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Заслужена
артистка України
Алла ОПЕЙДА
ЗНЕПРИТОМНІЛА,
ЗАХИЩАЮЧИ СВОЇХ
ВИХОВАНЦІВ І КОЛЕГ

Доволі оригінальний спосіб зробити
пропозицію коханій у День святого
Валентина обрав молодий житель села
Згорани Любомльського району Ігор
Грицюк
Христина МОРОЗ

ін вирізав із крижаних брил слова «Виходь
за мене» та серце і встановив їх просто
на льоду місцевого озера (на фото), повідомило інтернет-видання «Кордон». Очевид-
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«крижане» освідчення
« Таке
підкорило його кохану дівчину.

На запитання в нашій газеті від 24 січня
«Як можна наступати на горло такій пісні?!!»
відповіді поки що нема.

с. 4

»

ці розповідають, що молодик працював цілий
ранок, не покладаючи рук.
Таке «крижане» освідчення підкорило його
кохану дівчину Вікторію, яка, звісно ж, погодилася поєднати долю з Ігорем. n
Р

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

VOLYN.COM.UAA

На Стрітення відзначили золотий
ювілей подружнього життя
Життя людське — це книга,
на сторінках якої щедра, працьовита,
добра людина отримує вдячність
за добрі діла. Саме такими є наші
дорогі батьки, люблячі дідусь і бабуся
Леся Степанівна
та Леонід Миколайович
НОВОСАДИ,
жителі села Шепель Луцького
району, які 15 лютого святкували
золоте весілля.
50 літ — у парі, впродовж яких ви
ділите порівну і радощі, і труднощі,
даруєте нам, вашим дітям і внукам,
безмежну любов, є для нас взірцем
наполегливості, працьовитості
та дбайливості.
Низько кланяємося
і щиро дякуємо вам
за недоспані ночі, за мудрі
поради, за тепло і ласку,
за вимогливість і чесність,
за життєвий досвід!
Літа подружні у вінок
сплелися
І їх сьогодні п’ятдесят у вас.

»
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УНІКАЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА!

І ці літа насправді удалися,
Відшліфував вас, мов діаманти, час.
Зуміли разом ви усе здолати,
Вас зігрівали доброта й любов.
І от сьогодні, у чарівне свято,
Нехай любов освітить Всесвіт знов,
Додасть здоров’я вам на довгі роки,
Щоб дивував і радував вас світ.
Щоб в серденьку у вас був
мир і спокій,
І чарував весною яблуневий
цвіт!
З любов’ю та вдячністю
донька Ольга, син
Микола, зять Богдан,
невістка Лариса, внуки
Богдан, Михайло, Тетяна.

«Доброго дня! Мене звати Світлана, мені 63
роки. Я не можу мовчати! Справа в тому,
що мені дуже пощастило, і я поспішаю поділитися з усіма, з ким можу, тому що це дійсно якесь
диво. Але про все по порядку. За роки життя у
мене, як то кажуть, цілий букет хвороб. Боліли
ноги, задишка, паморочилося в голові. Головні
болі навідували щонайменше раз у тиждень,
уночі я постійно крутилася і прокидалася, зранку
почувалася жахливо, можна сказати, що жити
не хотілося. Ще й поруч чоловік після інсульту.
Здавалося, життя закінчилося. І ось воно — світло в кінці тунелю: на очі потрапила стаття про
академіка Бориса Болотова та його бальзам.
Вирішила спробувати. Замовила. Сажу вам,
це просто диво! Я так рада. У мене вже нічого
не болить, і кожен день я зустрічаю з радістю.
Чоловіка на ноги поставила теж за допомогою
бальзаму Болотова. Раджу цей диво-бальзам
усім-усім. Щодня мені телефонують знайомі,
друзі й розповідають, як він їм допоміг. Загалом
не сумнівайтеся. Цей засіб зовсім недорогий,
зате скільки щастя приносить!»

+ брошура
Б.Болотова в подарунок
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:
9Для нормалізації роботи всього
шлунково-кишкового тракту;
ліквідує закрепи.
9Для нейтралізації підвищеного
вмісту цукру в крові й очищення
судин від солей жирних кислот.
9Для розщеплення старих і хворих клітин, а також клітин хвороботворних організмів.
9Для підвищення імунітету організму.
9Для позбавлення від печії, гастриту, виразки шлунка, геморою, герпесу та іншого.
9Для запобігання інсульту, інфаркту, аритмії, при атеросклерозі кровоносних судин, для розщеплення бляшок у судинах.

УВАГА! Кожному замовнику — брошура
Б. Болотова у ПОДАРУНОК.

ВАРТІСТЬ: 500 мл — 490 грн; 250 мл — 360 грн
(поштові витрати сплачує отримувач)

Замовляйте телефонами: (050) 271-28-88; (067) 794-25-27

ТУ (ТУ У 10.8-33183138-001:2012)

Адже на кону стояло питання:
закривати чи ні Луцький
районний будинок культури,
де працює 11 колективів,
у складі яких 200 учасників,
серед них 130 дітей

Тепер й онукам
розповідатимуть,
як дід вирізав
освідчення
із крижаних брил
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n Резонанс

Прем’єр-міністром
для Зеленського-президента
Коломойський зробить… Ігоря Палицю?
Про таку ймовірність повідомила шеф-редактор
«Лівого берега» Соня Кошкіна

Волинь
l Учора зупинилося серце

учасника АТО з Рожища – Юрія
Леонідовича Жоги. Громада району
та Рожищенська райдержадміністрація, повідомляється на сайті виконавчої гілки влади, глибоко сумують з
приводу смерті бійця і висловлюють
щирі співчуття його сім’ї, близьким
та побратимам. Світла пам’ять про
земляка, який відстоював територіальну цілісність держави у боротьбі
з агресором, назавжди залишиться у
наших серцях.
l До 4,5 року тюрми засудили

чоловіка, який 11 квітня 2018-го
повідомив про фальшиве замінування та підготовку вибуху у
Волинській обласній лікарні. Перед
цим він також погрожував по телефону патрульному, а при затриманні
наніс одному з поліцейських побої та
розбив іншому мобільний.
l 19-літня ковельчанка Наталія

Корніленко взяла участь у «Голосі
країни» та потрапила до команди Потапа. Дівчина розповіла, що
на це її надихнув покійний Кузьма
Скрябін. 5 років тому брат Наталії
запросив відомого співака на свій
день народження. Почувши голос
дівчини, Андрій Кузьменко сказав,
що їй варто підкорювати столицю.
Волинянка зазначила, що вона ніколи
не забуде про цю зустріч і тому мріє
перемогти у проекті в пам’ять про
видатного артиста.
l 269-й день перебувають у

полоні незаконних збройних
формувань «ЛНР» мешканець села
Гірка Полонка Луцького району
Яків Веремейчик та Юрій Євтушок з
Любомля. Військовослужбовці-контрактники 14-ї механізованої бригади потрапили в полон у
ніч на 26 травня 2018 року неподалік
Катеринівки Попаснянського району
Луганської області. Дружина Якова
Олена Веремейчик каже, що досі не
знає, який статус у її чоловіка: чи він
військовополонений, чи безвісти
зниклий, котрий він за списком на
обмін — мовляв, ця інформація не
розсекречується.
l Аби зняти кота, рятувальники

без страховки вилізли на височезне дерево у Луцьку на проспекті
Молоді, 11. Люди звернулися по допомогу, адже кошеня, яке вистрибнуло з вікна і забралось на верхівку, що
заввишки з 6-поверховий будинок,
просиділо там протягом доби. n

Фото ukrop.party.

Петро БУЛАВА

к
інформує
інтернет-видання «Главком»,
журналістка розповіла
про святкування дня народження Ігоря Коломойського
13 лютого, на яке приїхало
багато відомих українців.
«У перший день до іменинника прибуло чимало
гостей. Загальною кількістю
близько 130. І навіть Сергій
Льовочкін… Очно вони востаннє давненько так спілкувалися — ще до всього,
мало не в 2013-му. І приїзд
Тетяни Бахтєєвої мене здивував», — написала вона
у Telegram.
Кошкіна стверджує, що
наступного дня гуляли в ТельАвіві, в узбецькому ресторані. «Відразу два мої джерела
з числа гостей стверджують, що чули тости на честь
майбутнього
прем’єр-міністра… Ігоря Палиці (на фото).

Я

запитання у Facebook, чи виступав на святі
« Накандидат
у президенти Володимир Зеленський, вона
відповіла так: «З трьох разів здогадайтеся».
»
Але сам Ігор Валерійович
говорить, що це не так. Ок.
Ну, хто я, щоб не вірити імениннику?» — зазначила вона.
Крім того, на запитан-

ня у Facebook, чи виступав
на святі кандидат у президенти Володимир Зеленський,
вона відповіла так: «З трьох
разів здогадайтеся». n

n Новини

СМЕРТЬ НА ЗАЛІЗНИЦІ
Учора вранці на вулиці Дубнівській у Луцьку під
колеса вантажного потяга потрапив чоловік
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

ригода трапилася близько шостої години. Від
отриманих травм потерпілий загинув на місці. Правоохоронці встановили, що це 24-річний житель
Рівненської області. За цим фактом поліція проводить перевірку, зокрема з’ясовує обставини трагедії. Відомості
слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою «нещасний випадок». n
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КРАХ ЗЛОДІЙСЬКИХ
«ГАСТРОЛЕЙ»
Працівники Турійського відділення поліції
відреагували на повідомлення про скоєння
крадіжки та встановили причетність двох жителів
Ковельщини й одного з місцевих до вчинення
ряду злочинів на території району
Богдана КАТЕРИНЧУК

ротягом декількох днів, повідомляється на сторінці у «Фейсбуці», група осіб, роз’їжджаючи автомобілем, «приватизовувала» предмети домашнього
вжитку та інші цінні речі. За цим фактом внесено відомості
до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате
провадження за ознаками статті 185 ч. 3 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Санкція її передбачає покарання
у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Перевіряється причетність вказаних осіб до вчинення крадіжок
на території інших районів. Слідчі дії продовжуються. n
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«ПЛАКАЛИ» 26 ТИСЯЧ
ЄВРО, ТА ЩЕ Й ШТРАФ
ДОВЕЛОСЯ СПЛАТИТИ
За процесуального
керівництва Ратнівського
відділу Ковельської місцевої
прокуратури громадянина
Республіки Білорусь засуджено
за надання неправомірної
вигоди працівнику Служби
безпеки України
Наталія МУРАХЕВИЧ

