уорлд Ембер
Корпорейшн». За даними
українського держреєстру,
власницею американської
компанії є канадійка Дав-

летта Білалова, проте корпорацію пов’язують і з українськими
бізнесменами,
зокрема Олегом Ситником.

« Власницею
американської
компанії є
канадійка Давлетта
Білалова, проте
корпорацію
пов’язують
і з українськими
бізнесменами.

»

Попри позитивну рекомендацію профільної екологічної комісії, підтримали
державне
підприємство
лише три депутати.

Закінчення на с. 8
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УНІКАЛЬНІ ПОРАДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ
ЧОЛОВІЧИХ ПРОБЛЕМ!
Прочитавши книгу «Друге серце чоловіка»,
ви дізнаєтеся про унікальні поради, які можуть
назавжди позбавити вас від проблем із сечостатевою системою, таких як простатит, імпотенція,
аденома, безпліддя, часте сечовипускання тощо.
Книгу було упорядковано світилами традиційної та народної медицини. Поради щодо
позбавлення від цих захворювань настільки
прості, а їхня ефективність настільки висока, що ви реально будете
здивовані.
1000 людей уже засвідчили, що поради в книзі «Друге серце чоловіка» доволі слушні й прості у застосуванні.
Подяки від тих, хто прочитав «Друге серце чоловіка», — це найкраща гарантія того, що описані
в книзі поради — не просто слова, а дійсно метода,
що може допомогти чоловікам.

УВАГА! АКЦІЯ!

До 01.03.2019 р.
ціну на книгу знижено вдвічі.

35 грн

VOLYN.COM.UA
A

»

20 грн (плюс поштові послуги).

Замовити книгу можна за телефонами:
(067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92
(Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора).
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n Політика

ЗА «ЧЕСНОГО МІНІСТРА»
АРМІЮ РОЗКРАДАЛИ НАЙБІЛЬШЕ
l Кабана, померлого від афри-

канської чуми свиней, виявлено
на території мисливських угідь
поблизу села Скреготівка на
Ківерцівщині. Проби патологічного матеріалу було направлено на
експертизу до Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, яка підтвердила
в останках тварини ДНК вірусу АЧС.
У районі розроблено план заходів, оповіщені всі служби, лісові та
мисливські господарства. Наразі
фахівці проводять подвірні обходи
сіл Скреготівка, Берестяне.
l Обладнати міні-школу пла-

нують для пацієнтів Волинської
обласної дитячої лікарні в стінах
закладу, щоб під час тривалого
лікування вони могли навчатися.
Таким виявився результат візиту
кураторів проекту «1+1» «Здійсни
мрію». Для тяжкохворих дітей у
подарунок привезли плазмові
телевізори, аби їхнє перебування
у лікарняних стінах не було таким
нудним, а навпаки — пізнавальним
та корисним.
l Майстерню ткацтва створили

у гімназії ім. В. Газіна, що в Ратному. Тут школярі мають можливість відроджувати давні традиції
цього ремесла. Заклад освіти бере
участь у проекті міжнародної технічної допомоги «Народна творчість
без кордонів» Програми територіального співробітництва країн Східного партнерства Білорусь—Україна,
що співфінансується Європейським
Союзом.
l Вечірка для людей з інвалід-

ністю відбулася у луцькій церкві
«Фіміам». Близько 80 осіб з особливими потребами у Луцьку засяяли усмішками на «Night to Shine».
Для них уперше організували грандіозну подію з лімузином, живою
музикою, червоною доріжкою,
спалахами фотокамер, бенкетом
та подарунками. Гості також отримали найкраще обслуговування:
зачіска, макіяж, професійна чистка
взуття тощо.
l За підрахунками Служби

автомобільних доріг загальна
площа всіх вибоїн на території області становить 119 тисяч
квадратних метрів, що дорівнює
30 футбольним полям. Торік «залатали» 2 тисячі квадратних метрів
ям. n

Віктор ПОЛІЩУК

станнім
часом
військові експерти констатують
серйозне
нарощування
потужностей
вітчизняних Збройних сил —
регулярно з’являються нові
озброєння, поступово покращуються житлові умови військових. Хоча ще буквально
п’ять років тому — перед
початком агресії з боку Росії
— наша армія була доведена
до краю. Це згодом і продемонструвала війна на Донбасі, на початку якої українське
військо трималося тільки на
морально–вольових якостях.
Хто в цьому винен? Цим питанням нині активно займаються слідчі органи — Генпрокуратура та Державне бюро
розслідувань. А у Верховній
Раді влітку минулого року
було створено Тимчасову
слідчу комісію, завдання якої
— розібратися, як і куди зникли величезні запаси озброєння та чому армія виявилася
голою, босою і беззбройною
на момент нападу агресора.
У правоохоронних органах прямо говорять: до такого
жалюгідного стану ЗСУ доведено зумисне.
Під час чергового засідання слідчої комісії, яке днями
відбулося у Верховній Раді,
Генеральний прокурор Юрій
Луценко не виключив наступне: дії колишніх керівників
Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних
сил, що призвели до суттєвого зниження обороноздатності війська, можуть бути кваліфіковані як державна зрада.
Перший заступник директора
Державного бюро розслідування Ольга Варченко також
зазначила, що слідчі ДБР ведуть кримінальне провадження за статтями не лише про
службову недбалість та зловживання владою, а й про державну зраду.
За словами Юрія Луценка, слідчі й експерти умовно
розділили хронологію руйнації українського війська на
чотири етапи. Перший — знищення ядерного потенціалу
країни, третього за обсягами
у світі після США і Росії. Втримати його було вкрай складно через тиск із боку Заходу,
який, на жаль, у відповідь не
надав Україні реальних гарантій безпеки.
Втім, найбільшого уда-

О

ру по армії було завдано пізніше — в середині 2000–х
років. На цьому, зокрема за
результатами звіту Генпрокуратури, наголосив голова
Комітету Верховної Ради із
питань національної безпеки і
оборони Сергій Пашинський.
«Чемпіоном» із розбазарювання нашої армії, а фактично йдеться про зловживання
службовим становищем і владою, був міністр оборони Анатолій Гриценко. Це не звинувачення, це констатація факту
після аналізу документів», —
заявив народний депутат.

вано значний брак цього виду
озброєння.
За часів Януковича Збройні сили України «добивали»
три міністри оборони — Михайло Єжель, Дмитро Саламатін, Павло Лебедєв. Як
пізніше стало відомо, два
останні мали російське громадянство. На цьому етапі
нищився «мозок» нашої армії — було розформовано
об’єднане оперативне командування. Потім, у 2014 році,
виявилося, що вся військова
система залишилася не лише
без зброї, яку розпродали ще

колишніх керівників Міністерства оборони
« Діїта Генерального
штабу Збройних сил можуть

»

бути кваліфіковані як державна зрада.
Пашинський
детально
розповів, як відбувався цей
процес. «Дуже проста схема: стоїть військова частина, наприклад у Луганську,
де перебували артилерійський і механізований полки.
Її наказом міністра оборони
ліквідовують, а майно переводять у надлишкове і
продають за ціною брухту.
Ми зараз змушені купувати в Чехії та Польщі БМП-1,
БМП-2 за ціною 170–200 тисяч доларів. А у 2005–2007
роках сотні цих БМП були списані за ціною в середньому
7000 доларів, — наголосив
Сергій Пашинський. — Я наведу один яскравий приклад:
у 2006–му з бойового чергузенітно–равання було знято зенітно
ра
кетний комплекс С-300.
Наказом
міністра
він нібито був переданий
приватній компанії
на ремонт за
1,5 мільйона
доларів. Але
через місяць
цей комплекс
продали
за
25 мільйонів».
Загалом,
згідно з відомостями слідчої
комісії Верховної Ради, за 3
роки перебування
Анатолія
Гриценка міністром Україна
позбулася 250 зенітно–ракетних комплексів. Хоча вже тоді
було зафіксо-

раніше, а й без координуючого органу, котрий міг би оперативно реагувати на атаку з
боку Росії.
Утім, якщо «голову» було
швидко повернуто на місце
— зокрема розгорнуто штаб
АТО, який виконував оперативно–аналітичну
функцію,
— то зі зброєю все виявилося набагато складніше. Її доводиться купувати за чималі
кошти за кордоном.
Хто з міністрів оборони до
2014–го насправді був «чемпіоном» із розбазарювання
армійського майна, мають
розсудити історія і слідчі органи. А міру покарання цьому
«чемпіону» визначить суд.
І буде дуже прикро, якщо
виявиться, що громадянин
України
справді зробив для
знищення
української
армії більше за росіян… n

Фото skelet-info.org.

Волинь

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради оприлюднила
шокуючі дані про розпродаж військової техніки в роки
керівництва Анатолія Гриценка (на фото)

Рівне
l Батальйон «Госпітальєри»,
який очолює доброволець-медик
Яна Зінкевич, став комунальним
підприємством у Дніпрі й отримав
бюджетне фінансування. Це наразі
єдине підприємство в Україні, мета
якого — навчати наданню домедичної та першої медичної допомоги
потерпілим у різних ситуаціях. Спочатку
інструктори «Госпітальєрів» узялися за
вишкіл співробітників «Муніципальної
варти», далі планують заняття з іншими
бюджетниками, зокрема вчителями.
Для роботи комунального підприємства
з міського бюджету Дніпра цього року
передбачили 4,6 мільйона гривень
на оплату праці співробітників (штат
налічує 13 осіб), закупівлю матеріалів,
манекенів, дообладнання приміщення
тощо.
l Рівненська Єпархія УПЦ МП
звернулася до президента РФ
Владіміра Путіна із проханням
помилувати керівника одного
з найвпливовіших російських
озброєних злочинних угруповань
Сергія Фінагіна. «Фін» очолив банду,
яка здійснювала замовні вбивства, засуджений на 23 роки колонії суворого
режиму.
l Запрацювала інтерактивна
карта доріг Рівненщини. Її розробили з метою обізнаності громадян
щодо стану та якості шляхів області.
З її допомогою можна переглянути,
у яких населених пунктах є асфальтівки, які дороги наявні в тому чи іншому
селі, місті, визначити їх власників тощо.
l Житель селища Млинів Сергій
Довжик врятував 65-річного чоловіка, який провалився під кригу.
Односельчанин на велосипеді через
замерзле водоймище вирішив скоротити шлях, але лід тріснув. Очевидець
не розгубився, схопив жердину і миттєво
кинувся на допомогу. Допоки Сергій добрався до горе-велосипедиста, то й сам
опинився у водяній пастці. Втім, завдяки
неймовірним зусиллям йому вдалося
звідти вибратися і врятувати односельця.
l Рівнян запрошують одружитися… заради благодійності. У День
святого Валентина, 14 лютого, на
майдані Незалежності відбудеться
«Благодійне весілля». Всі охочі з
15.00 до 18.00 зможуть відчути себе
в ролі молодят. Для участі необхідно
сплатити реєстраційний внесок –
50 гривень із пари. Всі кошти організатори передадуть благодійному фонду
«Скарбниця надії». n
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Доброго дня
вам, люди!

