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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
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n Не святі горшки ліплять
Фото Костя ГАРБАРЧУКА.

Таким ми його запам’ятаємо: Олександр Бухтатий витягує конверт
переможця нашої акції для передплатників 2019 року…

У Києві вбили Друга преси,
який допомагав
волинським бійцям
Загибель Олександра Бухтатого, котрий працював у
департаменті інформаційної політики Адміністрації
Президента, стала шоком для редакції «Газети Волинь»,
адже з Олександром Євгеновичем нас пов’язували не
тільки численні спільні проекти, а й щира дружба
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n У всіх на вустах

ГРОЙСМАН ДОРУЧИВ МІСЦЕВІЙ
ВЛАДІ НАВЕСТИ ЛАД
ІЗ ТАРИФАМИ НА ТЕПЛО
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Ми побачили, як у вправних руках майстра народжується стіл.
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ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ, ÀÄÅÍÎÌÀ, ²ÌÏÎÒÅÍÖ²ß?
ÓÍ²ÊÀËÜÍÈÉ ÑÏÎÑ²Á ÂÈÐ²ØÅÍÍß

ПОЧАВ ІЗ ТАБУРЕТКИ, А ДІЙШОВ
ДО КОРОЛІВСЬКИХ МЕБЛІВ!

ÇÀÁÓÄÜ ÏÐÎ ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ ÍÀÇÀÂÆÄÈ —
ÏÎÇÁÓÄÜÑß ÕÂÎÐÎÁÈ ÇÀÐÀÇ!

Столяр із Гораймівки Маневицького району Павло
Величко — один із тих наших співвітчизників, які не їдуть
на привабливі закордонні заробітки, а будує Україну
у своєму рідному селі
29-річний майстер — батько трьох дітей. Щоб
прогодувати сім’ю, розраховує тільки на власні
сили. Разом зі старшим братом Сергієм узялися
виготовляти меблі з натуральної деревини.
А секрет успіху гораймівського умільця дуже
простий та доступний усім: будь-яку роботу завжди
розпочинає з молитви до Бога

Е

Фото dostyp.com.ua.

З початку опалювального сезону
пристрасті навколо платіжок
не стихають. Суми в них викликають
жваве обговорення серед
населення, тож уряд прийняв низку
кардинальних рішень, аби ситуація
стабілізувалася

є руки
« Коли
та велике бажання,

Äîáðîãî äíÿ! Ìåíå çâóòü Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, ìåí³ 62 ðîêè. Äåê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó
ÿ ïðî÷èòàâ êíèãó «Äðóãå ñåðöå ÷îëîâ³êà».
Ìîæó ñêàçàòè ëèøå ñëîâà âåëè÷åçíî¿
âäÿ÷íîñò³ ¿¿ àâòîðàì – ë³êàðÿì ²ùóêó òà Ëîáàíîâó. Ñêîðèñòàâøèñü ðåêîìåíäàö³ÿìè ç
êíèãè, ÿ çà äâà ì³ñÿö³ ïîçáóâñÿ ïðîñòàòèòó,
íàáàãàòî ñïîê³éí³øå ñïëþ (ðàí³øå ïî 7-8
ðàç³â çà í³÷ á³ãàâ ó òóàëåò), çàáóâ ïðî áîë³
â ïðîìåæèí³ é â³ä÷óâ ñåáå ÷îëîâ³êîì – ïîòåíö³ÿ íèí³, ÿê ó ìîëîäîãî.
Êð³ì öüîãî, ïîì³òèâ, ùî ïåðåñòàâ õâîð³òè íà çàñòóäó, â ìåíå
ïîêðàùèâñÿ ³ìóí³òåò. Âèÿâëÿºòüñÿ, ìåòîä, çàïðîïîíîâàíèé ó êíèç³
«Äðóãå ñåðöå ÷îëîâ³êà», áóâ â³äîìèé á³ëüøå 2000 ðîê³â òîìó,
íèì óñï³øíî êîðèñòóâàëèñÿ íàø³ ïðåäêè, â³í ïîâí³ñòþ ïðèðîäíèé, à éîãî åôåêòèâí³ñòü ÿ ñïðîáóâàâ íà ñîá³.

то можна всьому
навчитися.