агадаємо, чоловік, який незаконно переправляв цигарки
на територію нашої держави, запропонував співробітнику спецслужби
26 тисяч євро за повернення конфіскованого на митниці товару. Працівник
СБУ відразу повідомив про це керівництво. У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці 3 лютого 2019 року затримали зловмисника
під час спроби передати хабара.
Вироком Камінь-Каширського районного суду від 13 лютого 2019 року
громадянина Республіки Білорусь визнано винним у наданні неправомірної
вигоди службовій особі та призначено
покарання у вигляді штрафу розміром
8 500 гривень. Крім того, застосовано
спеціальну конфіскацію речових доказів та стягнуто в дохід держави 26 тисяч
євро. n
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Рівне
l На 86-му році життя у
Нью-Йорку померла молодша
сестра дружини 35-го президента США Джона Кеннеді Керолайн Лі Був’є Радзивіл. Вона була
одружена з польським князем Станіславом Альбрехтом Радзивілом
— нащадком роду, якому належить
Олицький замок. Подружжя мало
двох дітей. Американка наполягала,
щоб її величали княгинею і зверталися «Ваша королівська високість»,
хоча в 1951 році Радзивіл відмовився від свого статусу, прийнявши
британське підданство. Лі Радзивіл
називали однією з найвишуканіших
жінок XX століття і вважали свого
часу іконою стилю.
l Руслан Кондратюк із Війниці,
що на Млинівщині, загинув
під час виконання бойового
завдання на Донеччині. Військовий мотопіхотного батальйону
24-ї окремої механізованої бригади підірвався на міні та отримав
поранення, несумісні з життям.
37-літній боєць уклав контракт зі
Збройними силами України
20 листопада 2018 року. Без батька
залишились двоє дітей – Святослав
(2008 р.н.) та Діана (2011 р.н.).
l Власник магазину підстрелив двох рівнян 34 та 35 років,
які в стані алкогольного сп’яніння справляли природні потреби під стінами гастроному. На
зауваження 49-літнього підприємця чоловіки зреагували агресивно,
що спричинило сутичку, під час
якої тілесні ушкодження отримав
господар крамниці. Тому він узяв із
автомобіля пістолет та двічі вистрілив у бік зловмисників гумовими
кулями. Каретою «швидкої» всіх
доставили до лікарні.
l З лисицею на повідку рівнянка гуляла «Лебединкою». Зоозахисниця Алла Лосік викликала у
парк поліцію та вимагала скласти
акт на дівчину, яка начебто за гроші
пропонувала перехожим зробити
фото зі звіром, що є кримінальним
правопорушенням. Власниця тварини зателефонувала ветеринару,
який підтвердив наявність паспорта
і необхідних щеплень. Патрульні
зазначили, що, на перший погляд,
не помітили жорстокого поводження з лисицею, але зауважили, що
рудохвоста мала би бути у наморднику. Зоозахисниця написала заяву
до поліції. n
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Доброго дня
вам, люди!
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Сонце (схід — 7.24, захід — 17.41, тривалість дня — 10.17).
Місяць у Діві. 16–17 дні Місяця.
Іменинники: Лука, Петро, Георгій.
Фото pinterest.com.
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Що менше днів залишається до
президентських виборів, тим активніше
люди обговорюють між собою нинішні
перегони. Особливо часто такі діалоги
доводиться чути на ринку. Головне
питання – проблема вибору з понад
чотирьох десятків претендентів

П’ять років минуло, відколи на Майдан Незалежності
вийшли ті, хто хотів пробудити нашу приспану
свідомість. А інші намагалися змінити чи зламати їх,
та не зуміли. І попливла кача по Тисині… І полетіла
в небо сотня ангелів, яку ми 5 літ так і називаємо —
Небесною сотнею

Кость ГАРБАРЧУК

проти підступних снайперських
куль. На її картині — хлопчина-герой під прицілом.
«Це погляд юнаків, студентів,
патріотів, які віддали своє життя
за майбутнє України. Сотня хрестів — люди, що стали на захист
гідності своєї держави», — пояснює задум мисткиня.
Не збагну: безжальний
снайпере, як ти дивився в ці
очі, у них — життя, а ти зробив
їх мішенню? І вона стала для них
німбом.

«Бажання вчитися з’являється
завдяки вчителям»

Фото з особистого архіву Ангеліни ГРІДНЄВОЇ.

Малюнок Іванни ДАЦЮК.

Вони пішли, а ми народилися
заново, і нашій оновленій свідомості сьогодні виповнилося п’ять
років. Нас змінила та зима, але
не всіх. Досі не покарані ті, хто
наказував стріляти, хто цілився
у правдиві очі тих, хто хотів жити
в чесній країні.
Художниця Іванна Дацюк
передала на полотні (на фото)
це жахливе протистояння озброєних одним патріотизмом людей

Сонце (схід — 7.22, захід — 17.43, тривалість дня — 10.21).
Місяць у Скорпіоні. 17–18 дні Місяця.
Іменинники: Захар, Федір, Макар.

«Голько, за кого
голосуватимеш?» –
«Четвертий зверху!»

Нас змінила та зима,
але не всіх…
Лариса ЗАНЮК
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Скоро весна красна
«Купіть букетик, — простягає жінка
пучок розквітлого верболозу,
перев’язаного стрічкою. — Прошу
недорого. Всього 10 гривень»

n Прогноз погоди

«Дивувалась зима,
а чом
це тануть сніги?»

Євгенія СОМОВА

Лариса ЗАНЮК

Юна мисткиня активна у міських,
обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. У 2017-му посіла
2-ге місце у Всеукраїнському конкурсі творчості дітей та учнівської молоді
«За нашу свободу», представивши
роботу «Свобода й незалежність
України на крилах воїнів-рятівників»,
у 2018-му стала лауреатом 20-ї Міжнародної виставки дитячих малюнків
«Природа очима дітей», а також виборола стипендію Луцької міської ради.
Проте не тільки мистецтво вабить
школярку, а й математика, чим завдячує педагогам Зінаїді Гвоздецькій

і Сергієві Сахніку. Та вже в минулому
участь в олімпіадах, захист наукової роботи, тепер на першому плані
– підготовка до ЗНО, адже дівчина
планує вступати до Київського національного університету будівництва й
архітектури. Для цього їй знадобиться креслення, яке, на жаль, зараз не
вивчається у школі. Доводиться займатися з репетитором, від якого ми
й дізналися про талановиту школярку.
Володимир Розумець, учитель математики і креслення, відмінник народної освіти України, бажає й іншим
школярам, щоб наполегливо йшли до
мети, сумлінно здобували знання, які
знадобляться при виборі професії.

Привозить його, розповідала, з ківерцівських лісів. То її додаток до пенсії.
Дивлюся на котики в руках бабусі — усміхається світлими очима, й рука тягнеться
до гаманця. На пам’ять приходять рядки
дитячої пісеньки: «Розпушились котики,
вже їм не до сну, виглядають котики із кущів весну…»
І не віриться у прогнози харківського
бабака, що вона буде пізньою, хочеться тепла, скинути важкі шуби і пуховики.
Природа наче йде нам назустріч. Лютнева
погода нагадує березневу. Саме плюсова
Фото Оксани ДУРМАНЕНКО.

У цьому переконана учениця 11-Б класу Луцької ЗОШ № 23
Ангеліна Гріднєва (на фото), яка з повагою згадує першу
наставницю Лідію Мефодіївну Чупун. А ще тоді в неї проявився
хист до малювання, і мама відвела її на гурток у Палац учнівської
молоді. Там за підтримки Петра Андрієвського реалізовувалася
юна художниця. А шкільний викладач образотворчого мистецтва
Ольга Янчук допомогла Ангеліні організувати дебютну
персональну виставку в рідному навчальному закладі

температура вдень і пробудила вербові
бруньки. Правда, жінки, котрі продають
букетики котиків у центрі Луцька, кажуть, що торгують ними від нового року.
Для кожної з них — це маленький бізнес.
А в обласному центрі розквітли підсніжники. Їх іще 15 лютого помітила наша
читачка Оксана Дурманенко на вулиці Баранова, у приватному секторі на городі
поряд із будинком.

– Здуріти можна, скільки їх туди преться!
– обурюється жвава жіночка, котра продає
гарно збережені зелені яблука сорту Ранет
Симиренка.
– То спеціально нам так голову задурюють, – приєднується до розмови продавчиня «чайно-кавової» розкладки. – Поки дочитаєш той бюлетень із кандидатами, то й
забудеш, чого прийшла.
– Колись мені довелося бути спостерігачем на виборах. Ми їздили у поліські райони,
– долучився до розмови сивий чоловік у військовому бушлаті (продавець мандаринів, до
ящика з якими прикріплена картонка із написом «солодкі»). – Прийшла старенька жіночка
на дільницю в маленькому селі. А її й запитує
така ж за віком, а може й старша: «Голько, за
кого будеш голосувати?», а та: «Мені сказали,
що в тому списку – четвертий зверху!»
ерху!»

20 лютого вшановується пам’ять
преподобного Луки Елладського. У
давнину була смачна традиція пекти
пиріжки з цибулею. А погоду нашим
пращурам передвіщало сонце і хмари:
захід червоний — буде холодне літо;
хмари високо — на сприятливу погоду
Дивуємося разом з Іваном Франком,
бо за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Валентини Набоки, 20 лютого — хмарно, з
проясненням, вночі без істотних опадів,
вдень невеликий дощ. Вітер західний,
7–12, місцями пориви – 15–20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 1
до 4 градусів тепла, вдень – від 1 до 6 вище
нуля. 21-го — хмарно з проясненням, невеликий дощ, ввечері з мокрим снігом.
Вітер північно-західний, 7–12, місцями пориви – 15–20 метрів за секунду. Температура
повітря протягом доби від 1 до 6 градусів із
позначкою «плюс». За багаторічними спостереженнями, найтепліше 20 лютого було
2015 року – плюс 9, найхолодніше – 1954-го
– мінус 27 градусів.
20 лютого в Рівному хмарно, без опадів.
Температура повітря – 0–6 градусів тепла.
21-го – хмарно, вранці – дрібний дощ. Температура повітря – від мінус 1 до плюс 6 градусів.

Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК
Тел. 72–38–94.

Погляд
Кость ГАРБАРЧУК,
редактор відділу місцевого
самоврядування і сільського
життя «Газети Волинь»

Три заяви
про одруження та білі
шкарпетки «Адідас»
Зовсім нещодавно у сімейному весільному
альбомі знайшов запрошення у столичний
салон молодожонів «Юність», датоване
1989 роком. Нинішнє покоління наречених
навіть не здогадується, скільки зусиль
потрібно було колись докласти, щоб придбати
святковий одяг до цієї урочистої події
араз смішно про це згадувати, але свого
часу мені довелося навіть стати «шлюбним
аферистом». Обставини до цього змусили —
не було іншого виходу. Оскільки Радянський Союз,
як і нинішня путінська Росія, існував у «ворожому»
оточенні й готувався воювати з усім світом, тому
утримував величезну армію. Шалені гроші витрачали на ракети, а на шкарпетки для громадян їх уже
не вистачало. У гігантській країні панувала економіка дефіциту. Життя радянських людей (так тоді
нас називала комуністична пропаганда) проходило у принизливих чергах навіть за елементарними
побутовими дрібницями. Скажімо, щоби купити
туалетний папір, який «викинули» на прилавок магазину (тільки вслухайтеся у лексику епохи), варто
було запастися терпінням і вистояти кілька годин.
А що робити, коли потрібні більш вагомі речі,
приміром костюм, сорочка чи туфлі. Зібралася
людина одружуватися. Винахідливі творці тоталітарної системи, які самі отоварювалися у спецмагазинах та на торговельних базах, запровадили карткову систему для наречених. Коли молода
пара приносила заяву у загс (тодішня абревіатура
і нині вживається), то отримувала спеціальне запрошення на придбання конкретних товарів.
Свою першу заяву ми подавали у Києві в Центральний палац урочистих подій на проспекті Перемоги. Химерну будівлю, завершену у 1982- му,
за помпезну архітектуру місцеві дотепники
охрестили «Бермудським трикутником». Ця народна назва збереглася й донині.
Із омріяним папірцем у руках гордо вирушили
у весільний салон. Але замість дефіцитних імпортних товарів нас чекало величезне розчарування. У столиці таких хитрих студентів, які подавали фіктивні заяви, щоб придбати пристойні речі,
жило чимало. Тому, крім яскравих червоних стрічок із написом «Жених» та «Невеста», там нічого
не могли нам запропонувати. Доводилося мотатися по різних районах Києва, але скрізь ситуація
була приблизно однакова. Усі візити закінчувалися
невдачею. А час весілля невблаганно наближався.
І нарешті в салоні біля Володимирського ринку
вдалося купити коричневі туфлі — шкіряні, румунські. Трішки великуваті, але дуже класні та якісні.
Я в них ходив ще літ десять.
Свою другу заяву ми подавали на Волині й таким чином знову отримали запрошення. У Луцьку нам тоді неймовірно пощастило, адже вдалося
знайти темний костюм та білу сорочку, а в ювелірній крамниці «Перлина», що на нинішньому проспекті Волі, купили обручки. Це просто дивовижна
удача, бо у кінці 1980-х років усе золото з України
вигрібали поляки, які колись були біднішими за нас.
Модні тоді білі шкарпетки з логотипом «Адідас» знайшов на знаменитому ринку «Привоз»
в Одесі, де ми відпочивали напередодні весілля.
Не біда, що 44-го розміру, але справжні, «фірмові». Як казав колись Остап Бендер: «Вся контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской
улице».
Уже повністю екіпіровані, понесли свою третю
заяву у містечку на Житомирщині, де й відбулося
наше торжество 30 років тому. n
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n «Гаряча точка»