13 ЛЮТОГО

Сонце (схід – 7.35, захід – 17.31, тривалість дня
– 9.56).
Місяць у Тельці, Близнятах. 9–10 дні Місяця.
Іменинники: Віктор, Іван, Ілля, Микита.
14 ЛЮТОГО

Сонце (схід – 7.33, захід – 17.32, тривалість дня
– 9.59).
Місяць у Близнятах. 10–11 дні Місяця.
Іменинники: Василь, Давид, Микола, Петро,
Тимофій.

Анекдот

Коробка із «сюрпризом»

Фото: Олександра ДУРМАНЕНКА.

Двоє усміхнених дівчат
із кульками стояли перед
луцькою школою № 9. Але
привертали увагу не стільки вони,
скільки пакунки з логотипом
відомого вантажного перевізника

Буває, сидиш вдома на дивані, п’єш пиво і дивишся футбол. А тут дзвінок:
— Ти сина забрав? Продукти купив? Завтра
мама приїжджає — не забув? Сергію, чому ти мовчиш?
А ти не Сергій, а Микола. І на душі — свято!

n Прогноз погоди

Олександр ДУРМАНЕНКО

Втриматися і не підійти, щоб розпитати, що відбувається, не міг. Юліана
і Віка розповіли, що чекають друга Максима, який відзначає свій день народження. У цей момент верхня коробка
розкрилася — і з неї висунулася… голова ще одного учасника затії! Виявилося, що це Костя, який і мав вручити пакунок, перев’язаний святковим бантом.
Так оригінально друзі та однокласники вирішили привітати товариша
з 16-річчям. Розповідають, що фокус
із коробками придумали спільно. Разом
вибрали й подарунки — листівки, книгу,
чашку і «до чашки». Описувати реакцію
Максима, коли він все це побачив і ще й
отримав пакунок від Кості з ящика,

«Такий зимовий настрій —
і приголубить,
і вщипнути може!»

Веселі друзі — найкращий подарунок!

не буду. Це треба було бачити…
А вже після моїх побажань, коли про-

Кузьма хотів заспівати із симфонічним оркестром
І це сталося. Правда, без нього. Відомі пісні з його репертуару тепер
звучать у виконанні Державного естрадно-симфонічного оркестру України
Катерина ЗУБЧУК

Я б злукавила, коли б сказала, що
була фанаткою творчості Андрія
Кузьменка, якого ми знаємо, як Кузьму Скрябіна. І це не дивно — належу
до старшого покоління, яке виросло
на іншій музиці (кращій чи гіршій —
не про те мова). А його пісня «Мам»
привернула мою увагу, по суті, уже
тоді, як композитор, вокаліст трагічно загинув у свої 46 літ. Бувало,
не відпускали слова: «Мам, ти мене
вибач шо я став дорослий і вже ми-

нула 43 осінь, як я побачив перший
раз свій дім…» Якраз у них було щось
близьке, бо мій син трохи молодший
за Кузьму, і я також чекаю миті, щоб
«посидіти з ним на кухні й поговорити на різні теми».
Тож коли дочка запросила на концерт «Шампанські очі», який відбувся минулого четверга в обласному
музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка, то я прийняла це з вдячністю. Шанувальники,
друзі, рідні музиканта торік у серпні відзначили 50-ліття Кузьми. Уже

щалися, іменинник сказав: «Класно, що
біля мене креативні люди!»
без іменинника. На честь цієї події
був задуманий проект «Skryabin.
Simfo — симфонічна версія пісень
Андрія Кузьменка». У Києві була
прем’єра, а потім — тур по Україні,
який дійшов і до Луцька. Хіти прозвучали у виконанні Державного
естрадно-симфонічного
оркестру
під керівництвом відомого українського диригента Миколи Лисенка.
Зал дуже тепло приймав артистів,
не приховуючи своїх емоцій. І це,
як зізнався, відчув диригент. Тож після офіційного закінчення концерту
був своєрідний подарунок — прозвучали пісні «Танець пінгвіна», «Старі
фотографії». Останню співали хором
під акомпанемент оркестру. Кузьма,
який дивився зі світлини на сцені,
вдячно усміхався.

13 лютого вшановується
пам’ять святителя
Микити, затвірника Печерського. Наші
пращури вважали його охоронцем від
пожеж, блискавок і засухи. У цей день
спостерігали за вітром — посилення
його віщувало серйозну негоду. Якщо
ж випадав сніг, це означало, що варто
готуватися до відлиги
А за прогнозом чергового синоптика обласного гідрометеоцентру Лесі Пасічник, 13 лютого
— хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями слабка хуртовина. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7—12 метрів за секунду, місцями пориви
15—20 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — 0—5 градусів морозу, вдень — від 0 до
5 із позначкою «плюс». 14-го — хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий сніг
та мокрий сніг. Вітер північний, 5—10 метрів за
секунду. Температура повітря вночі — 0—5 нижче нуля, вдень — 1—6 тепла. За багаторічними
спостереженнями, найтепліше 13 лютого було
1995 року — плюс 9, найхолодніше — 2003-го —
27 градусів морозу.
У Рівному 13 лютого похмура погода, без
опадів. Температура повітря — 0—3 градуси
морозу. 14-го — хмарно. Температура повітря — від 0 до 2
тепла.

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

Канікули у тата:
6-річного ХЛОПЧИКА
ЛЕДЬ НЕ ЗАКАТУВАЛИ

»

Цікава
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l ТІ, ЩО ТРИМАЮТЬ НЕБО
Фото надані Оксаною ГОРДЄЄВОЮ, завклубом села Халаїдове.

с. 15

Жителі Халаїдового стверджують, що «Слава Богу!» з уст
священика Миколи Богуславського звучить по-особливому.

«Якщо приїхали ображати
нашого батюшку, то я батога
маю замашистого…»

ГАЗЕТА +

Влітку 2012-го мені довелося виконати одне зі своїх
найдивовижніших журналістських завдань. Працював
я тоді на Українському радіо. І якось пізно ввечері мені
зателефонувало високе керівництво (перестрибнувши
відразу через два щаблі редакційної «ієрархії») і сказало:
завтра на роботу можу не приходити, але позавтрому
із самісінького ранку мушу їхати у відрядження
в Монастирищенський район Черкащини, робити сюжет
про священика УПЦ (тієї, що МП).
На моє уточнювальне запитання, що такого особливого
в тому батюшці і про що має бути сюжет, високе
керівництво відповіло: пояснювати довго — на місці,
мовляв, я все зрозумію

на вихідні
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l ШОК!
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Сергій ХОМІНСЬКИЙ

«ПОГОВОРИШ ІЗ НИМ —
І РОЗВИДНЯЄТЬСЯ»

У визначений день ще вдосвіта виїжджаємо (керівництво
ще й надало свою службову
автівку з «персональним» водієм!). І десь по дев’ятій ми вже
на місці — в селі Халаїдове
Монастирищенського району.
Проте розчаруванню моєму немає меж — той священик встиг
чкурнути на престольний празник у сусіднє благочиння і повернеться аж увечері!
Ну от що ти будеш робити?!
Правильно — тинятися сільськими вулицями і винюхувати
інформацію про того «московського попа», заради якого ти

Прощалися зі своїм земляком-захисником жителі трьох сіл.

На війні вцілів, удома вбила…
медицина
У січні в одній з лікарень Вінниці
зупинилось серце ветерана АТО —
49-річного Леоніда Міщука. Його рідні
та друзі звинувачують у цьому лікарів

Олена ГОРОБЧУК

У

2014-му чоловік пройшов
пекло війни на Сході, врятувавши життя не одному боа и під Луганським
йовому побратиму
аеропортом. Пов
Повернувся додому,
дієм автобуса, піклупрацював водієм
вався про свою родину. При проходженні щорічного медичного огляду у військовому госпіталі в Леоніда

виявили новоутворення на печінці.
З районної лікарні його направили
в одну з приватних клінік, де чоловік
мав пройти обстеження на спіральному комп’ютерному томографі. Там
йому, не зробивши попередніх досліджень на алергічну реакцію, ввели у вену контрастну рідину, спровокувавши анафілактичний шок.
Леонід упав у кому, а коли його вивели з неї, уже не міг ні їсти, ні ходи-

“

Не зробивши
попередніх досліджень
на алергічну реакцію,
ввели у вену
контрастну рідину,
спровокувавши
анафілактичний шок.

ти, ані говорити. Медики казали, що
є надія на відновлення функцій організму, і рідні звернулись до людей
по допомогу на лікування воїна.
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приперся аж за кількасот кілометрів…
Першою мені трапляється
жінка років 30:
— Добрий день!

“

Священик
у нас такий…
дивовижний!

— Добрий день!
— Я кореспондент Українського радіо. Знаю, у вас церква
в селі є, і священик…
Жінка у відповідь… починає плакати! Навзрид!

Закінчення на с. 6
А

М

А

Волинський санаторій
«Лісова пісня»
З 6 лютого 2019 року запрошуємо
на реабілітацію, оздоровлення
та відпочинок
ДЛЯ ВАС ПРИЄМНИЙ БОНУС:
ДІЄ МИНУЛОРІЧНА ЦІНА!
549 грн за добу
(один у номері – 609 грн)
Проживання в номерах
підвищеної комфортності, всі
процедури та клінічні аналізи,
консультації вузьких спеціалістів: терапевта, кардіолога,
невролога, отоларинголога,
ендокринолога, гінеколога,
травматолога БЕЗКОШТОВНІ..

Тел.: 0967983221,
0505428916, (03355) 95606
95606.

»
«ЦІКАВА»
»
Закінчення на с. 3

ЗА 7 ЛЮТОГО
ЩЕ У ПРОДАЖУ!