»

Закінчення на с. 6—7

»

Увага! АКЦІЯ! До 09.04.2019 р.
ціну на книгу знижено в 2 рази.

35 грн

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Замовити книгу можна за телефонами:
(067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

2

РІДНИЙ КРАЙ

19 березня 2019 Вівторок

Доброго дня
вам, люди!

www.volyn.com.ua

20 БЕРЕЗНЯ

Фото img1.goodfon.ru.

Сонце (схід — 6.18, захід — 18.35, тривалість
дня — 12.17).
Місяць у Діві. 14–15 дні Місяця.
Іменинники: Омелян, Євдокія, Антоніна, Надія,
Євген, Василь.

Буду голосувати
за Альберта!
Фото Максима КИРИЛЕНКА.

«Поезія — це лиш перо жар-птиці,
з якого слово скапує, мов кров»
У Волинському краєзнавчому
музеї відбувся вечір пам’яті
митця, лауреата премій імені
Дмитра Нитченка, Андрія
Головка і Агатангела Кримського,
заслуженого діяча мистецтв
України, голови Волинської
організації Національної спілки
письменників (1989–2006 рр.)
Василя Гея (на фото). Одночасно
захід був і презентацією книги есеїв
із його літературних щоденників
«Душа поетова — святая», що
побачила світ у «Надстир’ї»
Максим КИРИЛЕНКО

12 березня 2016 року перестало
битися серце нашого земляка, людини, котра кожним порухом душі
розуміла мову джерел, говір лісів,
пташиний спів у рідному краї, віртуозно переносила це відчуття у свої
твори, залишивши велику спадщину
для нащадків… Він крильми віднісся у засвіти, зоставивши свою душу
жити у Слові.
Портрет молодого Василя Степановича, його вишиванка, письмовий
стіл, світлини, нагороди й відзнаки,
яких письменник був удостоєний…
Ясна річ — книги (починаючи від найпершої — «Закону вірності», що дала

йому путівку у велику літературу, й завершуючи презентованою). І спогади,
спогади, спогади…
Своїми споминами поділилися
нинішня очільниця Волинської організації НСПУ Ольга Ляснюк, поети
Євгенія Назарук, Іван Чернецький,
Валентина Штинько (саме з її вуст
прозвучало визначення «талант людяності»), Олена Криштальська, заслужені вчителі України Ніна Горик
та Олеся Ковальчук, директор Волинського академічного обласно-

Чи не ваші діти затіяли на даху
багатоповерхівки екстремальні ігри?
Час від часу у соціальних мережах
з’являються отакі тривожні повідомлення
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Випробовують долю
хлопці й дівчата у різні
способи. То видряпуються на потяги, щоб
зробити селфі, й гинуть, уражені струмом,
або місяцями заліковують важкі опіки. Або калічаться, перебігаючи
на спір дороги зі швидкісним рухом. Чи пробують на собі дію якогось
дурману…
Звичайні
хлопчики, які увечері
розповідають мамі, що
день пройшов гарно,
і в школі все гаразд,
і сміття виніс, і хліба
купив. Спробуй здогадайся, що життя твоєї

дитини сьогодні висіло
на волосині. Наймаємо їм репетиторів, аби
знали іноземну, вміли
розв’язувати задачі, записуємо їх у різні секції,
щоб нарощували м’язи.
А як навчити дорожити
життям — не знаємо.
Може тому так багато нещасних випадків
і трапляється?
— Цієї зими опівночі
привезли парубка, «нанизаного» на ломаку,
як на шампур. Дякувати
Богу, що не простромив живіт наскрізь. Він
прив’язав до легковика
сани, сів на них, а товариші розігнали автомобіль так, що горе-са-

ночник опинився в рові,
де й наштрикнувся
на гілляку. Я надав йому
допомогу, провів і «виховну бесіду» з друзями. А коли вже знімав
шви, то й потерпілому
«всипав», — згадував
якось завідувач хірургічного відділення Турійської районної лікарні Любомир Дмитрович
Валіхновський. З тривогою розповідали про
гостру проблему підліткового травматизму
і лікарі Волинського обласного дитячого територіального медичного
об’єднання. На жаль,
часто мамині сльози
і докори є запізнілими.
Тож знайдіть час, поговоріть із дітьми, не чекаючи біди.