ЗАСЛУЖЕНА АРТИСТКА УКРАЇНИ
АЛЛА ОПЕЙДА ЗНЕПРИТОМНІЛА, ЗАХИЩАЮЧИ
СВОЇХ ВИХОВАНЦІВ І КОЛЕГ
36-та позачергова сесія Луцької райради
не зібрала достатньо голосів для передачі
районного будинку культури міській раді, проте
зібрала повен зал слухачів і 23 із 34-х обранців
громади

Фото volyn24.com.
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засіданні взяли участь голова райдержадміністрації Тарас Яковлев, голова райради Валентин
Приходько, ініціативна група працівників культури, ЗМІ, батьки, котрі водять на гуртки дітей з міста
і району. Вирішувалися питання: про надання згоди
про передачу установи Луцького районного будинку
культури із комунальної власності сіл і селищ району у власність міської ради; про можливе вивільнення
працівників Луцького РБК та районної бібліотечної системи; про звернення до Адміністрації Президента, Кабміну від районних депутатів щодо фінансування установ культури району та спортивної школи.
Тарас Яковлев висловився за передачу районного Будинку культури на баланс міської ради, оскільки
в ньому займаються переважно діти з Луцька, і наголосив, що потрібно зберегти не лише приміщення, а всю
установу з колективами і штатом працівників, адже голови ОТГ відмовилися його утримувати.
Андрій Ломага, заступник директора департаменту
культури Луцької міської ради, вважає, що ці творчі колективи і люди заслуговують пошанування, тому місто
готове взяти на себе відповідальність.
Заслужена артистка України Алла Опейда, яка виконує обов’язки директора Будинку культури, зачитала
звернення до депутатів, зазначивши: оскільки коштів
на утримання в району немає і постає питання про скорочення працівників РБК, варто передати заклад із районної у власність міської ради.
— Тут працює 11 колективів, у складі яких понад
200 осіб, серед них 130 дітей. 90% учасників — лучани. Переконливо просимо прийняти розумне рішення і передати установу, як 50 років тому цей будинок
культури передала на баланс міська рада районній, —
Алла Олександрівна помітно хвилювалася, вболіваючи
за своїх друзів і спільну справу. Понад 30 років пропрацювала вона в цьому закладі, їздила по селах, відшукуючи талановитих діток.
Дійшло до того, що всі зрозуміли: депутати хочуть
утримати приміщення, а не колективи й артистів. Звучало навіть так: «Скільки вас чоловік? 14? Можна скоротити вісім».
— Коштів на зарплати є тільки на лютий, потрібно
просити фінансування. Коли депутати не приймуть рішення, мусимо оголосити про звільнення. Якщо ж залишиться три одиниці в РБК і три в бібліотеці, то і на це
треба 2 млн грн, — резюмувала Валентина Зінчук
із сектору культури району.
— Коли на терезах опинилися приміщення і люди,
я підтримую людей, — заявив Валентин Приходько.
— Не думав, що буду коли-небудь захищати владу
Луцька, але якщо не віддамо РБК у підпорядкування
міста, можемо просто його занапастити, — наголосив
Тарас Яковлев. Але депутати, вочевидь, не усвідомили
важливості питання. Проголосували: за передачу — 3,
проти — 1, утрималися — 19, і рішення не прийняли.
— Ганьба! Для чого вам приміщення, якщо грошей
не маєте? Чому голосували проти? Подивіться в очі
тим, кого ви звільните! — гукали із залу. Батьки та працівники культури почали виходити, та Алла Опейда раптом знепритомніла. Викликали «швидку», лікарі наполягали на госпіталізації. Тарас Яковлев запропонував
головам фракцій та працівникам культури у тіснішому
колі зібратися в понеділок о 10-й ранку.
Думалося: що можуть вирішити люди, які не всі навіть знають про театр «Гармидер», Галину Конах та й
з творчістю Алли Опейди не дуже знайомі, не були й

У

Приміщення РБК депутатів цікавить більше, ніж його працівники.

на звітному концерті Будинку культури, проте взялися вершити долю творчих колективів. Однак депутати
Луцької районної ради зібралися фракційно. З листом
про готовність міської ради прийняти РБК звернувся
заступник директора департаменту культури Андрій
Ломага. У ньому йдеться: «Міська рада береться за-

порівнюєте наше виробництво
« Виз надоями
молока від корів.

»

безпечити відповідне фінансування з міського бюджету для подальшого повноцінного функціонування
закладу та наявних працівників і клубних формувань
(творчих колективів)». Тож готові розпочати процедуру
прийняття закладу до своєї мережі, як тільки депутати
в райраді проголосують за передачу.
Марія Назаревич з обласного управління культури
наголосила, що стоїть на позиції захисту працівників
РБК, які мають вагомі напрацювання та прославляють
державу за кордоном.
Однак консультант Асоціації міст України Василь
Гром висловив таку думку:
— Громади не хочуть брати вас на утримання,
бо вони не зацікавлені у вашій діяльності. Запропонуйте послуги на їхні гроші.
— Голови ОТГ не проти, щоб артисти Луцького РБК
надавали методичні послуги дітям громади чи концерти, але це лише разові послуги, — пояснила Алла
Опейда, яка вела перемовини з керівниками громад.
Склалося враження, що всі депутати і навіть пан Гром
не знають цих артистів.
— Як можна виміряти собівартість нашого продукту? Вистава «Змій», у якій задіяні професійні декорації,
костюми, серед 24 на міжнародному фестивалі отримала найвищу відзнаку. А Галина Конах чи вихованці
Алли Опейди виступають із піснями за кордоном і стають фактично послами своєї країни. За якими еквівалентами ви можете нас оцінити? Всі в Європі вже
зрозуміли, що культура — це складова економіки. А ви
порівнюєте наше виробництво з надоями молока від
корів, — резюмувала керівник театру «Гармидер» Руслана Порицька.
Дискусія на цьому не завершилася. Голова райдержадміністрації Тарас Яковлев запросив ще представників ОТГ, щоб почути їхню думку про співфінансування. Правда, пресу цього разу не кликали: мовляв,
розмова може вийти неконструктивною.
Залишається сподіватися, що депутати залишать
амбіції і перестануть триматися за приміщення, яке
не можуть фінансувати, а передадуть Будинок культури
з творчими колективами Луцьку, щоб вони могли й надалі працювати для слави міста, області, України. У тих
регіонах, де не було українського культурного продукту,
сталася та трагедія, яку зараз ми називаємо війною. n
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День 5 років тому
в історії
лютого

20
Радник міського голови Ігор Поліщук, секретар Луцької міської ради, виконувач
повноважень міського голови Григорій Пустовіт зацікавлено спілкувалися
з керівництвом ВОДТМО.

Гемоаналізатор – подарунок
благодійників.

народилася
«Небесна
сотня»...

20 лютого 2014-го
беркутівці розстріляли
майданівців

Андрій БОРКОВСЬКИЙ

НЕМАЄ ХВОРИХ «СВОЇХ» І «ЧУЖИХ» О
Сучасний апарат для дослідження крові — гемоаналізатор,
придбаний за пожертви учасників першого на Волині Молитовного
сніданку, вже працює в онкогематологічному відділенні обласної
дитячої клінічної лікарні. Серед пацієнтів цього лікувального
закладу чимало маленьких жителів Луцька. Тож минулої п’ятниці
тут побували виконувач повноважень міського голови, секретар
міської ради Григорій Пустовіт, радник міського голови Ігор
Поліщук, начальник управління охорони здоров’я Луцької міської
ради Микола Якимчук, поцікавилися проблемами колективу
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«СПАСИБІ БЛАГОДІЙНИКАМ,
ЯКІ НАМ ПІДСТАВЛЯЮТЬ ПЛЕЧЕ»

У Всесвітній день онкохворих дітей відбулося своєрідне підбиття
підсумків першого на Волині Молитовного сніданку, під час якого було
зібрано 515 370 гривень на поліпшення медичного обслуговування
маленьких пацієнтів. У благодійному заході, що відбувся 1 червня
2018 року, взяли участь представники духовенства, громадськості, влади, депутати, політики, а також гості
з Києва та США. Радник міського голови Ігор Поліщук, який очолював робочу групу з організації Молитовного
сніданку в Луцьку, із задоволенням
констатував, що добра справа увінчалася успіхом.
— На що витратити кошти — вирішували спільно з керівником Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання
(ВОДТМО). Вибір був не випадковий,
адже гемоаналізатор дає змогу лікарям оперативно і точно визначати
діагноз, призначати ефективне лікування дітям з онкологічними, онкогематологічними захворюваннями.
Для експлуатації цього сучасного
обладнання японського виробництва
необхідні дорогі витратні матеріали.
Разом із депутатами найближчим часом розглянемо це питання, адже забезпечення реагентами — запорука
безперебійної роботи гемоаналізатора, — сказав Ігор Поліщук.
Лікар-лаборант Петро Сіліч, який
вже оцінив переваги апарата, придбаного завдяки доброчинній ініціативі, розповів, що він дає змогу проводити дуже детальний аналіз стану
клітин крові по 33 параметрах за лічені хвилини. Це — крок уперед в діагностиці й лікуванні онкохворих дітей.
— Спасибі благодійникам, які нам
підставляють плече. Але ми сподіваємося на спільну й результативну
співпрацю усіх гілок влади у вирішенні нагальних проблем обласної

дитячої лікарні — єдиного в Луцьку
лікувального закладу, що обслуговує маленьких волинян, у тому числі
й лучан. Відчуваємо гостру потребу
в придбанні комп’ютерного томографа, адже приватний діагностичний
кабінет, послугами якого користуємося, не працює нічної пори й у вихідні.
А дітей, які потребують невідкладної
допомоги, мусимо рятувати за будь-

час Молитовного
« Під
сніданку було зібрано
515 370 гривень
на поліпшення медичного
обслуговування
маленьких пацієнтів.