Е-mail: infolp556@ukr.net

3

Сайт: http://www.lp.volyn.ua
ww
w.lp.
w.lp
w.l
w
..llp
p volyn.ua
volyn ua

»

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 7 лютого:
Канікули
у тата:
6-річного
Іванка
ледь
не
закатували

«Якщо приїхали ображати
нашого батюшку, то я
батога маю замашистого…»

Шок:
на війні вцілів, але вдома
вбила… медицина

А на сайті volyn.com.ua – ще більше неймовірних історій!
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Погляд
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

Як баба Таня
«народною месницею»
стала
Вранці на тролейбусній зупинці лютувала літня жінка.
Голосно лаючись, зривала наклеєні на стіні рекламні
листівки й рвала їх на дрібні шматочки

–Н

ехай їм ті гроші боком вилізуть! Буду
нищити такі оголошення, де побачу, щоб люди
не страждали. Заманюють, а
потім останню сорочку знімають...
З’ясувалося, йшлося про
рекламу так званих «швидких
кредитів», які тепер дуже розповсюджені. На кожному стовпі — адреси й телефони фірм
і контор, які виручать, коли не
вдається дотягнути до зарплати. Ні довідок про доходи не
вимагають, ні застави, достатньо мати паспорт та ідентифікаційний код.
— У мого старого «труби
горіли», бо пенсію вже пропив. Дружки підказали, щоб
узяв кредит. Здалеку видно,
що пияк, а тим лихварям байдуже. Дали тисячу гривень,
а потім ми з дочкою мусили
11 тисяч віддати! Такий у них
бізнес! — пояснювала баба
Таня, чому стала «народною
месницею».
У подібні кредитні пастки люди потрапляють часто,
адже умови позичальникам
спочатку видаються дуже вигідними. Підписуючи договір,
не всі його уважно читають,
не враховують, що зазначений
у рекламі розмір відсотків – це
за 1 день користування позикою. А за прострочення повернення коштів «світить» штраф і
автоматично збільшується відсоткова ставка: наприклад, зі
звичайної в 1% до 3% за день.
Так і набіг борг, який в 11 разів
перевищував узяту чоловіком
у кредит суму. А «вибити» його
з родичів — це вже діло техніки. В хід ідуть погрози, телефонний терор колекторів, і
люди врешті-решт здаються.
Парадоксальна ситуація
склалася в Україні: за копійчану позику вас змусять розрахуватися та ще й три шкури
здеруть, а до мільярдних кредитів, не повернених олігархами, нікому діла нема. Солідні
банки банкрутують, бідові
вкладники оббивають пороги,
щоб забрати свої депозити,
— і все з рук сходить. Що вже
говорити про діяльність мікрофінансових установ.
Свідки «демаршу» баби
Тані на зупинці її не засуджували. Казали, що буває ще гірше.
Дід хоч гульнув за ту тисячу, а

є випадки, коли ви можете ні
сном, ні духом не відати про
кредит і не зверталися за ним,
і потреби в позичках не було, а
тут, як обухом по голові, — у вас
борг. І зовсім не обов’язково,
щоб хтось крав ваш паспорт.
Шахраї тепер вигадливі й технічно грамотні. От ви,
наприклад, знаєте, що таке
фішинг, вішинг?.. За незнайомими модними термінами
криються дуже поширені тепер злодійські схеми. Перший означає виманювання
грошей у користувачів мереж,
коли певні сайти маскуються
під інтернет-банкінг, під сайти
товарів і послуг, які ви хочете
придбати, і зчитують вашу інформацію. Ну а вішинг — це
коли телефонують і намагаються отримати інформацію
про банківську картку, коди.
Потерпіли — ваш клопіт, у кращому випадку почуєте: «Що ж
ви такі довірливі...»
Нещодавно спілкувалася
з мамою хворої дитини, якій
збирають гроші на лікування.
Жінка розповіла, що їй не раз
доводилося «відбиватися» від
охочих вивідати доступ до рахунку.
— Кажу, ви ж мені не вперше дзвоните, я вже голос запам’ятала. Невже ще не зрозуміли, що зі мною цей номер
не пройде? А у відповідь: «А
раптом пройде...»
З телефонним шахрайством розібралися. Але «технічний прогрес» не стоїть на
місці, не знаєш, звідки можна
чекати біди. Тим більше, що
база персональних даних потенційних клієнтів давно сформована й широкодоступна.
Нещодавно у магазині одягу
хотіла обміняти придбаний
светр, бо з розміром не вгадала, — мусила заповнити бланк,
вказати паспортні дані й код.
«У нас такий порядок», — пояснила дівчина-продавець.
— Не знаєш, як і жити в
теперішньому злодійському
світі, — бідкалася баба Таня. —
Ми ж, щоб віддати ті 11 тисяч
гривень, знов у борги влізли.
Позичали у сусідів, у родичів.
Але до кредитних установ я
тепер — ні ногою...
Та чи цього достатньо,
щоб почуватися захищеним
від різного роду шахрайських
схем? n
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n Резонанс

Убивство Катерини Гандзюк
організував голова обласної ради?!
Генеральна прокуратура України оголосила підозру 48-річному
очільнику Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру в організації
нападу на активістку Катерину Гандзюк
Василь РОГУЦЬКИЙ

агадаємо, що 31 липня
2018 року невідомий нападник облив Катерину
сірчаною кислотою. Було обпечено 39% тіла. Постраждала
померла 4 листопада 2018–го
на 34–му році життя. У серпні
того ж року правоохоронці затримали двох колишніх учасників АТО, які проходять у справі
як співучасники замаху.

Н

Мангер
« Владислав
— член партії
«Батьківщина». За день
до оголошення підозри
його виключили з її
рядів.

»

А 11 лютого 2019–го оголошено підозру організатору
злочину голові облради Вла-

Владислав Мангер:
«Я з Катериною
взагалі не знайомий
і втікати нікуди
не збираюсь».

диславу Мангеру. Генеральна прокуратура оприлюднила
першу сторінку «Повідомлення
про підозру», з якого випливає,
що Мангер сприяв незаконній
вирубці лісів на Херсонщині,
яку приховували за допомогою

n У всіх на вустах

На виборах буде
двоє Тимошенків —
Вона і… Він
У президентській кампанії беруть участь дві пари
з однаковими прізвищами: Ігор Шевченко
та Олександр Шевченко, а також Юлія Тимошенко
та Юрій Тимошенко
Петро МАКАРУК

сього ж, за словами голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук, у бюлетені впишуть імена 44 претендентів, які хочуть стати Президентом України та Головнокомандувачем армії. Щоправда, висуванці ще можуть
зняти свою кандидатуру до 8 березня. Якщо ж буде другий
тур і комусь із двох щасливчиків, яким вдасться потрапити до
нього, захочеться відмовитись від боротьби, то у бюлетень
впишуть прізвище того, хто посів третє місце.
Задля участі у виборах 31 березня 44 кандидати внесли у
бюджет України по 2,5 мільйона гривень, усього вийшла чимала сума — 110 мільйонів. Причому майже всі ці кошти держава залишить собі — повернуть тільки тим, хто потрапить
у другий тур. Хоча поповнитись державна скарбничка могла ще на сотню мільйонів, адже документи до Центральної
виборчої комісії подало аж 93 людини (на 40 більше, ніж на
виборах-2014!), але більшість з них ЦВК «зарізала». З різних
причин. Наприклад комуніста Петра Симоненка не пустили
на вибори, бо його висунула заборонена Комуністична партія. Проте у більшості випадків подавачі документів просто
не змогли нашкребти необхідних для реєстрації 2,5 мільйона
гривень. Серед таких — Герой України Надія Савченко, яка
зараз перебуває за гратами за підозрою у державній зраді.
Документи замість неї здавала сестра Віра, але потрібних коштів не знайшла. n

У

штучних підпалів. За це Катерина Гандзюк гостро критикувала місцевих князьків.
Владислав Мангер — член
партії «Батьківщина». За день
до оголошення підозри його
виключили з її рядів. n

n Пряма мова
Дмитро КУЛЕБА, посол,
Постійний представник
України при Раді
Європи, про затримання
поліцією у Києві членів
праворадикальної
організації, коли один
із правоохоронців вигукнув
до затримуваного:
«Лажись, Бандера»:

«

Проблема не в тому, що
людина на відео, яка представляється поліцейським, не
любить Бандеру. У нас одні
його люблять, інші не люблять.
Це нормально.
Питання в тому, що ця людина використовує владу, щоб зі
смаком лупити іншу, тому що
вважає її «бандерою».
Якщо подібних осіб оберігатимуть від покарань заради
«збереження керованості системи» або тому, що він «крєпкій
опєр», то з часом такі потрібні
системі професіонали почнуть
бити за те, що
їнець,
ти українець,
єврей, вірмевак,
нин, лівак,
ватор,
консерватор,
гей чи просто
очкарик.

»

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

www.volyn.com.ua
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Фото прес-служби руху «Справедливість».
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n Дорога до Бога
Фото Августина ЗАПОТОЦЬКОГО.

Кандидат у президенти запрошує у свою команду чесних і небайдужих людей.

Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО:

«Я знаю, як відновити мир
на Донбасі та очистити владу»
Ліберальна модель
економіки, мінімум
бюрократії та дієві важелі
впливу на посадовців усіх
рівнів — це ключові пункти
передвиборчої програми
кандидата у Президенти
України, лідера руху
«Справедливість» Валентина
Наливайченка. Політик
презентував своє бачення
розвитку країни під час
візиту до Луцька
Леонід ОЛІЙНИК

овий глава держави повинен мати потужну міжнародну підтримку, щоб змусити агресора піти з нашої землі.
На цьому він наголосив, розповідаючи про свої перші кроки на
посту президента. План дій для
відновлення миру — це основа
передвиборчої програми Валентина Наливайченка. Документ
щонайперше передбачає укладення дієвої міжнародної угоди
із залученням європейських та
американських партнерів. Водночас серед першочергових
завдань політика — звільнення
українців, взятих у заручники
російськими окупантами, пошук
зниклих безвісти, створення до-

Н

прокурорів
« Суддів,
та поліцейських
чинів у регіонах
мають відкликати
виборці.