го театру ляльок, заслужений діяч
мистецтв України Данило Поштарук,
композитор, художній керівник заслуженого народного ансамблю пісні і танцю «Колос», народний артист
України Олександр Огородник.
Удова поета Мирослава Іванівна,
котрій належить ідея видання книги
есеїв, висловила глибоку вдячність
усім причетним до її публікації, а також тим, хто завітав на презентацію
і теплим словом спом’янув Василя
Степановича.

Жіночі правила
дорожнього руху
Кожен анекдот народжується
з життя. І випадково почута
розповідь — чергове тому
підтвердження
Андрій БОРКОВСЬКИЙ

«Якось ми їдемо з кумою її автівкою. Вона за кермом, я поруч.
І кожна машина, яка нам трапляється, сигналить, — розповідає
в маршрутці одна жінка іншій.
— Чого вони нам бібікають? —
дивується моя кума.
— Певно тому, що ми з тобою
такі класні, — кажу їй.
Уяви, а потім вияснилося, що
ми перли смугою, де односторонній рух. Ми мчали всім назустріч, от вони й сигналили
зі страху».
Як відреагувала її колега, так
і не дізнався, бо приїхали на мою
зупинку. «Добре, що обійшлося
без ДТП», — встиг подумати.

21 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.16, захід — 18.36, тривалість
дня — 12.20).
Місяць у Діві, Терезах. 15–16 дні Місяця.
Іменинники: Лазар, Опанас, Володимир.

Що менше часу залишається до президентських
виборів, тим частіше розмовляємо про
рейтинги кандидатів та їхні шанси на перемогу.
Особливо часто такі діалоги доводиться чути
від пенсіонерів, які точно прийдуть 31 березня
на дільниці. Тому саме їхнє спільне рішення
може стати ключовим
Костянтин МОРОЗ

Біля під’їзду п’ятиповерхівки гурт жіночок поважного віку активно обговорює претендентів на посаду
глави держави. У кожної — свій вибір, який вони аргументовано та наполегливо відстоюють.
— Згадайте слова Ванги, що тільки жінка врятує
Україну, — переконує інтелігентна пані.
— Зіно, перестань повторювати дурниці, — сердито перебиває її повненька бабуся у коричневій
хустці. — Ніхто того не чув, то Юля сама придумала.
— Ви як хочете, а я буду голосувати за Альберта, — приєдналася до них сива жінка із сусіднього
будинку.
— Але ж у списку немає ніякого Альберта, — відреагували після паузи пенсіонерки.
— А в мене буде, — вперто повторила вона і пояснила:
— Ті кандидати тільки обіцяють, а цей чоловік —
наш новий сантехнік — зробив мені кран, карниз
у спальні повісив і замок у дверях поміняв. Узяв за все
р.
рт
тільки 40 гривень. Тому мій президент — Альберт
Альберт.

n

Погода

«Весна правує серцем,
цем
м
як веслом»
Ці слова Василя Стуса нагадують про те, що і
людська душа потребує тепла, як і природа, що
прагне розквітнути під сонячним промінням.
20 березня відзначається день пам’яті святого
мученика Василя, єпископа Херсонського
Таврійського. Встановлюється вже тепла
погода, але холод ще не поспішає відступати:
«З дахів капає, а за ніс цапає», вдень — весняна
капіж, а на вечір може бути мороз
А за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Валентини Набоки,
20 березня — мінлива хмарність, без опадів. Вітер
північно-західний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 2 до плюс 3 градусів, удень —
4–9 вище нуля. 21-го — хмарна погода з проясненням, вночі та вранці невеликий дощ, вдень без
опадів. Вітер північно-західний, 7–12, місцями пориви 15–20 метрів за секунду. Температура повітря вночі
від 0 до плюс 5 градусів, удень — 6–11 вище нуля.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше
20 березня було 1990 року — плюс 20, найхолодніше — 1948-го — мінус 21 градус.
У Рівному 20 березня утримається ясна погода, вдень можлива недовга окупація неба хмарами. Без опадів. Температура
повітря — 1–7 градусів тепла,
21-го — 1–8 вище нуля.

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК.
Тел. 72–06–66.

www.volyn.com.ua
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n Резонанс
Фото Миколи ЛАЗАРЕНКА.