»

яких умов. Чимало проблем виникає
через заблокований бюджет області,
відповідно — і бюджет нашої установи, — ділився наболілим генеральний
директор Волинського обласного
дитячого територіального медичного
об’єднання Сергій Ляшенко.
ВЛАДА ВСІХ РІВНІВ МАЄ
ЗРОЗУМІТИ: ГОЛОВНА ПОЛІТИКА –
ЦЕ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

Завідувач
онкогематологічного
відділення Сергій Миронюк розповів, що торік було зареєстровано
23 нові випадки захворювання на рак
у дітей, а загалом на обліку в онкологів понад 170 маленьких волинян.
За умови своєчасної діагностики
і повноцінного лікування у них є шанс
на одужання.
— Колишні пацієнти й на весілля
запрошують, і батьками стають. Звичайно, боротьба з раком — тривалий,
складний процес. І без сучасного
обладнання, дороговартісних препаратів не обійтися. Тому новий гемоаналізатор нам дуже полегшить роботу, — вважає Сергій Миронюк.
Виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради
Григорій Пустовіт, радник міського

голови Ігор Поліщук поспілкувалися
з генеральним директором ВОДТМО
Сергієм Ляшенком, його заступниками Людмилою Гагаловською, Ігорем
Дородних, Оксаною Чопко, Тетяною
Жураківською. Йшла мова про те, що
у час переходу об’єднання — закладу високоспеціалізованої медичної
допомоги третього рівня — у статус
комунального некомерційного підприємства виникли труднощі з фінансуванням, зумовлені тимчасовим
кошторисом. Тому є гостра необхідність у виділенні коштів із бюджету
міста для надання допомоги луцьким
дітям. Адже з понад 5 тисяч хірургічних втручань, які проводять у лікарні за рік, майже половина припадає
на пацієнтів із міста. «Золотими» є
і крихітні недоношені малюки, новонароджені з вадами розвитку, яких
виходжують у неонатальному центрі.
Загальний кошторис витрат на лікування дітей з Луцька — понад 17 мільйонів гривень.
А лікарня вранішньої пори нагадувала вулик. У травмпункті, який
працює цілодобово, за рік надають
допомогу понад 7500 хворим. У приймальне відділення стривожені мами
ведуть дітей, не чекаючи «вердикту»
сімейного лікаря.
— Відмовити не можемо, мусимо
вислухати скарги, обстежити. Торік
у приймально-діагностичне відділення звернулося понад 4500 жителів
Луцька, — каже заступник генерального директора ВОДТМО Людмила
Гагаловська. — Хочеться, щоб маленьким пацієнтам було у нас затишно. Але, на жаль, на ремонт приміщень коштів не вистачає.
Очевидно, назріла потреба зібратися за одним столом у лікарні
представникам обласної виконавчої
влади, обласної і міської рад. Адже
турбота про хворих дітей — найважливіше завдання.
— Ми не ділимо хворих на «своїх»
і «чужих» ні в Луцькому пологовому
будинку, ні в міській клінічній лікарні,
де одержують допомогу й іногородні пацієнти. Торік виділили 10 мільйонів гривень на ремонт обласної
інфекційної лікарні, цього року передбачено ще 5 мільйонів. Звичайно, міська рада долучиться до вирішення нагальних проблем і вашого
медзакладу, адже діти повинні лікуватися у належних умовах, — сказав
Григорій Пустовіт, вислухавши побажання керівництва ВОДТМО. n

лександр Бадера, Сергій Байдовський,
Едуард Гриневич, Василь Мойсей, Юрій
Сидорчук, Іван Тарасюк, Віктор Хом’як. Ці
імена висічені на монументі волинським Героям
Небесної сотні.
Усі вони віддали своє життя за нашу свободу.
Хоча кожен загинув за різних обставин. Віктора
Хом’яка із села Голишів Луцького району знайшли повішеним на металевій конструкції ялинки на
Майдані. Уродженець Володимира-Волинського
Олександр Бадера помер від травм, коли його
побили силовики.
Нововолинця Сергія Байдовського вбили на
Інститутській 20 лютого пострілом у груди. Там же
снайперська куля обірвала життя Василя Мойсея
— бронежилет не захистив тернополянина, який
навчався у Луцьку. Того ж дня загинув Едуард
Гриневич із села Деревок Любешівського району.
Його тіло знайшли у дворі Михайлівського собо-

«Зима, що нас змінила.
« Фільм
Небесна сотня» демонструватимуть
сьогодні, 19 лютого, у Палаці
культури міста Луцька.
Початок о 16:30.

»

ру. Івана Тарасюка з Олики Ківерцівського району
снайпер розстріляв, коли хлопець вішав прапор
на одній з будівель на Євромайдані.
Серце Юрія Сидорчука, який був родом із
села Дерно Ківерцівського району, зупинилося
28 червня 2014 року після 130 днів перебування у
комі. Хлопця важко поранило у голову 18 лютого.
Зима 2014 року змінила тисячі українців і вписала в нашу історію імена новітніх Героїв. Пам’ять
про них живе у наших серцях та допомагає продовжувати боротьбу.
Як повідомляє Луцька міська рада, Центр
національно-патріотичного виховання дітей та
молоді у місті Луцьку запрошує на перегляд документального фільму «Зима, що нас змінила.
Небесна сотня». Фільм демонструватимуть сьогодні, 19 лютого, у Палаці культури міста Луцька.
Початок о 16:30.
«Небесна сотня» – це стрічка з циклу документальних фільмів «Зима, що нас змінила» про події,
які відбувалися на Євромайдані під час Революції
гідності, та справжніх героїв, які поклали душу й
тіло за свободу й неньку Україну. n
Фото kampot.org.ua.

n Читач радить

Фото Валентини ШТИНЬКО.

Фото з домашнього архіву Василя КАРПЮКА.

n А що у вас на підвіконні?
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Уже деякий час розводжу цю
птицю (на фото), тож можу
зробити певні висновки
Василь КАРПЮК

азвичай годую її сумішшю пшениці
та кукурудзи. Для молодняка зерно
подрібнюю, для дорослих особин
даю цілим.
Засипаю корм у бункер, і птиця їсть
стільки, скільки їй треба. На відміну від
перепілок чи курей, фазани відчувають
норму, тому не жиріють від надміру корму, а самки не перестають нестися.
Ці птахи можуть запросто їсти сніг, що
роблять і в дикій природі. Коли ж його
у вольєрі немає, то пою фазанів водою, яку не підігріваю. Якщо побити лід
на дрібні скалки, то пернаті залюбки
їдять його.
А щойно з’являється перша трава —
кошу і даю птиці зелень, якою вона залюбки ласує.
м. Рожище n
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Стів Джобс: «ПРАЦЮВАТИ ПОТРІБНО
НЕ 12 ГОДИН НА ДОБУ, А ГОЛОВОЮ» с. 9 »

l ЗОЛОТІ СЛОВА

Читанка
для всіх

Колишній атовець разом із батьком
вирощують 12 сортів перцю
та 50 сортів помідорів
Іван та Сергій Свіржевські з Дубечна Старовижівського району
продають розсаду та овочі в усі навколишні села
Фото Сергія НАУМУКА.

Королівський
фазан має просто
таки царський
хвіст завдовжки
до метра

n Треба знати

Сергій НАУМУК

а подвір’ї їхнього будинку на околиці села
вже димить теплиця.
Батько і син Свіржевські розпочали традиційний
цикл вирощування овочів. Наразі господарі ще тільки прогрівають ґрунт для розсади. Необхідно, аби його температура
сягнула не менше 10 градусів.
Для цього треба топити з тиждень часу.
Обігрівають теплицю саморобними котлами. Всередину
бочки вставляють товстий кілок,
а навколо нього міцно набивають тирси чи стружки. Відтак
кілок витягують і підпалюють
лучиною тирсу. Вона повільно
тліє і нагріває приміщення. Особливо мені сподобалася конструкція одного з котлів: кришка
лягає у паз, заповнений піском.
Легкий поворот навколо осі,
кришка вгрузає в пісок — і опалювальна камера надійно закрита, диму немає. А відчиняти
легко: просто підняти кришку
вгору.
На одне завантаження потрібно два з половиною мішки
тирси. На мінімальних оборотах
її вистачає на 24 години, а якщо
надворі мороз — то лише на пів-

Н

хороша». А я тільки руками помахав, щось там ніби пошептав.
Бо що маю казати? — сміється
старший господар.
Окрім пікірованих помідорів,
дубечненські городники продають і сіяну розсаду (її висівають
одразу рідше). Вона дешевша,
бо потребує менших затрат праці. Має не настільки розвинену
кореневу систему, але через
те, що рослину не пересаджують, вона менше хворіє і в результаті достигає одночасно
з пікірованою.
За чималий час, відколи
Свіржевські займаються город-

певно, щось
« «Ви,
знаєте, що у вас
така розсада
хороша».

Іван Свіржевський: «Тирсу для опалення заготовляю ще влітку».

доби.
— Ця бочка горітиме як мінімум ще чотири години, Іван піднімає кришку на одному котлі,
де внизу ще жаріє.
— Я її засипав ще о 6-й ранку, — в теплицю заходить Сергій Йонович. — Тут готуємо все,
а в хаті вже посіяно 6 ящиків
перцю. Цього року буде менше,
ніж торік, — приблизно 25 тисяч
кущів. Нашу розсаду дуже люблять. Якось один чоловік звернувся до мене: «Ви, певно, щось
знаєте, що у вас така розсада

Сергій Свіржевський може
похвалитися своїми помідорами.

»

ництвом, вони вже випробували
чимало сортів помідорів. Багато
відсіяли через невідповідність
нашому клімату або ж через
смакові якості. А ті, що залишилися у їхньому списку, варті уваги. Покупці просять такі, як Волове серце, Рожевий велетень,
Чорний принц. З надранніх варті
уваги Бета, з ранніх — Ляна,
Санька, Ефемер, Зінуля, Золоті
куполи, на консервацію — Сливка низькоросла, Ріо-гранде,
Надєжда, Уліссе тощо. Усього
Свіржевські
вирощують
12 сортів болгарського перцю та 50 сортів помідорів. Але
не забувають і про огірочки. Для
них у теплиці також підготовлені
ящики з ґрунтом.
— Цього року огірків буде посіяно 400 кущів, — каже Сергій
Йонович. — А ще запланували
виростити 1400 кущів помідорів
і 400 кущів перцю. n

Найкращі пагони —
з південного боку

За вікном уже кінець зими, а білі квіти з-поміж зеленого серцеподібного листя
все ще визирають у вікно.

Ефіопська кала
з волинською вродою

Наприкінці зими саме час запастися
живцями для щеплення плодових дерев.
Кілька порад допоможуть зробити
це правильно
l Черенки нарізайте
з плодоносних дерев чи кущів.
l Вибирайте добре
розвинені однорічні
пагони із зовнішніх частин крони,
вдосталь освітлених
сонцем.
l Найкращі пагони —
з південного боку.
У них короткі міжвузля та добре розвинені вічка у пазухах
листків.

Цією екзотичною рослиною років чотири тому «нагородила»
мене героїня тодішньої сторінки для любителів рослин «Квіткова
підкова» Софія Мельничук із Луцька. Після публікації про цю
дивовижну жінку й неабияку квітникарку я зрідка навідувалася
у її просторий дім у районі цукрового заводу, де вона мешкає
самотою, яку розділяють здебільшого лиш чотирилапі улюбленці.
Того дня Софія Володимирівна саме викопувала з грядки якийсь
велетенський кущ, у якому я не одразу впізнала калу, адже досі
вважала її суто кімнатною рослиною. Зрештою, так воно і є

l Найякісніші черенки виходять із гілок
середнього ярусу.
Верхні — надто товсті
та потужні для щепи,
а нижні дають невеликий приріст.
Хороший пагін має
30–40 см довжини,
товщину близько 7 мм
(як олівець), короткі
міжвузля, ростові бруньки яскраво
виражені, кількість
розвинених бруньок —
не менше 4–5 штук.