»

бровольчої української армії у
традиціях УПА.
Кандидат стверджує, що його
стратегічна мета — абсолютно
викорінити корупцію в Україні.
Вирішення цієї глобальної проблеми, за його словами, безпосередньо стосується сфери
національної безпеки, зокрема,
відродження вітчизняного оборонпрому.
«Нові люди в уряді через

прозорі конкурси обов’язково
вирішуватимуть ключове національне завдання — посилення
обороноздатності Збройних сил
України і захист воїнів», — заявив
Валентин Наливайченко.
Під час презентації передвиборчої програми він наполіг,
щоб суддів, прокурорів та поліцейських чинів у регіонах могли
відкликати виборці — місцеві
громади. Людям, на його думку,
також мають належати надра.
Такі зміни передбачені у програмах розвитку для кожної області,
які розробила команда Наливайченка.
Валентин Олександрович —
прихильник ліберальної моделі
економіки, що передбачає, зокрема, підтримку малого бізнесу, дрібного фермерства через
дешеві кредити. Спілкування ж
із органами влади за такої системи має відбуватися за посередництвом «Електронного уряду», а кількість бюрократичних
процедур звестися до мінімуму.
Такі кроки, за словами кандидата, забезпечать створення нових робочих місць та залучення
інвестицій у вітчизняну економіку. Як наслідок — у країні мають
з’явитися ресурси для реалізації
інфраструктурних та соціальних
проектів. Зокрема: будівництво
доріг, шкіл, лікарень, спорудження житла для військових, збільшення зарплат бюджетникам.
Валентин Наливайченко заявив,
що кожен чиновник, який не виконуватиме соціальних зобов’язань, буде нести кримінальну
відповідальність.
Нині він запрошує небайдужих людей працювати у своїй
команді представниками у виборчих комісіях, щоб виявляти
тих, хто купує голоси, використовує різноманітні маніпуляції, та
«знімати їх із дистанції». До речі,
довіреною особою кандидата у
президенти України Валентина Наливайченка на Волині став
очільник обласного осередку
руху «Справедливість», учасник
бойових дій, волонтер Дмитро
Громенко. n

Колективне фото учасників прощі біля Луцького замку.

До Луцька приїхало понад
триста греко-католицьких
монахів і шестеро єпископів
Обласний центр Волині став місцем паломництва богопосвячених осіб
УГКЦ. Зібрання проходило під гаслом «Мій володар — Христос, і я буду
йому вірний», що належить священномученикові Омеляну Ковчу
Тамара ТРОФИМЧУК

дягнуті в чернечі габіти
учасники прощі прибули в обласний центр
із різних куточків України,
навіть із далекого Харкова
та прифронтового Краматорська. Сестер і братів у вірі
гостинно приймав луцький
монастир Святого Василія
Великого. Семеро ченців, які
тут мешкають, спільно з парафіянами доклали всіх зусиль, щоб достойно зустріти
таку велику кількість прочан.
У новозбудованому пасторальному центрі монастиря
на них чекали теплий прийом
та смачне частування.
Головною подією прощі
стала архієрейська божественна літургія. В ній узяли
участь шестеро єпископів.
Богослужіння у прямому
ефірі транслював «12 канал», а очолив його екзарх
Луцький УГКЦ Йосафат
Говера. У храмі разом
із монахами, священиками
та парафіянами перебували
заступник голови Волинської облдержадміністрації
Світлана Мишковець, заступник голови Волинської
облради Олександр Пи-

О

рожик, виконувач обов’язків
луцького міського голови
Григорій Пустовіт.
— Сучасний світ вважає архаїзмом намір стати
монахом, — сказав у проповіді Йосафат Говера. — Він
випробовує людину, нав’язує їй свій спосіб думання. Нелегко сьогодні бути
собою, а ще важче — богопосвяченою особою. Але
Папа Франциск каже, що

Цапчук. — Земля цього краю
освячена великими постатями і кров’ю мучеників. Варто
згадати принаймні двох: великого святого Вселенської
церкви Йосафата Кунцевича
та блаженного УГКЦ священномученика Миколая Чарнецького, котрий як єпископ
трудився на Волині.
По закінченні літургії монахи та парафіяни вирушили
урочистою ходою до Музею

кожним покликанням до монашого життя
« Зазавжди
стоїть чиясь щира молитва.
за кожним покликанням
до монашого життя завжди
стоїть чиясь щира молитва — бабусі, дідуся, матері,
батька, громади. Людям, які
чують у своєму серці заклик
Бога, не треба боятися стати
на цей шлях. З ними завжди буде Господь, а значить,
ніяка перешкода не страшна.
— Волинь є колискою
греко-католицької церкви.
Сьогодні вона переживає
відродження, — сказав
настоятель василіянського
монастиря отець Терентій

»

Волинської ікони, в якому
зберігається чудотворний
образ Холмської Божої Матері. Дорогою до нього, біля
пам’ятного знаку на Київському майдані, процесія зупинилася, щоб виконати духовний
гімн України «Боже великий,
єдиний». Після молитви
до ікони Холмської Богородиці гості поїхали на екскурсію
в замок Любарта.
Фоторепортаж
із події — на сайті
VOLYN.COM.UA. n
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n Спеціальний репортаж

Людмила ВЛАСЮК

БОГ ПОСИЛАЄ ОКОНСЬКУ
ОСОБЛИВИХ СВЯЩЕНИКІВ

Спускаємося з отцем Олександром із небес на землю, йдемо подвір’ям Свято-Успенської церкви,
з вигляду скромної і зовсім непоказної. Біля неї — могила отця Миколи Сукманського, котрий служив
Богу та людям 52 роки. Людина-легенда, про нього говорять, що співав колись у хорі самого Федора
Шаляпіна. Завдяки йому в роки
Другої світової війни було врятовано від розстрілу мешканців села,
німцями зігнаних на церковне подвір’я. Після Сукманського правив
у храмі отець Григорій Кирильчук,
при якому і в радянські часи не закрили найдавнішу церкву. Саме
у дзвіниці проводились хрещення селян із найближчих населених
пунктів.
— Багато хто, приїжджаючи
та переступаючи цей поріг і сьогодні,
говорить: «А мене тут хрестили», —
розповідає отець Олександр. — Років вісім тому сюди навідався і сам
тодішній Генпрокурор Святослав
Піскун. В Оконську він із дружиною,
яка родом із Маневичів, хрестив

свою доньку. Шукав записи в церковній документації. Повертався
із Зимненського монастиря і дорогою назад заїхав сюди. Отак і відбулося наше знайомство. А потім він
приїздив сюди із тоді ще ректором
Ірпінської податкової академії Петром Мельником. То я дуже здивувався, бо той зайшов у храм босим.
Батюшка повертає ключ — і з глибини храму на мене дивляться старі
образи, на посірілих від віків дошках
проглядають лики святих.
— Коли реставрували іконостас,
то, за словами хлопців, щось блиснуло прямо в куполі, як розряд блискавиці, — каже отець Олександр. —
От таке ж явище було і коли ми
вішали ці старі образи. Побудований
храм у 1718 році. Він стоїть до цього
часу на дубових пеньках. І коли ми
тут ставили альтанку та гойдалку,
то зробили ідентично до храму: все
поставили на пеньках. На святкуванні його 300-річчя заклали капсулу
часу. Кожен написав своє бажання,
тож через багато літ, можливо, наші
діти її відкриють і прочитають. Дуже
допоміг у підготовці до свята сільський голова Петро Ярута. Я хотів би,
щоб люди приходили до храму тоді,
коли відчують потребу. Не лише у неділю чи свята.

« Я хотів би,

щоб люди
приходили
до храму
тоді, коли
відчують
потребу.
Не лише
у неділю чи
свята.

»

Марії Плескун
вдалося
врятуватися
від розправи
німців.

І ніби Бог почув ці слова. У церкву заходить чоловік років тридцяти
і каже: «Можна помолитися і свічку поставити?» Отець Олександр
усміхаючись запрошує і, поки вірянин приклоняється до ікон, пошепки запитує: «Це з вами? Ваш
водій?» Я заперечливо хитаю головою і знизую плечима. Виявляється, простий проїжджий, повертається додому на Черкащину.
У телефоні загуглив найближчий
храм. От вам і справжнє оконське
диво.

У ПОДАРУНОК — ВИШИТИЙ
РУШНИК ВІД БАБИ МАРІЇ,
ЯКА ПЕРЕЖИЛА РОЗСТРІЛ

Служить священиком у цьому
храмі Олександр Лановий сімнадцять літ. Сам із Хмельниччини. Коли
приїхав до Оконська, кілька років
квартирував у Марії Плескун, яка
вижила під час масового розстрілу
мешканців села у 1942-му.
...Марія Іванівна принесла всі
свої нагороди та медалі, тремтячими руками розклала їх на вишитому рушничку. Поправляючи хустку,

усміхаючись крізь сльози, приказувала: «Піду світлішу замотаю, гарнішу». І все плакала — чи то від спогадів, чи то від того, що в старенькій
хустці. Рухлива така, моторна,
весь час на отця Олександра поглядала, як на найріднішу людину,
на мене ж — боязко.
Поки баба Марія побігла (бо ж
не ходить вона, а таки бігає) по нову
хустку, батюшка розповідає, що
в селі місць розстрілу — два. Одне —
де стояла школа, під самісіньким
лісом. Друге — на сільській вулиці.
І там, і там стоять хрести.
Вже пізніше Любов Корольчук,
жителька Оконська і колишній сільський голова, розповіла, що першого
разу німці зігнали в школу всіх учителів із сім’ями, а за кілька днів стали
по одному виводити, класти на землю і розстрілювати. У другому — німці
разом із польською поліцією помстилися селянам за те, що місцеві бешкетники пограбували і вбили родину
тамтешнього поляка. Видали чоботи
пана, які знайшли в одній із сільських
хат. Тоді вбили ще кількадесят селян.
— Наїхало їх тоді кіньми багацько.
Коли німці вбили дві сестри і брата,
матір, то я не пам’ятаю, маленька
була, — каже 79-літня Марія Плескун. — Знаю з розповідей, що матера повели. А батько схопив брата
на руки — і давай бігти. Старша сестра з сусідкою набрали одежи і занесли за річку, люди туди втікали. Їм
кричать: «Дівчата, принесіть ше!», —
та німці їх завернули. І як вони не просилися до батейка, їх найпершими
забили. А моя сестра Ганя взяла мене
на руки — і давай втікати стежкою.
Два німці перейшло, наказали верта-