Кость ГАРБАРЧУК

У МІСТО ЗАЛІЗНИЧНИКІВ
ПРЕЗИДЕНТ ПРИЛЕТІВ
ІЗ ФРОНТОВОГО ДОНБАСУ

Перед початком мітингу у Ковелі на сцені виступав Тарас Чубай
та гурт «Плач Єремії». Присутні
на майдані дружно підспівували:
«Лента за лентою набої подавай…»
У промові, яка тривала понад
40 хвилин, кандидат у Президенти
зазначив:
— Сьогодні — день українського добровольця. Він нагадує нам
про героїзм нашого народу у боротьбі проти російського агресора.
Про синів і дочок, які першими стали на захист України. І серед них багато волинян. Ваша область стала
надійним тилом для армії, центром
волонтерського руху, — підкреслив
глава держави. — Я щойно прилетів із фронту, де зустрівся на Сході
з найкращими у світі українськими
військовими-добровольцями і привітав їх зі святом, а ввечері я тут,
у Ковелі.
Президент Порошенко знає, що
понад 8 тисяч наших земляків стали
до лав Збройних сил України і дали
гідну відсіч ворогові. Серед них —
славна 14-та окрема механізована
бригада, а небо країни захищає
39-й зенітний ракетний полк.
— Як Верховний Головнокомандувач я дякую Ковелю, дякую
всій Волині за підтримку нашої армії. Але ворог завдав нам гірких
втрат — понад 170 волинян віддали
свої життя за незалежність, серед
них 11 ковельчан. І ми назавжди запам’ятаємо ціну, заплачену за нашу
свободу, — наголосив він.
Петро Порошенко зазначив:
він гордиться тим, що йому випала
честь бути Президентом такої великої нації. За його словами, Україна
унікальна за своєю різноманітністю.
Прекрасна Волинь: її ліси, Шацькі
озера, замки, храми надзвичайно
багато додають до багатства країни. Але найбільше він пишається
своїми співвітчизниками, особливо
волинянами, які зберегли дух свободи ще із княжих часів і до періоду
боротьби українських повстанців
проти двох тоталітарних режимів.
Президент нагадав, що виконав
свою обіцянку, про яку говорив
5 років тому — вояки УПА визнані
учасниками національно-визвольних змагань і учасниками бойових
дій.
За словами Петра Порошенка,
маючи таких попередників, ми ніколи не здамо нашу країну ворогу,
ніколи не станемо на коліна. Хоча
деякі кандидати у Президенти збираються стати на коліна, просити
пробачення у Путіна і вимолювати
пощади. Наша нація здатна себе
захистити і повернути кожен клаптик української землі.
«МИ СИЛЬНІ – І МОЖЕМО
СТАТИ ВЕЛИКОЮ КРАЇНОЮ»

Глава держави говорив про
те, що спільними зусиллями змінюємо нашу країну. Ці зміни видно
скрізь і всюди — у Ковелі також.
— Ваше місто лишається транспортним серцем, від нього про-

«Сьогодні у нас є амбіція бути не просто незалежною країною, а великою державою».

«НА ВОЛИНІ Я ПРОШУ МАНДАТ
ДОВІРИ НА НАСТУПНІ ЗМІНИ
У ДЕРЖАВІ»
Президент Петро Порошенко зустрівся з жителями області
на багатотисячному мітингу в Ковелі
За минулі 12 місяців глава держави
вже вчетверте приїхав у наш край.
У березні 2018-го він представляв
нового керівника Волинської
обласної державної адміністрації
Олександра Савченка, у липні взяв
участь у заходах із вшанування
пам’яті загиблих українців — жертв
польсько-українського конфлікту
у селі Гончий Брід Ковельського
району. У січні нинішнього року
привозив у Луцьк Томос про
автокефалію Православної
церкви України. Цього разу
Петро Порошенко зустрівся
з волинянами у географічному
центрі області — місті Ковелі
«Я обіцяю, що кожен рік будуть зростати пенсії».