Валентина ШТИНЬКО

ала ефіопська із сімейства
ароїдних родом із Південної
Африки, де росте не болотах. Отже, у нашому кліматі у відкритому ґрунті вижити не може.
Але Софія Володимирівна вигадала свій спосіб її вирощування. Наприкінці травня, коли вже минає
загроза весняних заморозків, пе-

К

Фото gvizdivtsi.org.ua.

n Сам собі агроном
Насамперед треба вибрати найпридатніше. Для цього помістіть
зернятка у ємкість з водою і почекайте кілька хвилин. Тоді приготуйте спеціальний сольовий розчин
(1 частина солі на 3 частини води)
і додайте туди розмочені насінини.
ни.
Ті, які спливли, викиньте, а решту промийте від солі та висушіть
і покалібруйте за розміром.
Аби знезаразити насіння, його
о
треба не менше трьох годин ви-тримати за температури 60 градусів.
сів.
А тоді обробити слабким розчином
ом

Читайте у лютневому випуску іншого нашого місячника

Спробуйте
у жартах популярної телеведучої
розпізнати…
жарти.
ро
р
озпізнати… жа
Скажімо, що ввона справді
могла
стати
чемпіонкою
з плавання
і покинула
«Орла
«Орлла і Решку»
через новий тюль

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

с. 5—7

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС
місячника

»

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 вже у продажу
у
с. 10—11

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

Усі фото з особистого архіву
Олени ШУМАДИ.

Фото ukurier.gov.ua.

Фото orest.com.ua.

марганцівки з додатком борної кислоти (1 г марганцівки та 0,2 г борної
кислоти на 10 л води).
Для насичення мікроелементами
розчиніть 2 столові ложки деревного
попелу в літрі води і настоюйте протягом двох днів. У це добриво на три
години кладуть
кладу
дууть
дуть
ь зернятка, а потім
просушують
просушую
ють
ть їх. n

Фото pinterest.com.

Леся Нікітюк
не вступила
до театрального
через… Богдана
Бенюка?

«Читанка
для всіх»:
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«ЧИТАНКА ДЛЯ ВСІХ »

Популярна
а
а
телеведуча
к
Леся Нікітюк
а
не вступила
о
до театрального
через…
…
Богдана Бенюка??

У моді тепер
не тільки свої
ранні овочі, а й…
равли
ики
равлики
Проміняла банк на
кондитерську справу,
бо цього прагнула її
душа. І не прогадала!

Сторінку
підготував
в
Сергій
НАУМУК.

ПІДГОТОВКА НАСІННЯ ОГІРКІВ ДО ПОСІВУ

14 лютого
2019
2 019 року №2 (4)
Ціна 5 грн

корисні
к
орисні поради

ревалює рослину на клумбу, обираючи місце у напівтіні. Прямого
сонця, навіть волинського, «африканка» не любить.
Ціле літо кала набирається
сил, закладає квіткові бруньки
(у посушливі періоди треба поливати), а перед холодами господиня пересаджує її у просторий
горщик і забирає до хати. Оскільки за сезон рослина розроста-

ЖК ФОРРЕСТ
ПРОВОДИТЬ РОЗПРОДАЖ
ДВОКІМНАТНИХ КВАРТИР
У ЗДАНІЙ НОВОБУДОВІ
Ціна 9600 грн за кв. м!!! Площа 76 кв.
м. Можна вже заселятися. Всі комунікації підключені. Індивідуальне опалення.
м. Луцьк, вул. Володимирська.
Тел.: 098 660 6303, 066 660 6303.

Тел. 725102.
Р Е К Л А М А

Фото es.kcm.org

n І собі, і людям

ється, то вона її ділить, щоб така
краса ще комусь дісталася. Отак
і я стала власницею такої частинки, яку поділила ще надвоє. Обидві того ж року зацвіли, щоправда,
мали тільки по одному квітконосу.
Я ніде не зустріла поради пересаджувати на літо калу ефіопську
у відкритий ґрунт. Та все ж зробила так, як радила пані Софія.
І не жалкую, хоч це, звісно, трохи
клопітно. Зате була нагороджена
неймовірною красою семи майже
одночасно розквітлих молочно-білих «долоньок».
І ще кілька порад для тих, хто
бідкається, що кала ефіопська
не цвіте. Весною, коли у рослини
настає період відносного спокою,
її поливають раз у 7–10 днів. У цей
час вона розвивається не так інтенсивно, хоч нові листочки з’являються. Інколи вони ламаються,
найчастіше тоді, коли бракує світла, вологи й поживних речовин.
Зламані та дуже дрібні листочки
потрібно одразу ж видаляти, щоб
вони не виснажували рослину.
Те ж саме і з «дітками», якщо, звісно, ви не збираєтеся розмножувати вазон. А ось ближче до осені
та періоду цвітіння саме час згадати, що кала — пані болотна,
тож поливати треба часто і багато
відстояною водою кімнатної температури. А щоб зайва вода не застоювалася, варто подбати про
дренаж.
Свою калу за зиму я лише раз
підживлювала жменькою деревного попелу, але вона не ображається: за вікном уже кінець зими,
а білі квіти з-поміж зеленого серцеподібного листя все ще визирають у вікно, немов конкурують
зі снігом. А може, то кала місце
у квітнику вибирає — де б краще
перелітувати? n
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n Редакційний щоденник

«Ану, школярику, віддай другий
шматок хліба...»
Фото pintertst.com.

Чим переймалася і з чого
дивувалася останнім
часом редактор відділу
інформації «Газети Волинь»
Мирослава КОЗЮПА
…ДИКИМ ВИПАДКОМ
У ЛУЦЬКІЙ ЇДАЛЬНІ

Новий навчальний семестр
в освітніх закладах розпочався черговим підвищенням цін
на харчування дітей. Тепер вартість обіду становить 20 гривень чи 25, якщо з булочкою.
І хоча всі батьки за те, щоб дитина отримала теплу їжу в школі, де проводить значну частину
дня, реальність показує: перебірлива малеча не хоче споживати те, що готують у їдальні.
У кращому випадку завдяки
контролю добросовісного класовода його підопічні обміняються тим, що більше люблять:
один з’їсть дві котлети, інший —
дві порції картоплі з капустяним салатом. У гіршому — всю
їжу залишать на тарілці, самі
будуть голодними, а продукти
і гроші — викинуті на вітер.
Декілька
разів
бувала
в їдальні і, чесно кажучи, зрозуміла, що за майже чотири
десятиліття нічого не змінилося — у ній навіть запах,
як колись — радянський. Інше
століття, інша держава і її очільники, пройшло кілька медичних і освітніх реформ, а раціон
школярів — той же. Так само,
як і майже холодні макарони чи
манна каша з грудочками на тарілці. Виросла хіба що безпардонність окремих поварів. Бо
в моєму дитинстві навряд чи
був можливим випадок, що
стався зі знайомим хлопчиком.
Дитина взяла у шкільній їдальні додаткову скибочку хліба,
але уважна працівниця буфету наздогнала його і змусила
покласти кусень: мовляв, «не
можна — у проплаченій порції
передбачений один шматок».
Вибачте, але інакше, як дикістю, у ХХІ столітті цей інцидент
назвати не можна. Шокована

мама спробувала порадитися
з іншими батьками, як пояснити синові, що йому просто
не пощастило, бо дістався
маленький шматок — відрізаний з краю круглого буханця.
«Розбірок» родина не влаштовувала, але від шкільного харчування відмовилася. Вирішили, що перекус бутербродом
все ж корисніший, ніж боротьба
за кусок хліба зі шкільними кухарями.
Бій
за
зміну
підходів
до харчування наших учнів
ще у 2016 році розпочав переможець телешоу «МайстерШеф» Євгеній Клопотенко. Він
вважає, що дітей можна годувати значно кориснішою і смачнішою їжею за ті самі кошти, які
виділяються на це з бюджету.
Він вивчив французький досвід,
підлаштував його під українські
реалії й домігся пілотажу своєї
cultfood-програми у трьох навчальних закладах. І ось нарешті його рецептурний збірник для
шкільних їдалень дозволили
використовувати за призначенням — відповідний висновок дала Держслужба України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів. У його меню — менше смаженого і більше печеного, використовуються нові продукти,
а старі — готуються по-новому.
Та найголовніше — тестування
засвідчило: його страви подобаються дітям.
Коли волинські учні харчуватимуться за рецептами від Жені
Клопотенка, наразі не відомо.
До травня їх точно годуватимуть за меню, затвердженим
торік. А чи враховували чиновники можливість його зміни,
коли оголошували тендери
на закупівлю продуктів для закладів освіти на наступний на-

і здоров’я дітей, внуків та питання власної відповідальності
перед їхнім майбутнім. У нас же
ця проблема стала актуальною
для одиниць. Релігія в українців
проявляється переважно у боротьбі за ключі від церкви та намаганні приватизувати Бога.
І коли іноземці шукають шляхи
продовження життя, ми наближаємо апокаліпсис — духовний
і фізичний.
…ЯК КУРИ НЕСТИМУТЬ
БІЛЬШ НІЖ ЗОЛОТІ ЯЙЦЯ –
ПРОТИ РАКУ

«Більше однієї скибки не брати!»

вчальний рік, побачимо хіба що
коли торги відбудуться.
… ВІДСУТНІСТЮ СМІТТЄВОЇ
КУЛЬТУРИ

Користувачі
соцмереж
у групі «Типова Ратнівщина»
обурюються, що люди висипають відходи… біля хреста.
Це помітили на в’їзді у село
Здомишель. На щастя, знайшлися і такі, що зібрали непотріб
і прикопали, аби його не розносив вітер та не розтягувало
вороння. Але лякає те, що сміттєва культура в нашому суспільстві на нулю. Чому — не беруся

до кількості виробленого непотребу. Місце виявилося дуже
популярним.
І, до слова, у кафе, що фактично стоїть біля купи сміття,
ніщо не псує апетиту — тут зовсім не відчувається неприємного запаху. Кожна зона позначена японською та англійською
мовами. В одній із них, із величезною скляною стіною від
підлоги до стелі, можна спостерігати, як технічні фахівці обробляють непотріб і контролюють
об’єкт. В іншій — вікно «працює»
як сенсорний екран: натискання
різних значків показує різні дані,

довкілля, недопущення накопичення непотребу
« Чисте
стало культом, релігією номер один у світі:
не знищити життя на Землі своїми діями.
»
судити. Може, справді її треба
виховувати?
У цивілізованому світі цьому
приділяють значну увагу. У Токіо, наприклад, відкрили незвичайне кафе, де відвідувачі
їдять, п’ють та спостерігають,
як просто за вікном, у глибокій
ямі… переробляються побутові відходи. Цей заклад, що називається «Яма Гомі» (сміття),
відкрився біля спалювального
заводу з ініціативи місцевої
влади, щоб привернути увагу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬ-АГРО»
оголошує про наміри отримати дозвіл на викиди забруднювальних речовин стаціонарними джерелами майданчика підприємства, що знаходиться за адресою: Турійський район,
с. Новосілки, вул. 17-го Вересня, 3.
Підприємство ТОВ «Волинь-Агро» займається вирощуванням зернових та бобових культур
і насіння олійних рослин. Під час роботи підприємства в атмосферне повітря виділяються: вуглець діоксид, тверді суспендовані речовини, оксид вуглецю, оксид азоту.
Концентрації забруднювальних речовин у викидах — у дозволених законодавством межах.
Із зауваженнями та пропозиціями звертатися до Турійської райдержадміністрації
протягом місяця від дня опублікування оголошення в ЗМІ за адресою:
смт Турійськ, вул. Центральний майдан, 5, тел. 32–13–78.