Оконська школа чимала. При вході — гранітна дошка Ігорю Климюку.
Історія сьогодення, яка пишеться
кров’ю дітей. 187 учнів, 28 учителів,
цього року в нову школу набрали
24 школярі. Клас настільки по-сучасному красиво оформлений, що хочеться сісти за парту і самій.
— У батьків з’явилося розуміння: аби досягти чогось у житті,
не обов’язково мати вищу освіту, —
каже директор школи, вчитель історії
і фізкультури Олег Ковердюк. — Багато дітей обирає такі професії, які
будуть затребуваними. З таким масовим виїздом наших людей Україна сама зіткнеться з проблемою нестачі робочих рук. Якщо не виходить
із тебе юрист, то, можливо, вийде
геніальний механік.
Ці діти — жваві й енергійні, вільно спілкуються і легко говорять про
те, що люблять, не соромлячись своїх мрій.
— Наш Оконськ мені подобається
всім! Тим, що село не відстале, все
тут оновлюється, ремонтується. Зараз багато стимулів, щоб працювати
в школі, тому я хочу бути вчителем, —
розповідає одинадцятикласниця Ангеліна Плескун.
— Тут цілющі джерела, дуже красива школа, щоправда, навчаюсь
останній рік, то якось сумно. Буду
лікарем, — сміливо говорить Діма Головчак.
А їхня однокласниця Іринка Корольчук любить своє село за його
природу: з одного боку ліс, з другого — ставки, кожному щось до душі.
І музей у школі — особливий.
Сюди потай із хатніх горищ діти
зносили старі праски та постоли,
а тепер там, у лівому кутку, — особливі експонати. Гільзи. Уламки
снаряду «Град»… Це вже отець
Олександр Лановий, який також

ЛЮБИТИ ПО-СПРАВЖНЬОМУ
ДІМ, У ЯКОМУ ЖИВЕШ

Місцеве форелеве господарство
огороджене
двометровим
парканом, і місцеві жителі, кажуть,
належить
екс-нардепу-регіоналу
Григорію Смітюху. Мене воно не захоплює. Не знаю, з чим це пов’язувати: чи з тим, що риби не люблю, чи
з тим, що його розбудували на унікальних джерелах. Багатим дозволено все. Тільки кому з того користь?
Хіба у тому, що окончуки можуть купувати форель у крамниці при дорозі
по ціні 140 грн за кілограм, а це на десять гривень дешевше, ніж у Луцьку.
Інша річ — джерело, яке облагородив Роман Лановий, житель цього
села і рідний брат місцевого священика. Там вода струменить жваво,
і без усіляких дозволів, там гостинно.
— Ще старий батюшка казав:
«Хто в пана води нап’ється, той тут
одружиться», — усміхаючись, каже
чоловік. — Його ще називали «панським місцем». Отак і сталося. Коли
вже одружився, то вирішив тут все
привести до ладу.
Роман пройшов війну і полон
у сепаратистів. Отець Олександр,
рятуючи брата з рук окупантів, «підсів» на волонтерство і сьогодні допомагає хлопцям на фронті зберегти душу. Обидва хмельничанини
люблять Оконськ по-справжньому,
як рідний дім. Такої любові і до Бога,
і до людей варто повчитися. Як і в інших жителів, наприклад у баби Марії,
яка жіночими тендітними руками заливала бетон на форелеве господарство. Невже ж для тих, хто і далі через
джерельну оконську воду «проганяє
мільйони», які навряд чи осядуть
у державній
казні? n
д р
Більше фото з Оконська —
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Стів Джобс: «ПРАЦЮВАТИ ПОТРІБНО
НЕ 12 ГОДИН НА ДОБУ, А ГОЛОВОЮ» с. 9 »

КІЛЕРІВ ЗАМОВИВ
«АМЕРИКАНЕЦЬ»?
Близько опівночі до поліції надійшло
повідомлення, що в Старому Селі
Рокитнівського району, що на Рівненщині,
від вогнепального поранення помер
30-річний чоловік. Сусід почув звуки пострілів,
а опісля знайшов труп на подвір’ї і викликав
правоохоронців
Валентин СТАВСЬКИЙ

еподалік місця вчиненого злочину поліцейські
помітили двох чоловіків
на автомобілі БMВ-525. Свідки
вказали, що саме це авто бачили
поблизу будинку загиблого після
скоєння вбивства. Правоохоронці почали його переслідувати.
У північних районах Рівненської
області ввели оперативний
план «Сирена». Неподалік села

Н

земляка
« Завінвбивство
пообіцяв
виконавцям 2 тисячі
доларів США, скутер
та «євробляху».

»

Томашгород утікачі покинули автомобіль і втекли до лісу.
На затримання зловмисників
орієнтували весь особовий склад
поліції Рівненщини. Лісовий масив
на межі Рокитнівського, Дубровицького і Сарненського районів
оточили поліцейські, нацгвардійці
і прикордонники. До проведення
спецоперації залучили і спецпідрозділ КОРД.
Через більш як 10 годин після
втечі двоє жителів Старого Села
здалися стражам порядку. Вони
заперечували свою причетність

до злочину, хоча і підтвердили, що
мали неприязні стосунки із загиблим. Пояснили, що того вечора
випадково дізналися про вбивство
і приїхали туди з цікавості.
Тим часом обідньої пори
в лісовому масиві біля села
Березове, що поблизу українсько-білоруського кордону, наряд
прикордонної служби затримав
трьох чоловіків. В одного з них,
22-річного раніше судимого
жителя села Великі Цепцевичі
Володимирецького району, правоохоронці виявили пістолет. Для
з’ясування усіх обставин їх доставили до Рокитнівського районного
відділення Нацполіції, де чоловіки
зізналися, що вбили 30-літнього
жителя Старого Села на замовлення так званого «американця»,
27-річного його односельця,
який донедавна проживав у США.
А за вбивство земляка він пообіцяв виконавцям 2 тисячі доларів
США, скутер та «євробляху».
Відомо також, що «американець» та інші підозрювані у скоєнні
вбивства і їхня жертва, причетні
до нелегального видобутку бурштину, а також низки розбірок.
Справа по одній з них досі перебуває на розгляді в Рокитнівському
районному суді. Цього разу «американця» затримали на орендованій квартирі у Рівному. Наразі він
спілкується зі слідчими. n
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l ІСТОРІЯ НОМЕРА

Із працівників банку —
у кондитери. Бо цього
прагнула її душа!
l СВОЯ СПРАВА Олена Шумада із волинського селища
Благодатне, що поблизу Нововолинська, після кар’єри
у фінансовій установі не побоялася кардинально змінити
фах і з нуля вчитися улюбленій кондитерській справі

Номер у продажу
»
з 14 лютого.
с. 10—11

Запитуйте у Ваших листонош!
ш!
А ще краще – випишіть
додому!

с. 5—7

»
Усі фото з особистого архіву
Олени ШУМАДИ.

Тутешні дзвони звучать по-особливому. Крутими похилими
сходами ми піднімаємося на дзвіницю, з якої відкривається
захопливий краєвид: затишні хатинки, вулиці, дерева… «От
цей найголовніший і найбільший дзвін. Гляньте, як потужно
він закріплений, аби вагу витримувати», — каже настоятель
Олександр Лановий. Звук б’є прямісінько в серце, і в цьому
голосінні губляться слова

ГІЛЬЗИ ТА УЛАМКИ «ГРАДА»:
ШКІЛЬНИЙ МУЗЕЙ ЖИВЕ
НЕ ЛИШЕ ГЛЕЧИКАМИ

тут учителює, привіз із війни.
— У школі викладаю природознавство та основи християнської
етики. Їжджу ще на Схід, але вже
не тільки до військовослужбовців, зараз там стоїть наша поліція, то більше до них. Хочу відвідати дитячий
будинок у містечку Гірському біля Попасної, вже й речей назбиралося, —
ніби відповідаючи на моє запитання
в очах, каже батюшка.

Фото ukurier.gov.ua.

ДОРОГУ ДО ЦЬОГО СІЛЬСЬКОГО ХРАМУ
ШУКАЮТЬ НАВІТЬ В ІНТЕРНЕТІ

тися. А вона мене з рук не випускає.
В нас у хати внизу льох був. Та й вона
туди зі мною вскочила. Там бочки
зі збіжжям стояли. Я кашляла, вона
скинула із себе піджака і мене накрила. Я так і заснула. То вона ще чула,
як ті дівчата просилися, а вони їх над
дорогою біля фігури все їдно розстриляли. Німці в той льох заглядали,
бочки поперекидали і не побачили.
Так удвох із сестрою і вижили. Матера, двох сестер та малого Юрка забили. Батька забрали на війну, звидти вернувся без руки. Гляділа мене
материна сестра.
— А опісля будувала по всьому району доміки, школи, працювала в лісництві, ліси садила, бетон заливали
сутками на форелеве господарство,
— веде далі старенька. — Їдеш у кірзових чоботках, та так ноги мерзли.
До роботи була дурна, четверо дітей,
навариш ще до сходу сонця і біжиш
на машину.
Слухаєш, милуєшся тією бабусею,
і її хочеться обняти. Наче відчувши мої
думки, баба Марія швиденько підводиться з лавки і каже: «Я вам рушника
гарного принесу. Сама ткала і вишивала». І гріх відмовлятися від її щирості та гостинності. Зберігаю той
рушник, як добру згадку про бабусю
Марію, яка так нагадує мою рідну.

Фото orest.com.ua.

Роман Лановий облаштував джерело в іншому кутку села,
де вода струменить для усіх охочих, без усяких дозволів.
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ОВИНИ КРАЮ

n У всіх на вустах

УКРАЛИ З БАНКОМАТА
600 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

ПОШКОДУВАЛА ПЛЕМІННИКА
І ПОПЛАТИЛАСЯ ЖИТТЯМ
У Кортелісах, що на Ратнівщині, сталася
страшна трагедія — 17-річний мешканець села
Богдан С., перебуваючи у стані алкогольного
сп’яніння, убив металевим прутом рідну
48-літню тітку
Іван КАПІТУЛА

а словами працівників Ратнівського відділу
поліції, хлопець давно не дружив із законом.
На його рахунку чимало правопорушень —
зокрема, побиття чужих дітей, літніх жінок… Але
потерпілі до правоохоронних органів чомусь
не зверталися. Також Богдан С. уже був судимий
за крадіжку товарів з місцевого магазину. За скоєння цього злочину йому присудили три з половиною роки позбавлення волі, але з іспитовим строком. Вирок мав вступити у силу 10 лютого…
Парубок чомусь не злюбив рідну тітку
і її співмешканця, часто навідувався до них, погрожував розправою. А одного разу конфлікт закінчився тим, що обох узяв у заручники і викликав
з Луцька спецслужбу. За цим фактом тоді проти
Богдана С. було відкрито кримінальне провадження. Справа навіть дійшла до суду. Однак тітка,
очевидно, пошкодувала племінника, передумала
подавати приватне обвинувачення. Отож, провадження закрили. І це сталося за десять днів до жахливого вбивства. Варто зазначити, що після кожного факту злочину Богдана С. направляли в обласну
психіатричну лікарню для обстеження. Висновок
був один: він осудний. Поліцейські з’ясували, що
того трагічного дня хлопець прийшов до тітки й під
час чергової сварки вдарив її каменюкою по голові.
Потім знайшов металевого прута й пронизав ним
череп. Проте й після цього не припинив знущання
над жінкою. Загалом, за словами правоохоронців,
завдав їй більше 20 ударів (!), від яких потерпіла й
померла.
Нападника затримано. Підозрюваному у вбивстві жінки «світить» від 7 до 12 років позбавлення
волі. n