кладаються нові маршрути до Європи. Напрямок до Грубешова
буде, і через ваше місто проляже
шлях, важливий для всього експорту в країни ЄС. Ваша область вже
забезпечує 80 відсотків експорту
до Європи через зону вільної торгівлі. Реалізується проект індустріального парку «Ковель», — таким
чином Петро Олексійович дав зрозуміти, що добре знає про ситуацію
на Волині.
Далі мова йшла про те, що завдяки ініційованим ним реформам
розпочалася реконструкція навчальних та лікувальних закладів.
У нас запрацювала нова українська
школа, триває реформування медицини, яке запроваджують на конфісковані гроші Януковича.
– Не тільки армія, мова, віра,
угода про асоціацію, безвіз, освітня реформа, нова школа, медицина. Децентралізація — одна з найуспішніших реформ. Ми стаємо
країною повноважних громад, що
об’єднують активних і працьовитих

ми говоримо
« Усюди
Путіну: «Ми ніколи
не віддамо свою
Україну». Я хочу, щоб
росіяни почули це
з нашого ковельського
майдану.

»

людей, — підкреслив глава держави. — Сьогодні у нас є амбіція
бути не просто незалежною країною, а великою державою. Усюди
ми говоримо Путіну: «Ми ніколи
не віддамо свою Україну». Я хочу,
щоб росіяни почули це з нашого ковельського майдану. Ми знаходимося зараз на древній прекрасній
Волині, землі короля Данила і Лесі
Українки. Ми гордий народ, свободолюбивий, але миролюбний і ніколи не посягаємо на чужі території.
Але нікому не дозволимо хазяйнувати на нашій українській землі.

А ще знаєте, чому Путін боїться
нас? Чому його від нашого Томосу
аж корчить, як чортів від ладану?
Бо ми з вами вільні, інтелектуальні,
коли ми об’єднані — нас точно ніхто
не розколе. Ми сильні, ми зможемо
стати великою країною, — переконаний український Президент.
ТРИ ПОСТРІЛИ У БІДНІСТЬ

На зустрічі з волинянами Петро Порошенко озвучив соціальні
ініціативи. Вони стали можливими
завдяки подоланню наслідків економічної кризи. Адже у нас, крім
Путіна, є другий ворог — бідність,
яку Президент пообіцяв подолати
у наступні 5 років. Як відомо, нині
найважче живеться пенсіонерам.
— Моя перша частина боротьби
з бідністю — підвищення пенсій, —
наголосив глава держави. — На Волині 200 тисяч пенсіонерів отримають більші виплати, 100 тисяч
одержали підвищення на 510 гривень у середньому. Я знаю, що

це мало, і мене це не задовольняє.
Але це те, що ми могли зробити вже
і зараз. Я обіцяю, що кожен рік будуть зростати пенсії.
Наступний постріл у бідність —
монетизація субсидій. Якщо раніше
компенсації йшли на газові компанії, то тепер ці гроші готівкою треба
віддати людям. У березні на Волині
субсидії отримують 82 тисячі домогосподарств, середній розмір —
1922 гривні. Як зазначив Президент, у боротьбі проти бідності є
ще один компонент — допомога
при народженні дитини. Він добре
знає, що Волинь лідирує в країні
за кількістю багатодітних сімей.
Тому при народженні третьої, четвертої дитини і більше будуть щомісячні виплати на кожного малюка
приблизно 1700 гривень.
— У мене четверо дітей. І, що
важливо, від однієї дружини, —
усміхнувся Петро Порошенко, згадуючи сім’ю, — у 17 років, як побачив свою Марину, мамі сказав, що
одружуюся. Зараз кожен день
молюся і дякую Богу за Марину.
Вона не просто перша леді, вона
справжня українка. Марино, чуєш,
як тебе вітають на Волині? — ці слова потонули в аплодисментах.
ПРО ВИВЧЕНІ УРОКИ
ІСТОРІЇ ТА АМБІТНІ ПЛАНИ
НА МАЙБУТНЄ