зокрема температуру і кількість
спалених за день побутових відходів. Побачене шокує навіть
японців і змушує їх задуматися:
скільки сміття продукують люди
за життя і що буде, якщо все
це не утилізувати.
Чисте довкілля, недопущення накопичення непотребу
стало культом, релігією номер
один у світі: не знищити життя
на Землі своїми діями. Там уже
давно зрозуміли, що екологія —
запорука власного здоров’я

Цими днями дослідники з
Единбурзького
університету
(Шотландія) вселили надію багатьом пацієнтам. Вони вивели
курей, яйця яких містять два
види людських білків, здатних
протидіяти артриту та деяким
видам ракових захворювань.
Ці властивості планують використовувати для створення
препарату, що стимулює самостійне загоєння пошкоджених
тканин. Досягли цього з допомогою генної модифікації:
у ДНК птахів додали людський
ген, відповідальний за виробництво в організмі важливих
білків. Саме з їх нестачею часто
пов’язують розвиток захворювань. І от сенсаційна заява винахідників: усього в трьох яйцях
міститься клінічна доза ліків.
Щоправда, пити яйця — не панацея. Медпрепарат і зараз
виробляється в індустріальних
умовах. Але ж отримати його
з курячого яйця — до 100 разів
дешевше! Щоправда, розробка
повноцінного препарату і подолання всіх бюрократичних
бар’єрів займе, за оцінками
експертів, від 10 до 20 років. Гаяти часу вчені не мають наміру,
тож використовуватимуть свій
метод для виробництва ветеринарних препаратів. Планують
виробляти ліки, які стимулюють
імунну систему тварин, в якості альтернативи антибіотикам.
Цей спосіб також зменшить ризик виникнення вірусів із стійкістю до антибіотиків.
Відкриття учених дають підставу задуматися: чи справді
варто так сильно боятися ГМО?
Хіба виправдано протягом кількох десятиліть генетично модифіковані організми зазнають
тотальної критики? Чи не з тієї
вони серії, коли кажуть: очікувана користь вища за потенційну шкоду? І може, ці технології,
пройшовши складний шлях демонізації, ще матимуть змогу
стати на службу людству. n

n Пряма мова
Юрій РОМАНЕНКО, політолог, про проплачений мітинг у Києві

«

проти… проплачених мітингів:

Мені тут написали, що одні люди зібрали у Києві тисячу
осіб проти проплачених мітингів. Обіцяли по 130-150 гривень за дві години. Стояли з 10-ї години на Контрактовій
площі до 12-ї, а потім дізнались, що їх кинули. Напевне, це
правильно. Адже велике лицемірство зростає на маленькому у таких людей, які потім вибирають лицемірних політиків. Виходить замкнене коло.

»

КОЛЕСО ІСТОРІЇ
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ЗАГРАТОВАНА МРІЯ ЛУЦЬКИХ СТУДЕНТІВ
Вони хотіли стати вчителями, але замість шкільних уроків сталінський режим вготував
майбутнім педагогам випробування тюрмами
Ростислав МАРИЩУК

Фото aktiv.com.ua.

ПІДПІЛЬНИКАМ
БУЛО ВСЬОГО ПО 15—16…

Трагічним для села Вербаїв
Луцького району став липень
1943–го, коли на свято Петра і
Павла під час каральної операції гітлерівці спалили майже всі
хати і знищили 80 жителів. Ця
акція викликала в людей гнів і
бажання дати відсіч окупантам.
У селі діяла станиця ОУН, якою
керували Петро Тихнюк і військовий вишкільник Іван Зварич. Вона стала поповнюватись
новими членами, передусім патріотичною молоддю. Організувався юнацький осередок, яку
очолив п’ятнадцятирічний Олександр Сосіцький.
Після приходу радянської
влади в лютому 1944–го молодіжне крило ОУН припинила
діяльність у селі. Олександр Сосіцький та Олександр Рудницький, закінчивши підготовчі курси
в середній школі № 2 Луцька,
вступили до місцевого педагогічного училища, адже мріяли
стати вчителями. Навчаючись,
Сосіцький підтримував зв’язки
з націоналістичним підпіллям,
але активної роботи спочатку
не проводив. Олександр став
одним із найкращих студентів,
брав участь у художній самодіяльності, швидко завоював авторитет серед однокурсників.
У перших числах січня
1945–го, на зимових канікулах,
хлопець зустрівся в рідному селі
з надрайонним провідником
Костянтином, який запропону-

вала по місту антирадянські листівки. Олександр Сосіцький підтримував зв’язок із підпіллям,
від нього отримував літературу,
яку переховував на горищі педучилища.
СУДИЛОСЯ ПРОВЕСТИ
МОЛОДІСТЬ НА КАТОРЗІ

допити, тяжкі побої, позбавлення сну,
« Жорстокі
їжі… Так слідчі вибивали з підлітків зізнання у
злочинах, яких вони не скоювали.
вав йому організувати в педучилищі підпільну групу під назвою
НВРО (народно–визвольна революційна організація) для залучення молоді на допомогу УПА
в її боротьбі проти радянської
влади. Костянтин передав Сосіцькому пакунок із націоналістичною літературою, листівками
антибільшовицького змісту.
Так Олександр Сосіцький на
псевдо Кайдаш створив осередок із п’яти студентів: 15–літніх
Олександра Рудницького (жителя Вербаїва), Євгена Хринюка

»

з обласного центру, 16–річного
лучанина Юрія Патути та Ангеліни Петрощук (доньки священика, колишньої учасниці юнацької ОУН в Озденіжі). До складу
групи залучили також студента
медучилища турійчанина Миколу Зданевича, 1929 р. н., котрий
згодом згуртував у своєму навчальному закладі ще 11 осіб.
Група НВРО збиралась на
квартирі Ангеліни Петрощук, читала брошури націоналістичного змісту, вірші, обговорювала
організаційні питання, розклею-

На початку лютого 1945–го
трапилася неприємна подія. З
кишені піджака Олександра Рудницького було викрадено листівку і календар «До світла». Як
з’ясувалося, це зробив студент
Володимир Лановий, який у 1944
році переїхав з матір’ю до Луцька
з російського міста Кемерова. У
крадіжці він зізнався, обіцяв знищити «компромат», якщо Рудницький пограбує з ним магазин,
на що той через шантаж погодився. Частину краму Лановий
забрав додому, решту було заховано в одному з господарських
приміщень училища. На другий
день ці речі кудись зникли. Як з’ясувалося, їх забрав завгосп.
Лановий листівку і календар
показував студентам, а потім передав капітанові МВД Федорцеву. Почалось пильне стеження за
підозрілими молодими людьми.
Незабаром Олександра Сосіцького і Євгена Хринюка завгосп
застав на горищі навчального
корпусу. Наступного дня літератури у схованці вже не було.
Інтенсивно запрацювала енкаведистська оперативна машина. 14—15 березня 1945 року
було арештовано всю групу
НВРО. Жорстокі допити, тяжкі побої, позбавлення сну, їжі…

Так слідчі вибивали з підлітків зізнання у злочинах, яких вони не
скоювали. Особливо знущалися
з юнаків і дівчат слідчі Чепелєв,
Губич, Федорцев, Соломатін.
Невдовзі заарештували Галину Тищук із Рівненщини, Ніну
Савиду з Озденіжа, Раїсу Гурську з Дроздиня Ковельського району, Ганю Моржинську із
села Лище Теремнівського району, які розклеювали на вулицях Луцька листівки. Схопили й
підпільну групу студентів медичного училища, котру очолював
Микола Зданевич.
У квітні 1945–го суд військового трибуналу постановив:
Олександра Сосіцького, Ангеліну Петрощук вислати на каторжні роботи на 15 літ, Олександра
Рудницького, Юрія Патуту, Євгена Хринюка, Галину Тищук,
Ніну Савиду, Раїсу Гурську, Ганну
Моржинську — на 10 років у віддалені райони Сибіру.
4 вересня 1949–го Олександр
Рудницький помер у таборі, не
відбувши навіть половини строку.
У цій же тюрмі 1954 року померла
Галина Тищук. Тільки в 1955–му
засудженим дозволили звернутися зі скаргою на ім’я генерального прокурора з проханням про
перегляд справи. І лише через
10 літ частина колишніх студентів
педучилища змогла повернутись
на рідну Волинь, більшість із підірваним здоров’ям. Знемагаючи від непосильної праці в голоді
й холоді, юні патріоти вірили в
необхідність боротьби за визволення свого народу з–під більшовицької неволі та побудову
незалежної Української держави,
хоча довелося назавжди розпрощатись з омріяною професією
вчителя.
(За матеріалами архівно–
кримінальної справи № 420
т. 1-2. Архів УСБУ
у Волинській області).
м. Ківерці.

Вітаємо!
Сьогодні 60-річчя відзначає дорога матуся, жителька села Четвертня
Маневицького району
Віра Василівна
ДЕНІСОВА.
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність,
невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я
і сили,
Спасибі, рідненька, що ви нас
ростили.
Хай серце у грудях ще довго
палає,
А руки, мов крила,
нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили —
не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті
заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо, бо ви в нас —
найкраща.
З любов’ю
та повагою
діти з сім’ями,
коханий чоловік.

70 років від дня народження сьогодні святкує турботливий тато,
чоловік, люблячий дідусь
Сергій Петрович
ЛІЩУК,
житель селища Цумань
Ківерцівського району.
У цей святковий світлий день,
Коли настав ваш ювілей,
Ми щиро вас усі вітаємо,
Добра і радості бажаємо.
Достатком хай оселя буде повна,
Нехай скликає внуків та дітей.
Хай будуть у вас міцне здоров’я,
Мир і радість кожен день.
Нехай Господь оберігає
Від зла, хвороби та журби,
Нехай щедроти посилає
Сьогодні, завтра і завжди.
З повагою
та щирими
побажаннями
любляча дружина,
2 дочки, 3 сини,
3 невістки, 2 зяті,
35 внуків.

15 лютого 60 років спільного подружнього життя відсвяткували дорогі батьки,
дідусь та бабуся, жителі села
Одеради Ківерцівського району
Антоніна Петрівна
та
Анатолій Хомович
ЮШКОВЦІ.
Де взяти слова, щоб вдячність передати за все добро, ласку, тепло і любов?
Не журіться, любі, що літа минають, що
у вас волосся посріблило вмить. Виросли
вже діти й внуки, правнуки ростуть, за якими серденько болить. Дорогі та рідні, проживіть 100 літ, хай вам усміхнеться веселковий світ. Хай вас обминають горе і біда,
а душа хай буде вічно молода. Нехай вас
пам’ятають внуки, правнуки та діти, нехай
в саду співають солов’ї, бажаємо за 100
в здоров’ї жити, добра та
щастя у вашому житті.
З глибокою повагою
та любов’ю
син Володимир,
невістка Валентина.