З

ЖИВЦЕМ ЗГОРІЛИ
У СВОЇХ ОСЕЛЯХ
8 лютого близько опівночі трапилася пожежа
у дерев’яному житловому будинку на вулиці
Шевченка в селі Поничів ВолодимирВолинського району
Володимир НЕСТЕРОВ

овідомлення про загорання надійшло
до служби 101 о 00.38. За викликом уже
за 12 хвилин примчали два автомобілі Державної пожежно-рятувальної частини № 7 міста
Володимира-Волинського. Горіло в одній з кімнат.
Вогонь поширився на горище і дах, будинок був
заповнений димом. Щоб зайти всередину, рятувальникам довелося скористатися апаратами
на стисненому повітрі та застосувати 2 потужні водяні стволи. На жаль, на місці пожежі були виявлені
тіла двох чоловіків, врятувати яких було вже неможливо. Загиблі — 48-літній Микола М. та 34-літній
Олександр С. Обставини трагедії розслідує спеціальна комісія на чолі з правоохоронцями, до складу якої увійшли фахівці цивільного захисту та представники місцевої влади. Одна з імовірних причин
загорання — необережне поводження з вогнем.
На минулому тижні двоє людей загинули під час
пожежі і в Ківерцівському районі. Управління ДСНС
у Волинській області закликає громадян суворо
дотримуватися правил безпеки в побуті, не курити
в ліжку, не перегрівати печі опалення та стежити
за справністю електричних приладів. n
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Позавчора вночі співробітники управління стратегічних
розслідувань спільно із спецпризначенцями корпусу оперативнораптової дії та слідчими головного управління Нацполіції
у Волинській області затримали групу зловмисників віком 33,
34 та 40 років, котрі у селищі Олика Ківерцівського району
із банкомата викрали дві касети із грішми
Анна ПАВЛОВСЬКА

ума
спричинених
збитків — 600 тисяч гривень. Гроші та знаряддя злочину вилучили, зокрема, болгарку для
розрізування металу, викрутки,
рулони самоклеючої плівки та серцевину замка. Злодіїв затримали
у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. Їм оголошено про підозру за ч. 5 ст. 185 Кримінального
кодексу
України.
Вирішується питання про обрання

—С

запобіжного заходу тримання під
вартою, — розповів начальник головного управління Національної
поліції у Волинській області Петро
Шпига.
У групі — лучанин, уродженці Закарпаття та Рівненщини, які раніше
притягувались до кримінальної відповідальності. Під час досудового
слідства буде перевірено їхню причетність до скоєння інших злочинів.
Санкція статті передбачає покарання
від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна. Триває слідство. n

Фотот up.mk.ua
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n Отакої!

Американці погрожують судом
за вкладений у наш янтар мільйон доларів

»

Закінчення. Початок на с. 1

Левко ЗАБРІДНИЙ

ешта не погодила «Бурштину
України» дозвіл на видобуток,
не так зважаючи на підрядника,
як через більш формальні причини.
Зокрема, обранцям не сподобалося, що в документах йдеться про
отримання спецдозволу на геологічне вивчення родовища, а не на
видобуток бурштину. І хоча помічник
директора ДП «Бурштин України»
Костянтин Ващенко запевняв, що
отримання саме такого спецдозволу передбачає постанова Кабміну,
бо він швидший, і насправді буде
не вивчення, а видобуток, депутати
не повірили. Виставили також претензії щодо незадовільної співпраці
підприємства з місцевою громадою.
Директор ДП «Бурштин України» Дмитро Тяглій зазначає, що
підприємство повторно готується
подавати документи. Натомість,
за його словами, «Уорлд Ембер
Україна» позиватиметься на облраду до суду. Мовляв, компанія вже

Р

вклала у цей проект більше мільйона доларів, звезла на ділянку техніку, оплачує охорону — і втрачає
кошти.
— Мені самому цікаво, чому депутати не проголосували, — зазначає пан Тяглій. — Можливо, їх збило
формулювання назви винесеного
на сесію рішення, де не згадувало-

дуже не хоче
« Хтось
випустити нас на легальний
ринок, бо їм вигідний
нелегальний.

»

ся про рекультивацію, а лише про
отримання спецдозволу, хоча ми подавали пакет документів під іншою
назвою. Так, голова фракції «Батьківщина» Микола Кучерук потім зазначав, що не розібрався у ситуації, тому не голосував. Я схильний
йому вірити. Але не розумію позицію
фракції БПП та її голови Віталія Чугуннікова, який, коли був головою облдержадміністрації, сам презентував
проект рекультивації у Рівному. Він
Р

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗГУБУ

Втрачені свідоцтво про реєстрацію (серія та номер АБ528797), видане 28 лютого 2008 року з відміткою «Знятий з обліку
11.01.2018 року», а також транзитний номер
АЕ 07140 на транспортний засіб — навантажувач телескопічний Claas Scorpion 7040,
2006 року випуску, заводський № 40201055,
№ двигуна 10146160, що є власністю сільськогосподарського приватного підприємства «Дружба», вважати недійсними.

Е

К

Л

А

М

прекрасно знає всю ситуацію.
Американці
вже
надіслали
лист: якщо ми не виконаємо своїх договірних зобов’язань і не отримаємо спецдозвіл, без якого
роботи у жодному разі не розпочнуться, то вони подадуть на нас
у суд і вимагатимуть компенсації
витрачених коштів. Зараз поки що
вони подають до суду на облраду
за її незаконне рішення та на Держгеонадра, яке, по суті, не повинно
брати до уваги відмову обласних
депутатів. Я ж уже буду домовлятися з головами фракцій за наступне
голосування.
Наразі наше підприємство також працює над виробленням документів щодо рекультивації на ділянці поблизу Ясногірки Сарненського
району, проте отримуємо з незрозумілих причин відмови від Держгеокадастру. Хтось дуже не хоче
випустити нас на легальний ринок,
бо їм вигідний нелегальний. А селяни на проект рекультивації реагують по-різному. Хто не добуває,
тому байдуже, бурштинокопачі —
проти. n

А

ЛУЦЬКИЙ БАЗОВИЙ
МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ
До уваги вступників!
24 лютого об 11.00 в актовій залі
коледжу відбудеться День відкритих дверей.
Наша адреса: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 2.
Тел. (0332) 72-36-55.
Втрачені документи Свято-Троїцького собору
м. Берестечка Горохівського району Волинської області
вважати недійсними.

www.volyn.com.ua
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n Редакційний щоденник

«ІНОДІ ДОСИТЬ СЕКУНДИ,
ЩОБ ЛЮДИНА СТАЛА НІКИМ»
Фото з «Фейсбук»-сторінок Богдана СТУПАКОВА та «UA: Волинь».

Чим переймався
і з чого дивувався
останнім часом
зас
заступник
упни
редактора
редак
«Газе
«Газети
Воли
Волинь»
Сергій
Сер
НАУМУК
Н

…ТИМ, ЯК ПРОВЧИЛИ
ЛУЦЬКОГО ХУЛІГАНА

…СІМЕЙНИМИ ФЕРМАМИ,
З ЯКИМИ НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО

Про їх розвиток тепер говорять чимало. На Волині таких ферм близько
2800. Тут утримують понад 10 тисяч
корів. Звісно, саме на цю категорію
господарств, як правило, спираються
переробники молока, адже можна твердити, що для селян, котрі утримують
кілька корів, продаж молока є вагомим
джерелом доходів. А значить, варто
сподіватися, що не спродуватимуть
водночас худобу (хоча, на жаль, і таке
трапляється).
Проте, поспілкувавшись із безпосередніми учасниками процесу, з’ясувалося, що не все так райдужно, як це вміють показати чиновники.
— Насамперед група людей, яка
хоче створити сімейне фермерське
господарство, мусить підписати договір, завірити його в нотаріуса, потім
зареєструватися, як фізична особа-підприємець, — розповів власник міцного
особистого селянського господарства
з села Четвертня Маневицького району
Олександр Махновець. — Мене запевнила одна львів’янка (там канадці дуже
допомагають сімейним фермам), що
і вона, сини та чоловік уклали договір,
але в державного реєстратора досі числяться лише підприємцями.
Немає такого статусу в державних
реєстраторів! То навіщо ці розмови,
якщо неможливо зареєструватися як сімейна ферма? Нащо стільки хвалитися?

Проте генеральний директор групи
компаній «Реноме» Надія Гладкевич зізналася, що не впевнена щодо равликового майбутнього своєї фірми: «Сказати чесно, що ми й надалі будемо цим
займатися, не можу. Прибутків поки що
цей бізнес не приніс, але нас хвалять
експерти».
Отож, не все так просто навіть у незаповнених поки що нішах. Експерти ж
зазначають, що у Європі наразі попит
превалює над пропозицією їстівних молюсків.

Богдан Ступаков став справжнім антигероєм.

Краще просто стати підприємцем — та й
по всьому. Але ж хотілося б мати якусь
підтримку і з області, і з Києва. Бо якщо
я за останні чотири-п’ять літ зміг стати на ноги: створити добру кормову
базу, закупити техніку, то за підтримки це можна було зробити за рік-два.
І утримувати не 10, а 15–20 корів. От що
насправді зроблено добре — це запровадження єдиного соціального внеску.
А щодо сімейних ферм я вже звертався
до помічника народного депутата, порушував це питання. Бо реєструватися
потрібно, — наголосив Олександр Махновець, який на власній шкурі спробував
«принади» кооперації.
…РАВЛИКОВИМ БІЗНЕСОМ
РІВНЕНСЬКИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ

Заробляння на молюсках в Україні
дедалі набирає обертів. Одночасно виробники популяризують культуру споживання на внутрішньому ринку цього
поки що незвичного (хоча й смачного
та корисного через великий вміст білків)
делікатесу і працюють на експорт. Останній наразі займає левову частку всі-

років! Це, по-вашому,
« 20малий?
20-літні вже на Сході
за Україну вмирають.
»
єї продукції. Найбільше наших равликів
«їде» в Литву, де з них виробляють напівфабрикати і перепродують у Західну
Європу — там покупець платоспроможніший і ціни вищі.
Нещодавно було повідомлення, що
в селі Понеблі Рівненської області група
компаній «Реноме» вирощує равликів.
У цьому не було б нічого незвичного,
якби не те, що вона працює в галузі інформаційних технологій, будівництва
та нерухомості. Проте рівняни таки вирішили розвивати ще один напрям бізнесу. Щоправда, на час створення
равликової ферми вони вже мали свій
рибгосп, який вивели на пристойний рівень. Але через витіснення на ринку річкової риби морською, її розведення вже
не таке привабливе.
Тож вирішили завести равликів.