Президент говорив, що ми повинні пам’ятати уроки історії, і нагадав, як у 1918-му дві держави звернулися до Вселенського Патріарха
з проханням про автокефалію —
Польща й Україна. У 1924 році
Польща її отримала, Україна — ні.
— Знаєте чому? — запитав Петро Порошенко, — бо у 1924-му
України вже не існувало. Її захопила
Московія. А винні у цьому політикани, які боролися всередині країни
між собою замість того, аби боронити її від зовнішнього ворога. Потім ці політикани поїхали хто в Париж, хто в Берлін.
За їхні помилки Україна заплатила Голодомором, комуністичним
терором, депортаціями та переслідуваннями шістдесятників — загалом за сто літ 7 втрачених поколінь.
– Але ми дуже добре вивчили
уроки історії і вже 5 літ тримаємося разом, боронимо державу
та розвиваємо її. Я маю завершити велику справу, розпочату
у 2014 році, — підготовку України
до вступу в ЄС і НАТО. Я дякую
парламентарям, які допомагають
проводити реформи, які підтримали зміни до Конституції щодо
ЄС і НАТО. Є, на жаль, великий
ризик, що нас спробують за волосся розвернути назад у Російську імперію. Варто лише помилитися з вибором. 31 березня наш
спільний обов’язок — об’єднати
всіх, хто готовий захищати Україну, працювати задля її процвітання, заради безпеки і добробуту.
І тут, на цьому майдані, на Волині,
я прошу мандат довіри на наступні
зміни в державі. Ми з вами 31 березня не помилимось, — зазначив кандидат у Президенти Петро
Порошенко та запропонував усім
разом виконати Державний гімн,
і його дружно підтримали. n
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Погляд

n Болить!

Василь УЛІЦЬКИЙ,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

У Києві вбили Друга преси,
який допомагав волинським бійцям

Показати Дуні дулю

З

бо це означає, що ми його
консервуємо і передаємо
нашим дітям та онукам, а
агресору залишаємо ґрунт
для наступних війн.
Росії треба, щоб тут
була Малоросія, аби «зжерти» її. А нам потрібна Україна з українською мовою,
яка її об’єднає, — щоб наші
нащадки жили у спокої.
Ви кажете, пані Міятович, що із законом не треба
поспішати, щоб «забезпечити повну культурну різноманітність і не поляризувати суспільство». Слухайте,
з Януковичем, Бойком та
Путіним я давно уже поляризований, і тут нічого не
зміниться, перенось чи не
перенось розгляд закону. Ну а за мою дружину
не переймайтесь, її беру
на себе — зобов’язуюсь
забезпечити в сім’ї повну
культурну різноманітність в
атмосфері цілковитої толерантності!..
А насамкінець — про
чутки. Кажуть, що навіть
Президент Петро Порошенко не зацікавлений у
прийнятті цього закону до
виборів, щоб не втрачати
голоси російськомовних.
Сподіваюся, що це не так.
І що ми побачимо гаранта
на трибуні Верховної Ради,
коли він у своєму стилі мобілізовуватиме депутатів на
голосування. І, пане Президенте, зважте, що голос
моєї напівросійськомовної
Галини ви втратите якраз у
тому разі, якщо не приймете закон. Бо якщо вже йти
своєю дорогою — то йти,
так чи ні? n

Фото прес-служби 14-ї ОМБ.

Загибель Олександра
Бухтатого, котрий
працював у департаменті
інформаційної політики
Адміністрації Президента,
стала шоком для редакції
«Газети Волинь», адже з
Олександром Євгеновичем
нас пов’язували не тільки
численні спільні проекти, а
й щира дружба

Розкажу про двомовність на прикладі моєї сім’ї.
Дружина зі своїми батьками розмовляє російською,
а вже з дітьми — по–українськи. Переключається
автоматично. Хоч десять разів на хвилину. Це
трохи дивно, але так є, — сила звички, «сложилось
історічєскі» (не було колись у неї під боком
українських дитсадків та шкіл)…
араз Верховна Рада
розглядає у другому
читанні законопроект,
який розширює сферу вживання української мови.
12 березня, у перший
день із понад 2 тисяч (!)
поправок вдалось розглянути лише 120. На цьому
тижні працюватимуть над
законопроектом далі. І
чим ближче до фіналу,
тим більше чути закликів
відмовитися від цього закону. Стоять дибки російські пропагандисти (після
Томоса «мовний закон» для
них — як контрольний постріл у «рускій мір» в Україні), обурюються відкриті та
приховані колабораціоністи
в особі Олександра Вілкула
та Володимира Зеленського. А тут ще й із Заходу
пролунали заклики не поспішати. Комісар Ради Європи з прав людини Дуня
Міятович каже, що треба
перенести голосування на
потім, — після виборів.
Та вже стільки разів
переносили, пані Дуню! Як
уже тільки не задобрювали
ту Москву — і пам’ятників
Леніну не чіпали, і Севастополь Путіну передаровували, і пісні Кіркорова
усією країною слухали. Не
помогло. Все одно закінчилося війною. От якраз тому,
що постійно «відкладали» і
«переносили», даючи Кремлю можливість кричати на
весь світ, що українців нема
(«адіннарод») і що він тут
захищає свій «мір», «рускій».
Тому далі замовчувати
мовне питання не можна,