Діамантове весілля зустріли 15 лютого жителі села Одеради Ківерцівського району
Антоніна Петрівна
та
Анатолій Хомович
ЮШКОВЦІ.
Минуло 60 років з того
часу, як у вашому житті цвіла весна.
Стільки прожито і пережито разом,
скроні побілила сивина. А в двері стукає ласкава осінь — багата, щедра,
справді золота. Як нагорода за любов і
мудрість, за ваші в парі прожиті літа. За
те, що зберегли свою родину на хвилях
часу, в радості й біді, за те, що долю порівно ділили і стали гідним прикладом у
житті. Тож будьте нам здорові та щасливі, хай Бог вам радісних і довгих літ дає.
З повагою та любов’ю
внучка Наталя з чоловіком Петром,
внук Юрій
з дружиною
Анастасією,
правнуки
Владислав,
Станіслав.
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Хоч по-грецьки, хоч по-німецьки,
а вийшло таки трохи по-нашому
«Динамо» та «Шахтар» втретє у сезоні синхронно зіграли свої матчі
в єврокубках із рахунком 2:2!
Фото shakhtar.com.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

лімпіакос» (Пірей,
Греція) — «Динамо» (Київ, Україна)
— 2:2 (1:0 – Ахмед Хассан,
9 хв.; 1:1 – Віталій Буяльський,
27 хв.; 2:1 – Жил Діаш,
40 хв.; 2:2 – Беньямін Вербич,
89 хв.)
Ліга Європи 2018/2019.
1/16 фіналу. 1-й матч. 14 лютого 2019 року. Пірей. Стадіон
«Георгіос Караїскакіс». 31020
глядачів. Головний суддя —
Крейг Поусон (Англія).
В 1/16 Ліги Європи жереб звів київське «Динамо» із
44-разовим чемпіоном Греції —
«Олімпіакосом». Саме у цьому
клубі на початку 1990-х під керівництвом головного тренера
Олега Блохіна виступали Олег
Протасов та Геннадій Литовченко. А згодом Протасов і сам
доріс до посади «головного» в
«Олімпіакосі».
Нині клуб із Пірея так само
робить ставку аж ніяк не на доморощені футбольні таланти. У
«старті» на поєдинок із «Динамо» португалець Педру Мартінш випустив лише двох греків.
Хоча саме один із них —
Костас Фортуніс — асистував
єгиптянинові Ахмеду Хассану,
коли той у дебюті зустрічі відкрив рахунок.
Згодом підопічні Олександра Хацкевича відігралися
після влучного удару Віталія
Буяльського.
Проте ще до перерви знову
пропустили — цього разу Дениса Бойка й усіх уболівальників
киян засмутив Жил Діаш. Динамівці, намагаючись загасити
пожежу біля своїх воріт, «виносили» м’яч якнайдалі. А вийшло — прямісінько на технічного
португальця. Той прийняв м’яч
на груди і пробив лівою метрів
щонайменше з 30-ти якраз під
самісіньку штангу!
Та все ж останнє слово у
матчі лишилося таки за киянами! На 89-й хвилині Віктор
Циганков скинув головою під
удар Беньяміну Вербичу, який
класно пробив з відскоком від
газону!
2:2 — і в матчі-відповіді
21 лютого у Києві «Динамо»
влаштує не лише перемога, а й
нічия — 0:0 або 1:1.
Хоча завчасно списувати
«Олімпіакос» з рахунку аж ніяк
не варто. Скажімо, за три дні
після єврокубкового поєдинку
з киянами пірейці в матчі грець-

«О

Тільки що Тайсон врятував команду Ахметова від поразки.

опинилися в ролі наздоганяючого. І таки вдруге в поєдинку — цього разу в меншості —
зрівняли рахунок! Це бразильці
вкотре довели, що не даремно
наминають «шахтарський» хліб
(та ще й з добрячим шаром
масла!): Жуніор Мораес класно
вивів на ударну позицію Тайсона — і той не схибив!
Знову 2:2 за участю нашого клубу, проте цього разу
«домашні». Тобто «гірникам»
21 лютого у Франкфурті конче
треба перемагати або грати в
дуже результативну нічию (3:3
і більше).
До речі, варто сказати ще
кілька слів про «роль і місце»
рахунку 2:2 у нинішньому єврокубковому сезоні «Шахтаря»
та «Динамо». Нагадаємо, що
кияни зіграли внічию 2:2 з казахською «Астаною» та чеським
«Яблонцем» у двох перших турах групового турніру ЛЄ. Тоді
як «Шахтар» на старті групових
змагань в ЛЧ так само двічі зіграв 2:2 — з німецьким «Гоффенгаймом» та французьким
«Ліоном». І хай вони — «Динамо» та «Шахтар» — справді
дуже різні й принципово непримиренні, тричі «синхронні»
2:2 промовисто натякають: облиште, хлопці — ви таки одним
українським салом годовані!
ЗА ВОРОТАМИ

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майні, Німеччина)
— 2:2 (0:1 – Мартін Гінтереггер, 7 хв.; 1:1 – Марлос, 9 хв.
(із пенальті); 1:2 – Філіп Костіч,
50 хв.; 2:2 – Тайсон, 67 хв.)
Ліга Європи 2018/2019.
1/16 фіналу. 1-й матч. 14 лютого 2019 року. Харків. Стадіон
ОСК «Металіст». 13059 глядачів. Головний суддя — Ентоні
Тейлор (Англія).
У суперники на стадії 1/16
Ліги Європи (куди, нагадаємо,
«гірники» потрапили після групового турніру ЛЧ) «Шахтар»
одержав «орлів» із Франкфурта-на-Майні. Діючий чемпіон
України — проти команди, яка
у минулому сезоні посіла в Бундеслізі аж ніяк не «єврокубко-

кої Суперліги розтрощили діючого чемпіона — АЕК з Афін — із
рахунком 4:1.
ЗА ВОРОТАМИ

Олександр
ХАЦКЕВИЧ,
головний
тренер
«Динамо» (Київ):
«Так, результат 2:2 нас задовольняє, але
в будь-якому випадку все
буде вирішуватися вже в Києві.
Вихід іспанського форварда Франа Соля в основі
— це моє рішення. Його роботою на полі я задоволений.
Він здійснював тиск на захисників і зіграв сьогодні на команду».

на 10-й
« Залишитися
хвилині в меншості
— крах усім планам
на гру.

»

Початок поєдинку видався більш ніж стрімким. Дехто
з уболівальників ще й не встиг
зручно вмоститися на трибунах, а «Шахтар» уже спромігся
пропустити, забити з пенальті у
відповідь, а також залишитися
у меншості (дві «жовті» Тараса
Степаненка!)
На початку другого тайму
підопічні Паулу Фонсеки знову

Паулу
ФОНСЕКА,
головний
тренер
«Шахтаря»:
«Чи влаштував
результат? Я ніколи повністю
не задоволений, коли команда
грає внічию, а не перемагає.
Однак сьогодні, враховуючи
всі обставини, такий результат
— найменша з бід. Залишитися на 10-й хвилині в меншості — крах усім планам на гру.
Нам довелося перебудовувати
свою тактику, змінювати її…
Хочу подякувати вболівальникам, які прийшли на
стадіон у таку погоду та в пізній час. Вони кричали протягом усієї гри, підтримували
нас. Дуже їм дякую». n

l ІМ’Я В ІСТОРІЇ

l SOS!

Фото nismed.net.

«БІЖИ АБО ПОМРИ»
Фото znaj.ua.

ве» восьме місце (і потрапила
в ЛЄ завдяки виграшу Кубка Німеччини).

Наші підлітки знайшли собі нову
смертельно небезпечну гру

Цікава
с. 11

Фото na-skryzhalyah.blogspot.com.

»

ГА ЗЕТА +

Читайте
итайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 14 лютого:

Доля цього подружжя була дуже трагічною.

Дружину геніального
хірурга Скліфосовського
червоні солдати зарубали
лопатами

на вих ідні
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l ХОРОБРІ СЕРЦЯ

Славу багатьох
багат видатних людей — вихідців з України —
«прихватизувала» Росія. Так сталося і з ученим
«прихватиз
охорони здоров’я Миколою Васильовичем
та організатором
організа
Скліфосовським (1836—1904), у жилах якого текла
Скліфосовс
українсько-молдавська кров. В Одесі відбулося професійне
українсько
становлення знаменитого лікаря, на схилі літ він жив під
становленн
Полтавою і знайшов там останній спочинок

Галина СВІТЛІК
СВІТЛІКОВСЬКА

Фото bbc.com.

НА ШЛЯХУ ДО «РЕВОЛЮЦІЇ»
В ОПЕРАЦІ
ОПЕРАЦІЙНІЙ

Українська станція «Академік Вернадський» помістилася на острові
Галіндез, площа якого менша за один квадратний кілометр.

Гнати самогонку
козаки
примудрились
і в Антарктиді!
23 роки тому Україна купила
в об’єднаного королівства
Велика Британія станцію
«Фарадей» на цьому континенті
за… один фунт стерлінгів
Інна ПІЛЮК

САМ ВЕРНАДСЬКИЙ ПОЗАЗДРИВ БИ
ТАКОМУ ПОДАРУНКУ

— Якоюсьь мірою
м
навіть пощастило, що в 1990-х
роках Росія «відж
«віджала» всі радянські полярні станції,
а нам як «безстанційним» дісталася британська «Фарадей», — очільник Національного антарктичного
наукового центру Євген Дикий в одному з інтерв’ю

А чи знаєте ви, що саме МикоСкліфосовс
ла Скліфосовський
запровадив
біл халати, обов’язу медицині білі
кову дезінфек
дезінфекцію, стерилізацію
інструментів? ТТакож він першим
у світі почав ззастосовувати місцеву анестезію (знеболювання),
сконструював апарат, що давав
підтриму
змогу підтримувати
наркоз, організував пер
перший у Російській

“

лу рано віддали в Одеський будинок для сиріт. Порятунок від
безпритульності і самотності
хлопчик знаходив у навчанні.
Особливо цікавили його природничі науки.
Після успішного закінчення
гімназії здібний випускник зміг
вступити на медичний факультет Московського університету, стати одним із найкращих
студентів. Повернувшись дипломованим фахівцем на батьківщину, молодий хірург кілька

У Європі Микола Васильович
познайомився з різними хірургічними
поз
школами і вивчив особливості організації
шко
медичної допомоги в багатьох країнах.
ме

Євген Дикий рік очолює Національний
антарктичний науковий центр.
До того займався дослідницькою роботою,
2014-го брав участь в АТО.

так розповідав про український осередок на Білому
континенті — колись іноземну обсерваторію, перейменовану згодом на честь академіка Володимира
Вернадського. — Нам передали її в ідеальному стані,
з найкращою на той час технікою і таким запасом міцності, що його вистачило на два десятки років «скотського» українського ставлення.

імп
імперії
рентген-кабін
бінет.
Ці відкриття
ста
стали переломними
в істо
історії хірургії, революційн
люційними. А передувала їм подв
подвижницька праця
Скліфосовськ
Скліфосовського.
Характер трудоголіка і неймовірна жага
жа до знань формувалися у м
майбутнього вченого з дитин
дитинства. Народився
він 25 бер
березня 1836 року
на хуторі поблизу міста Дубосари Тираспольського повіту
Херсонської губернії. Він був
дев’ятим у багатодітній (всього
12 нащадків) українській родині
дворянина Василя Павловича
Скліфосовського, який служив
рі. Годуу карантинній конторі.
вати таке сімейство ббатьковіі
з дуже скромними статками
було вкрай важко. Тому Мико-

» »
«ЦІКАВА»
Закінчення на с. 6

ЗА 14 ЛЮТОГО
ЩЕ У ПРОДАЖУ!

років пропрацював земським
лікарем, а потім влаштувався
в Одеську міську лікарню, де незабаром став завідувати відділенням. Весь вільний час він
удосконалював свої хірургічні
навички, згодом захистив докторську дисертацію і 1863 року
в Харкові отримав ступінь доктора медицини.
Прагнення
професійного
вдосконалення не дозволяло
Скліфосовському сидіти на місці. Він на два роки їде за кордон, щоб попрацювати в Англії,
Франції та Німеччині. У Європі
Микола Васильович познайомився з різними хірургічними
школами і вивчив осо
особливості
організації медичної ддопомоги
в багатьох країнах.

Закінчення
ЗЗак
а
ннаа с. 10

»

Снаряди
аряди
і вогонь
огонь
виявилися
явилися
безсилими
зсилими
перед
ред
іконами
онами

Гнати самогонку
наші козаки
примудрились
р уудрр
і в Антарктиді!
Шок: українські
підлітки знайшли
собі нову смертельно
небезпечну гру:

«БІЖИ АБО ПОМРИ»

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

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

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 Продається будинок (95 кв. м) у смт
Колки, вул. Набережна. Є ділянка (11.24
сотки). Ціна договірна. Тел. 097 30 56 818.
l Продається цегляний будинок з усіма
господарськими спорудами. В будинку є
газ, вода, туалет, бойлер, парове опалення (с. Угринів Горохівського району). Тел.
066 06 69 034.
l Продається у Луцьку однокімнатна квартира в будинку, який будується
(44 кв. м, індивідуальне опалення). Тел.
066 66 06 303.
l Продається у доброму стані житловий
будинок (80 кв. м, 4 кімнати, опалення —
газовий котел, вода). Є господарські споруди, земельна ділянка (30 соток). Ціна
договірна (м. Берестечко Горохівського
району). Тел. 050 41 71 725.
l Терміново 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 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 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 земельна ділянка (0.08 га)
під будівництво на о. Світязь. Тел. 098 97
32 572 .