Увечері 6 лютого Департамент муніципальної варти Луцької міської ради
на своїй сторінці у «Фейсбуці» попросив
допомогти впізнати вандала і розмістив
відповідне відео. На ньому молодий
хлопець під смішки своїх друзів виламує
ліхтар у Центральному парку імені Лесі
Українки. «Бодю, не виривай! Бодю!» —
вигукує його товариш, але той не реагує. Усім весело. А щоб похвалитися,
то все «геройство» ще й зняли на відео
та «завантажили» в соцмережу.
Користувачі за вигуками на відео відразу зрозуміли, що виламує ліхтар Богдан Ступаков, а знімає це Вікторія Козік.
Незабаром уже й Департамент муніципальної варти Луцької міської ради підтвердив, що дівчина, яка знімала відео,
це 17-річна Вікторія Козік, випускниця
25-ї школи та студентка Львівської політехніки. А «героєм дня» був таки 20-літній Богдан Ступаков.
Але подібні дії молоді, на жаль, вже
не дивують. Час від часу з’являється інформація то про понищені дорожні знаки, то про перекинуті лавки та смітники,
то про поламані дерева. Більше здивувало, що вже наступного дня на сторінці
департаменту виклали покаянне відео,
де Богдан Ступаков перепрошує громаду за вчинене.
— Я з компанією відпочивав у парку.
Зробив правопорушення — вирвав ліхтар. Вибачаюсь перед громадою міста
Луцька за скоєне. Зобов’язуюся відновити ліхтар якомога швидше, — каже
хлопець на фоні банера муніципалів.
Щоправда, дехто з користувачів
пише: якби не попався, то й не шкодував
би. «20 років! Це, по-вашому, малий? —
обурюється Ірина Зенц. — 20-літні вже
на Сході за Україну вмирають. У той час,
коли такі руйнують, інші «зірочки» на відео все знімають».
«Іноді досить секунди, щоб близька людина стала ніким», — зазначив
на своїй сторінці Богдан Ступаков. Додам: і без слова «близька» цей вислів
дуже влучний. n

Вітаємо!
60 років подружнього життя зустріли дорогі мама і тато, бабуся і дідусь,
прабабуся і прадідусь, жителі села Смолява Горохівського району
Володимир Пилипович
та
Ольга Іванівна ЮЗЬКОВІ.
Ваш ювілей — не просто дата,
Даруєте ви нам усе життя.
То життя, в якому все було:
Нехай же в день цей особливий
Нелегка праця, щоденна
Господь почує наші молитви,
і завзята,
Пошле з небес здоров’я
Непохитна віра у добро.
й сили
Ростили діток, пестили ви внуків,
На довгі-довгії роки.
З любов’ю
Вам нині правнуки
освітлюють буття.
та вдячністю
І серце, сповнене
діти, внуки,
правнуки.
любові і терпіння,

Найкраща матуся та бабуся,
жителька села Несвіч Луцького району
Ольга Никонівна
РЯБЧУН
сьогодні святкує ювілейний день
народження.
75 — поважний вік, та треба було
все прожити…
Вести хорошим справам лік,
трудитись, вірити, любити.
І віддавати всю себе роботі,
дітям і родині,
Летіти в небо голубе,
прожити ночі горобині.

І ти крізь все в житті пройшла,
найкраща наша, найрідніша.
Ти мудро в світі цім жила, матусю
й бабцю наймиліша.
Дружина вірна навіки і теща
добра й справедлива,
Ти нас любила всі роки, бажала
нам тепла і дива.
Тебе ми любимо усі, вітаємо
в це гарне свято.
Живи в здоров’ї і в красі
ще дуже довго і крилато.
З любов’ю
та повагою
дочка, зять, внуки.
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n Отакі реалії

Фото з «Фейсбук»-сторінки Миколи БУЩУКА.

Цей

День
в історії
лютого

12
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Віддав життя
за командира
УПА-Північ
12 лютого 1945 року на Оржівських хуторах
у бою з енкаведистами загинув
Дмитро Клячківський (псевдо Клим
Савур) та двоє його охоронців

Андрій БОРКОВСЬКИЙ

ише у лютому 1944-го
енкаведисти дізналися, хто ховається
під псевдо Клим Савур. На
командира УПА–Північ Дмитра Клячківського (на фото)
заводять оперативну справу
«Щур». Починають пошуки.
Полон одного з командирів
УПА Юрія Стельмащука (Рудого) дає нову інформацію:
зустріч із Клячківським мала
відбутися на Оржівських хуторах Клеванського району
на Рівненщині. Туди кидають чималі сили внутрішніх
військ та НКВС.

Л

Тренажерний зал підлітки обладнали самотужки.

Чому про юних спортсменів із села Бірки
Любешівського району знає вся Волинь
«Схиляю голову перед тими десятьма
дітьми, які тренуються в цьому
«олімпійському комплексі», — написав
на своїй сторінці у «Фейсбуці» підприємець
і депутат Волинської обласної ради Микола
Бущук, проілюструвавши свої слова
фотографіями древньої поліської хатини

ОУН ще до війни, за що
12 лютого 1939-го його
арештувала поліція. Після
приходу совєтів, у жовтні
того ж року, Бедрик, який
у різний час користувався
псевдами Див, Зимний та
Клим, нелегально перейшов радянсько-німецький
кордон. У Кракові пройшов
вишкіл у розвідшколі.
Його родину у 1940 році
депортували в Сибір. З
літа 1941-го Борис Бедрик
працював надлісничим у
Порицькому лісництві. З
березня 1943-го — вже керував розвідкою у Головній
команді УПА. У січні
наступного року став командиром оперативного
відділу військового штабу
УПА–Північ, отримав звання
«поручник».
Зовсім скоро свіжоспеченому поручнику доведеться
скласти іспит на мужність,
і він його витримав з гідністю. Уже в наш час було
встановлено, хто був одним
з охоронців Клима Савура і
загинув разом із ним. n

одним з охоронців
Клима Савура
і загинув разом
з ним. Без роздумів
виконав свій
обов’язок Борис
Бедрик.

»

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

а одному зі знімків, зробленому у напіврозваленій будівлі, де місцеві хлопці
облаштували собі «спортзал», бачимо
секретаря Любешівської селищної ради Володимира Сергійчука і, до речі, жителя Бірок. Саме він
і розповів нам про завзятих сільських підлітків,
які заслуговують на тренування в кращих умовах.
— У Бірках діти люблять спорт. Одна група старшокласників займається після уроків
у шкільному спортзалі, а друга — з власної ініціативи знайшла собі закинуте приміщення й почала там качати м’язи. Старенька хатина належить
Віктору Невірцю, в якого двоє синів. Чоловік дозволив, щоб діти принесли якийсь інвентар і тимчасово займалися там. Ми з Віктором Кириловичем обговорювали різні варіанти, як допомогти
хлопцям із тренажерним залом. І батьки, і влада
підтримують таке захоплення спортом, — розповів Володимир Михайлович.

Н

Володимир Сергійчук уже подбав, щоб діти займалися
спортом у кращих умовах.

Уже найближчим часом юних
« спортсменів
переселять у нову
будівлю в центрі села.

в наш час
« Уже
встановили, хто був

12 лютого у лісі на північний схід від хутора
Оржів солдати виявили свіжі сліди та залишки
вогнища. Почалася погоня.
Через кілька кілометрів
помітили трьох незнайомців,
які стали відстрілюватися.
Двоє з них залягли і прикривали відхід третього. Обоє
вони загинули. Клим Савур
не захотів здаватися і був
убитий.
Одним із повстанців,
які без роздумів виконали
свій обов’язок, був Борис
Бедрик. Уродженець села
Стрільче Горохівського району став активним членом
Р

»

За його словами, вже найближчим часом юних
спортсменів переселять у нову будівлю в центрі
села. Зокрема, у дім, котрий релігійна громада
придбала для настоятеля місцевого храму. Священик, який там не проживає, охоче дав згоду, щоб
приміщення використовувалося для потреб дітей.
— Проведемо там ремонт, зробимо опалення. Хлопці готові й самі потрудитися. Думаю,
через кілька тижнів справимося. А депутатові
і підприємцю Миколі Бущуку я показав ту стару
кімнатку із саморобним спортінвентарем, маючи

У старих стінах – молодий, завзятий дух.