www.volyn.com.ua

ін неодноразово бував
на Сході в зоні Операції Об’єднаних сил, але
смерть застала у центрі мирного Києва — два нелюди пізно
ввечері 13 березня пограбували
його, завдавши кількох ударів по
голові. Одного з підозрюваних у
нападі — 25–річного громадянина Вірменії — затримано і взято
під варту…
Саме Олександр Бухтатий допомагав нашій редакції розповсюджувати на Сході «Фронтову
читанку» — спеціальний випуск
«Газети Волинь» для українських
бійців. Він неодноразово організовував журналістські поїздки в
зону ООС у рамках започаткованого ним проекту «Реформовані
ЗМІ — українській армії». Остання відбулася незадовго до його
смерті — у Маріуполі, де зібралися журналісти з багатьох областей, а відеогрупа «Газети Волинь»
презентувала свій фільм «Я вірю,
що закінчиться війна…» про військовослужбовців та волонтерів
Горохівського району. Завдяки
Олександрові ця поїздка подарувала нашим працівникам багато
нових знайомств — із маріупольцями, колегами з інших видань
України та нашими захисниками.
Коли, до речі, відбувалися
перші презентації фільму на Горохівщині, Олександр Бухтатий
спеціально приїхав на Волинь,
щоб бути присутнім на його показі. А після того, як дізнався, що
наша редакція розігрує серед
своїх передплатників подарунки,
висловив бажання особисто взяти участь у жеребкуванні.
Непосидючий, небайдужий,
завжди доступний, твердо переконаний у перемозі України.
Таким його пам’ятаємо не тіль-
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У руках Олександра Євгеновича сертифікат, що засвідчує:
у прифронтовій зоні читатимуть усі видання від «Газети Волинь».

небайдужий, завжди доступний,
« Непосидючий,
твердо переконаний у перемозі України.
Таким його пам’ятаємо не тільки ми, журналісти,
а й українські військові.
ки ми, журналісти, а й українські
бійці, в тому числі й у 14–й бригаді, яка дислокується у Володимирі–Волинському. Її воїни з
теплотою згадують Олександра
Бухтатого.
Він брав активну участь у
реформуванні преси в Україні, допомагав роздержавленим
редакціям ставати конкурентоспроможними. Мріяв і активно
працював над відновленням військової преси.
…Олександрові
Бухтатому
було лише 46 років. Він — кандидат наук із державного управління. Протягом багатьох років входив до правління Національної
спілки журналістів України, був
її секретарем. На останніх виборах голови НСЖУ у квітні 2017
року, будучи одним із двох головних кандидатів на цю посаду,
програв нинішньому очільникові
спілки Сергію Томіленку з мінімальним розривом.

»

Колишній головний редактор
газети на Харківщині Олександр
Бухтатий, як ніхто інший, добре
знав усі проблеми та болі незалежних друковних ЗМІ. І повторював, що так і не зміг стати
«справжнім чиновником», бо в
душі залишився журналістом.
Поховали Олександра Бухтатого на рідній Харківщині в суботу, 16 березня. Прощання було
велелюдним. Сотні тих, хто знав
і поважав Олександра Євгеновича, прийшли віддати шану та висловити співчуття його дружині
та синові. Хоронили Друга преси
під армійські салюти, як справжнього Воїна світла…
P. S. У день, коли в Києві
прощалися з Олександром
Бухтатим, не витримало серце матері його дружини. Олена Бухтата майже в один день
втратила найдорожчих людей — чоловіка і маму… n

А

ПІДПРИЄМСТВО РЕАЛІЗУЄ ТЕХНІКУ,
ЯКА БУЛА У ВИКОРИСТАННІ І Є
В ІДЕАЛЬНОМУ РОБОЧОМУ СТАНІ:
«Марал-125» з кукурудзяною жаткою і підбирачем — 2 шт.,
проведений капремонт 2012 р. на Хмельницькому комбайновому
заводі; комбайни «Дон Лан» 1500Б — 2 шт., 2006 р. в.,
2595 мотогодин, з ріпаковими столами, підбирачами, візками
з жаткою; зерновий комбайн «Славутич» КЗС-9-1 –2 шт., 2015 р. в.,
650 мотогодин, з підбирачами, візками з жаткою; сівалки зернові
+С 3-5,4 – 2004 р., 2005 р. — 2 шт.; дископлуги — 2 шт.