АВТОРИНОК
l Куплю мотоцикл «Урал» або К-750, МТ
(запчастини до них). Тел.: 050 67 43 221,
096 05 84 820.

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 трактор МТЗ-80 у доброму стані (нові стартер, акумулятор). Тел.:
050 53 95 710, 098 63 05 257.
l Продам мототрактор «Булат-160»
у доброму стані, 15 к/с, 2017 р. в. Ціна
54 000 грн. Тел. 098 07 22 607.
l Продам трактор Т-25, привезений з
Польші, у доброму стані, недорого. Тел.:
096 42 90 426, 067 79 08 629.
l Куплю трактор Т-25 у будь–якому стані. Тел. 066 17 40 910.
l Продається комбайн «Клаас Протектор», шир. жатки — 3.7 м, є січкарня. Тел.
066 96 94 045.
l Продається зернова навісна тракторна сівалка (привезена з Європи). Можлива доставка. Тел. 096 96 95 596.
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,

ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ

якісно
швидко
надійно
(097 473– 10 – 69
(097)
(095) 479– 05 – 96
(095
stelia.in.ua
stelia.i
info@stelia.in.ua
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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 Т-25, привезений
з Польщі, у доброму стані. Можлива доставка. Тел.: 066 34 56 267, 098 64 06 233.
l Недорого продається трактор Т-25,
привезений з-за кордону, у дуже доброму технічному стані. Тел.: 066 47 09 124,
097 12 77 234.
l Продається різна с/г техніка: дискові
борони, плуги, прес–підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки,
картоплекопачки, сівалки, сінограбарки,
розкидачі міндобрив, косарки роторні,
грунтофрези, млини, а також запчастини
та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264, 095
00 50 455, 095 81 59 912, 096 34 46 777.

РІЗНЕ
l Продам 4–сезонну тепличну плівку
(шир. — 6, 8, 12 м, польське виробництво), ємності пластмасові на 100 — 240
— 1 000 л, а також пробурюю свердловини. Ремонтую, діагностую, встановлюю
міні–башти, насоси, труби обсадні. Тел.:
050 67 09 075, 097 48 24 071.
l Зроблю на замовлення або продам
перуки, шиньйони. Тел. 066 06 87 430.
l Продам дерев’яні вагонку з карпатської смереки (добра якість), сходи та
комплектуючі до них (можливі монтаж
сходів, доставка). Тел.: 066 07 40 396, 067
94 80 197.
l Продам у доброму стані холодильну
горизонтальну вітрину (б/в, 5 років, скляну, 1.3 м) або однодверну вертикальну.
Ціна договірна. Тел. 096 45 37 730.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в
мішках), камінь бут, цеглу білу та червону
(нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам торфобрикет, вугілля. Послуги автомобілем (самоскид). Тел.: 050 43
84 608, 098 48 13 899, (0332) 24-34-23.
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 у Ківерцівському районі
молода спокійна кобила (2 роки 6 міс.).
Тел.: 096 43 02 626, 073 42 45 948.

l Продам добру телицю (Ківерцівський
район). Тел. 098 77 10 669.
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 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 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: 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.
l Продам цуценя німецької вівчарки.
Тел. 050 43 81 896.

ПОСЛУГИ
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків, цегли, роблю монтаж та підшив водостоків, утеплення фасадів, виконую бетонні роботи. Тел. 096 42 24 834.
l Виготовляю кольорові металеві
штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний дуб). Тел.: 099
64 21 028, 096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублене посвідчення потерпілого від наслідків аварії на ЧАЕС (серія Б
№ 009531), видане 10.06.1993 р. на ім’я
Токар Петро Феодосійович, вважати недійсним.
l Загублений студентський квиток, виданий деканатом факультету іноземної філології Східноєвропейського національного
університету ім. Лесі Українки на ім’я Панченко Ганна Ігорівна, вважати недійсним.
l Загублений студентський квиток, виданий деканатом факультету іноземної
філології Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
на ім’я Мельник Анастасія Олександрівна, вважати недійсним.
l Загублене пенсійне посвідчення по
догляду за дитиною–інвалідом Гнездецьким Владиславом Володимировичем,
видане Ківерцівським управлінням соціального захисту населення на ім’я Гнездецька Світлана Олексіївна, вважати
недійсним.
l Загублений сертифікат (серія ВЛ
№ 0156443) на право власності на земельну частку (пай), виданий на ім’я Галас
Текля Михайлівна, вважати недійсним.

ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ ТРАКТОРИСТІВ
ТА ВОДІЇВ КАТЕГОРІЇ Е.
Тел. 0971747740.
Сільськогосподарському виробничому
кооперативу «Урожай» Луцького району

ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
ПРАЦІВНИКИ ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ.
Заробітна плата — 10 000—14 000 грн.
Забезпечуємо житлом та харчуванням.
Повний соцпакет.
Контактні телефони: (0332) 79-41-81,
0503787109.

11

Господарство
візьме
на роботу
бригаду
будівельників.
Тел.
0673320242
(Анатолій).

Сільськогосподарське
підприємство
візьме на роботу на
ПОСАДУ ЗАСТУПНИКА
ДИРЕКТОРА З ПИТАНЬ
РОСЛИННИЦТВА
людину
з обов’язковим
досвідом роботи
на посаді агронома.
Житлом забезпечуємо.
Заробітна плата
за домовленістю.
Тел. (050) 717-28-04.
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n Самородки із народу

«Якщо навчишся догоджати владі —
будь певен: стане все у шоколаді»
Вийшла у світ книжка відомого волинського дотепника
ика
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ихайло Луцюк (на фото) народився 12 листопада 1973 року в
селі Михлин Горохівського району. Починаючи з 1995-го і до теперішнього
часу випускник Володимир-Волинського
педагогічного училища імені А. Ю. Кримського працює вчителем початкових класів у рідній Михлинській школі.
Проте пан Михайло встигає не лише
сіяти розумне, добре, вічне у дитячих
душах, а й неабияк товаришує з гумо-

М

«

Всі п’яного боялись,
як вогню.
Горілка й Лева перетворить
на свиню.

»

ром. Його твори друкуються в періодиці,
з ними він багато разів ставав лауреатом міжнародних конкурсів.
А нещодавно вийшла у світ книжка-

«догоридрижка» нашого знаного
наного
земляка-дотепника Михайла
ла Луцюка. У ній… немає «кінця»!
»! Натомість «початків» — аж два!
ва! З
одного боку книжки під назвою
вою
«Все буде в шоколаді» зібрані
рані
сучасні байки, а зі зворотного
ого
— усмішки та заримовані анекекдоти під назвою «Ану дихни!».
».
Пропонуємо і вам зроробити кілька ковтків добірного
ного
волинського гумору від Михайла Луцюка.
Фото з особистого архіву
Михайла ЛУЦЮКА.

ЯК З ТАКОЮ ЖИТИ

ДОБРА ШТУЧКА

— Чоловіче, — каже жінка, —
Підійми-но ноги.
Розвалився, я не можу
Помити підлоги.
Той сердито жінці мовить:
— Як з такою жити!
Ти без мене вже й підлоги
Не можеш помити!

ПОГАНА ЗВИЧКА

— Що ж ти, синку, — каже мати, —
Такий варіят.
То вікно розбив сусідам,
То побив хлоп’ят.
Кожна витівка у школі,
Усяка провина —
Це для мене ще одна
Сива волосина.
Син поглянув на бабусю,
Сиву геть до ручки:
— Ти в дитинстві, видно, теж
Була добра штучка.

КРОЛИК НЕ ВИЛАЗИВ

— Я до Лідки йду, — говорить
Толику Параска, —
Ти за кроликом в духовці
Прослідкуй, будь ласка.
Повертається назад,
Їй звітує Толик:
— Все нормально, із духовки
Не вилазив кролик.

ніхто
ТАК
не КОХАВ
volyn.com.uaa
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Двічі в одну
річку…
увійдеш!
Маючи дорослих
дітей та чималий
досвід подружнього
життя, Катерина
Осадча та Юрій
Горбунов створили
сім’ю і виховують
дворічного сина
Іванка
нкка

Географії урок.
Пита вчитель Марту:
— Ти чому, маленька, плачеш?
— Загубила карту!
— Не хвилюйся, — вчитель їй, —
Я дам тобі нову,
Тобі контурну потрібно?
— Ні, даму пікову.

с. 7—9

У день весілля наречений
подарував… серцебиття
померлого сина

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

l НЕЙМОВІРНИЙ
НЕЙ
СЮЖЕТ
Ж
ЖЕТ
Таке бу
буває
у тільки у фільмах::
стра
ст
рашн
шн травма не зруйнувала
ала
страшна
високи
високих почуттів Сашка
і Катер
Катерини

»
Номер вже у продажу
у
с. 10—11
1
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Запитуйте у ваших листонош!
ш!!
А ще краще – випишіть
додому!
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Фото facebook.com/lowewhatreallymatters.

с. 2

— От картопля в цьому році,
Дай Боже, вродила, –
Піт стираючи, говорить
Петро до Гаврила.
— Твоя правда, твоя правда,
Дякувать природі,
Уже третю ніч копаєм
На однім городі.

«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ

»

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,
життя жінки продовжувалося: через два роки після трагедії вона
наа
зустріла Келлі Терні, з яким вирішили побратися

ДОБРИЙ УРОЖАЙ

Розмовляють якось двоє
Старих лікарів:
— Я учора в магазині
Хворого зустрів.
Він ще десять років тому
Як померти мав,
А нічого з ним не сталось,
Чорт його не взяв.
— Так буває, якщо хворий
Дуже хоче жити,
То нічого медицина
Не може зробити.

Читайте у лютневому випуску
наш
іншого нашого
місячника

l ЗІРКОВА ПАРА

ЗАГУБИЛА КАРТУ

МЕДИЦИНА БЕЗСИЛА

Лев мав одну погану звичку:
Любив хильнути чарку невеличку.
А все воно із того почалося,
Що якось випити за Лося довелося,
А потім за здоров’я Білки, Віслюка,
Ворони, Зайця, Їжака…
Пішло-поїхало: де чарка — там і п’ять,
А далі розум відмовлявся рахувать.
Спочатку був поважний, наче пан,
Тепер не раз валявсь в калюжі, як кабан.
Всі п’яного боялись, як вогню.
Горілка й Лева перетворить на свиню.

Занюк Лариса Віталіївна

72<38<94

Реклами і маркетингу
Борох Сергій Іванович
77<07<70

72<38<94

Приватних
оголошень
Тимощук Руслана Борисівна

72<39<32

Спеціальні кореспонденти
Власюк Людмила Миколаївна

72<38<94

Криштоф Олег Степанович

72-51-02

Фотокореспонденти
Філюк Олександр Миколайович

72<06<66

Дурманенко Олександр Олександрович 72<06<66

ТзОВ «Газета «Волинь»
п/р 26008055520122
КБ «ПриватБанк», МФО 303440
ЄДРПОУ 02471695
Друк офсетний.
Обсяг 3 друк. аркуші

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС:

61136
Реєстраційний номер
ВЛ №518-251Р 02.03.2018 р.
Віддруковано: ТОВ «Поділля<Тер»,
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28 тел.:
(0352) 52<27<37. http://a<print.com.ua

Тираж 28200.
Замовлення № 102.