надію, що й він долучиться до потрібної справи,
допоможе придбати якісь тренажери. Місцевий
учитель фізкультури згоден проводити заняття
в цьому спортзалі. Спільно й вирішимо проблему,
через яку тепер про бірківських хлопців знає вся
Волинь, — сказав Володимир Сергійчук. n
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій газеті —
30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити
на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети» Вартість
оголошення 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 Терміново

АВТОРИНОК

продається цегляний
газифікований будинок. Є великий гараж-сарай, 0.75 га приватизованої землі. Ціна договірна (с. Грибовиця Іваничівського району). Тел.: 097 34 41 562,
097 55 69 466, 073 20 42 484.
l Продається будинок з усіма зручностями у с. Бережці Любомльського
району. Є 2 хліви, льох, криниця, садок,
город, свердловина. На подвір’ї — шлакобетонний будинок (3 кімнати). Тел.
095 77 19 106.
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.
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 Продається земельна ділянка (0.20
га) під забудову. Недорого (с. Тростянець Ківерцівського району). Тел. 098
71 18 983.
l Продається дача на масиві «Озерце» Ківерцівського району (1,5-поверховий будинок, є світло, свердловина,
сараї, дерева, кущі). Ціна за домовленістю. Тел.: 093 31 11 090, 066 60 48 247.
l Продається приватизована дача у
Луцьку, вул. Володимирська (друга лінія). Є 5,5 сотки землі, садок, дерев’яний будиночок, водопровід, світло. Тел.
095 05 14 572.

l Продається

автомобіль
Т-4,
1999 р. в., 1.9 двигун, дизель, механіка,
білий колір, задовільний стан. Ціна 145
600 грн. Торг. Тел.: 095 48 44 275, 096
16 34 288.
l Продається автомобіль «Оpel Vivaro»,
2006 р. в., 1.9 двигун, механіка, дизель,
жовтий колір, задовільний стан. Ціна
201 600 грн. Торг. Тел.: 095 47 88 294,
068 32 55 379.
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.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається двигун Д-240 (стояв на
автомобілі ЗІЛ-130). Тел. 099 73 59 139.
l Куплю трактор Т-25 у будь-якому
стані. Тел. 066 17 40 910.
l Продається трактор МТЗ-80 (1992
р.в., мала кабіна, на стартері). Тел. 098
51 69 673.
l Продається 3-корпусний плуг. Тел.
099 73 59 139.
l Продається трактор Т-70 «Молдаван» (на гусеничному ходу). Тел. 098 51
69 673.
l Куплю сівалку СЗ-3.6 (в неробочому
стані, на запчастини), шнековий навантажувач, а також автомобіль ЗІЛ. Тел.
097 83 79 730.
l Продається комбайн «Клаас Протектор», шир. жатки - 3.7 м, є січкарня.
Тел. 066 96 94 045.
l Продається двовісний причіп. Тел.
066 96 94 045.
l Продається зернова навісна тракторна сівалка (привезена з Європи).
Можлива доставка. Тел. 096 96 95 596.

ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ

якісно
швидко
надійно
(097 473– 10 – 69
(097)
(095) 479– 05 – 96
(095
stelia.i
stelia.in.ua
info@stelia.in.ua

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 Продам міні-трактори (японського
виробництва): «Кубота», «Янмар», «Ісекі», «Хіномото», «Мітсубісі» (від 17 до
80 к/сил). Повний пакет документів,
без використання в Україні (фреза у
подарунок). Можлива доставка. Тел.:
097 76 27 586, 050 56 17 800, 096 74
51 932.
l Продам: трактори Т-25, МТЗ, «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 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.
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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.
l Продам
пиломатеріали:
балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні),
рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 097 64
92 371, 099 18 13 332.
l Продається кобила (6 років) з лошам
(8 міс.). Тел.: 068 33 84 606, 096 57 18
562.
l Терміново продається жеребна кобила (Горохівський район). Тел. 050 50
13 352.
l Продам робочого коня або кобилу (2
роки) у Локачинському районі. Недорого. Тел.: 050 14 88 589, 068 51 48 916.
l Продається спокійна робоча кобила
(10 років). Тел.: 095 78 02 653, 098 10 81
628.
l Продам у смт Олика спокійного робочого коня (3 роки). Тел. 068 02 26 360.
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 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 сою (від 10 т). Тел. 099 26 13
620.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь,
тритикале, жито, гречку, ріпак, сою, горох, кукурудзу, овес, половинки або
відходи ріпаку, пшениці, ячменю, сої,
кукурудзи (від 40 т, наявність аналізної
карти). Тел.: 098 06 96 276, 098 52 12
186.

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.

РІЗНЕ
l Продаються
кури-бройлери
(2.5
кг, ціна 100 грн/шт.) та молоді кури-несучки (порода ломан браун, ціна 150
грн/шт.). Тел.: 096 81 89 711, 063 79 98 967.
l Зроблю на замовлення або продам
перуки, шиньйони. Тел. 066 06 87 430.
l Продам торфобрикет, вугілля. Послуги автомобілем (самоскид). Тел.:
050 43 84 608, 098 48 13 899, (0332)
24-34-23.
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ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублений додаток до диплома (серія ВС № 10611472), виданий у 1998 р.
Волинським державним університетом
ім. Лесі Українки на ім’я Кулик Катерина
Володимирівна, вважати недійсним.
l Загублений військовий квиток (серія РВ № 018366), виданий на ім’я
Рудий Сергій Вікторович, вважати недійсним.

ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ ТРАКТОРИСТІВ
ТА ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ Е.
Тел. 0971747740.
ТЗОВ «КІВЕРЦІВСЬКЕ РТП» НАДАЄ ПОСЛУГИ:
ремонт автотракторних двигунів; ремонт компресорів КамАЗ,
шліфування колінчастих валів; ЗІЛN130, ТN150, МАЗ;
ремонт паливної апаратури;
автомобільні перевезення;
ремонт ПДN10, ПN350;
токарні, слюсарні послуги

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

Пам’ятаємо,
любимо, сумуємо
Правління Волинської
облспоживспілки та президія
обкому профспілки працівників споживчої кооперації
висловлюють щирі співчуття
голові правління Маневицької райспоживспілки М. П.
Ковальчук з приводу тяжкої
непоправної втрати — смерті
матері.
Розділяємо ваш
біль і скорботу, співпереживаємо разом із
вами.
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n Шпаргалка для двох

n Спорт

Не даруйте коханим шкарпеток, сковорідок,
тонометрів і кремів від зморщок…

МРІЯЛОСЯ ПРО ДВІ,
АЛЕ З ТЕРНОПОЛЯ
ЛУЧАНКИ ПРИВЕЗЛИ
ОДНУ ПЕРЕМОГУ
Фото finance.bigmir.net.

День святого Валентина — романтичне свято, тому презенти
теж мають бути оригінальними та не банальними
Наталія БУГАЙОВА,
кандидат психологічних
наук, президент
Міжнародної асоціації
незалежних експертів
медіапростору

тож 14 лютого не варто дарувати речі побутового характеру: засоби гігієни, рушники,
постільну білизну, кухонне начиння:
сковорідки, каструлі, чайники. Також
не слід вручати коханим людям капці,
колготки чи шкарпетки, оскільки такі
подарунки є неетичними.
В жодному разі не можна презентувати предметів із натяком, наприклад старій людині — тонометр
(пристрій для вимірювання тиску)
або медикаменти, повній — підлогові ваги, дівчині — креми від зморщок,
а худому хлопцю — абонемент у тренажерний зал.
Краще утриматись і від «живих»
подарунків — собачок, кішок, кроликів чи інших тварин, щоб не потрапити
у незручну ситуацію та не ризикувати
долею істоти, для якої надалі може
не знайтися місця у будинку того,
кого ви кохаєте.
Також обережно треба дарувати
парфуми — краще заздалегідь знати, чим користується людина, щоб
купити саме те, що їй подобається.
Краще уникати і банальних подарун-

Сергій ХОМІНСЬКИЙ
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Найкраще, що додається до подарунка, — це щире почуття.

варіантом
« Безпрограшним
будуть квіти та солодощі,
гарно упаковані, прикрашені
символікою у формі серця
прикраси, фотосесія або
вечеря при свічках.

»

ків — рамок для фотографій, альбомів, чашок, статуеток, тому що ці речі
можуть бути сприйняті як відсутність
уваги та бажання вручити будь-що.
Чим ще порадувати у таке романтичне свято? Безпрограшним варіан-
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l ДО СЛІЗ У 40-річної Беккі з Аляски у жовтні 2015-го загинув

її 19-літній син Трістон. Але якою б жахливою не була втрата,
наа
життя жінки продовжувалося: через два роки після трагедії вона
зустріла Келлі Терні, з яким вирішили побратися
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гіна — МЕГУ — ОШВСМ» — 3:0 (25:13, 25:17,
25:12) і 3:0 (25:10, 25:9, 25:9); «Волинь — Унiверситет — ОДЮСШ» — «Хімік» — 0:3 (18:25, 20:25,
15:25) і 3:2 (25:22, 22:25, 18:25, 25:23, 15:10).
10-й тур: «Регіна — МЕГУ — ОШВСМ» —
«Білозгар — Медуніверситет» — 0:3 (12:25,
14:25, 13:25) і 0:3 (17:25, 14:25, 23:25); «Університет — ШВСМ» — «Волинь — Унiверситет — ОДЮСШ» — 0:3 (14:25, 23:25, 23:25)
і 1:3 (25:21, 17:25, 14:25, 20:25).
11-й тур: «Галичанка — ТНЕУ — ГАДЗ» — «Волинь — Унiверситет — ОДЮСШ» — 3:1 (25:17,
21:25, 25:22, 25:17) і 0:3 (25:27, 19:25, 11:25);
«Регіна — МЕГУ — ОШВСМ» — «Університет —
ШВСМ» — 3:0 (25:22, 25:17, 25:17) і 2:3 (20:25,
25:23, 25:22, 20:25, 10:15).
12-й тур Суперліги пройде в березні. Тим часом
22–23 лютого в Запоріжжі відбудеться «Фінал чотирьох» Кубка України. У ньому візьмуть участь южненський «Хімік», тернопільська «Галичанка — ТНЕУ —
ГАДЗ», луцька «Волинь — Університет — ОДЮСШ»
та місцева «Орбіта — ЗНУ — ОДЮСШ». n
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Ротару
не стримала сліз,
коли вперше
заспівала
«БІДА, ЩО Я
ТЕБЕ НЕ МОЖУ
РОЗЛЮБИТИ»

»

У день весілля наречений
подарував… серцебиття
померлого сина
с. 2

том будуть квіти та солодощі, гарно
упаковані, прикрашені символікою
у формі серця прикраси, фотосесія
або вечеря при свічках.
У будь-якому разі презент має
запам’ятатись індивідуальністю, гарним оформленням та небуденною обстановкою, у якій він вручений.
І найкраще, що додається до подарунка, — це щире почуття, любов
та радість хвилин, проведених із коханими разом, бо саме з таких яскравих миттєвостей і складається наше
справжнє неповторне життя. n

Читайте у лютневому випуску
наш
іншого нашого
місячника

Фото facebook.com/lowewhatreallymatters.

рамках 11-го туру жіночої волейбольної Суперліги «Волинь — Унiверситет — ОДЮСШ»
обмінялася перемогами з тернопільською
«Галичанкою — ТНЕУ — ГАДЗ». Завдяки трьом
здобутим очкам лучанки випередили в турнірній
таблиці «Новатора» із Хмельницького. Водночас
відстали від вінницького «Білозгара — Медуніверситету».
Тим часом рівненська «Регіна — МЕГУ —
ОШВСМ» аж у 21-му матчі чемпіонату спромоглася
вирвати свою першу перемогу, обігравши ще одного аутсайдера першості — чернігівський «Університет — ШВСМ». Цілком могла здобути й другу, але
в повторному поєдинку поступилася — 2:3.
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