Тел. 0673328261.

www.volyn.com.ua

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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ОВИНИ КРАЮ

n У всіх на вустах

ГРОЙСМАН ДОРУЧИВ МІСЦЕВІЙ ВЛАДІ
НАВЕСТИ ЛАД ІЗ ТАРИФАМИ НА ТЕПЛО
Фото antikor.com.ua.

З початку опалювального
о
сезону пристрасті навколо
платіжок не стихають.
Суми в них викликають
жваве обговорення серед
д
населення, тож уряд прийняв
йняв
низку кардинальних рішень,
нь,
аби ситуація стабілізувалася
ася

ПОСТРАЖДАЛИ ПРАЦІВНИЦЯ
«ШВИДКОЇ» ТА ХВОРА
Учора вночі на автотрасі Київ–Ковель–Ягодин між
Ковелем та Поворськом автомобіль невідкладної
медичної допомоги опинився у кюветі
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

ригода трапилася після 2-ї години. За кермом
УАЗа перебував 51-річний житель Ковельщини.
Ймовірно, водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і злетів у кювет. Унаслідок аварії
постраждали 53-літня працівниця «швидкої» та 76-річна хвора, яку везли в лікарню. Їх госпіталізували. n

П

Ірина ДОЛІНЧУК

озмір тарифів на тепло у Луцьку
іністр
розкритикував прем’єр-міністр
д час
Володимир Гройсман під
ртості
селекторної наради щодо вартості
послуг із централізованого опалення
лення
і газопостачання, яка відбулась 5 березня.
«До чого тут ціна газу? Що
о для
Луцька, що для Франківська вона
на однакова, але у Франківську гігакалорія
коштує 1312, а в Луцьку 1847 гривень. Я розумію, що технології виробництва тепла різні в кожному
місті. У мене питання про те, що зробили місцеві власники теплокомуненерго?» — зауважив очільник уряду.
Звісно, той, хто не надто розбирається у ситуації, може бути впевнений, що подекуди захмарні суми
за опалення в платіжках — результат
підвищення ціни за саме блакитне
паливо. Проте, ціна на тепло головним чином залежить не від вартості
газу, а від вартості виробництва, чіткого обліку споживання та енергозбереження. А за все це відповідальна
влада на місцях, оскільки саме їй належить 98% теплопостачальних підприємств та мережі.
Вартість однієї гКал тепла не однакова в різних містах, адже це зумовлено
різними
технологіями
виробництва, обліку та заходами
енергозбереження. Знизити ціну для
кінцевого споживача можливо насамперед завдяки заходам із модернізації тепломереж та встановленню
лічильників.
Для підготовки до опалювального
сезону 2018–2019 на місцях урядом
було виділено 12,5 млрд грн. За ці
гроші місцеві муніципалітети мали
ремонтувати тепломережі, відновлювати системи водопостачання, встановлювати енергоефективне обладнання. З цим завданням впоралися
не всі. З 12,5 млрд грн на такі цілі було
витрачено лише 3 млрд грн.

ПЕРЕРІЗАЛА ГОРЛО
ОДНОМІСЯЧНІЙ ДОНЬЦІ

Р

21-річна мати-вбивця з Рівного перебуває
на психіатричному обліку
Валентин СТАВСЬКИЙ

Прем’єр-міністру не сподобався розмір тарифів на тепло у Луцьку.

Водночас в Україні існує 20 тис. км
тепломереж, з них — 7 тисяч знаходяться в аварійному стані. Проте минулоріч органи місцевого самоврядування відремонтували лише 240 км.
Хоча кошти на це Кабмін виділив, потрібно було лише правильно організувати роботу та вчасно ввести у дію всі
необхідні процеси, що і мала б зроби-

прошу: наведіть порядок
« Яі захистіть
людей.
Це чітка вимога.
»
ти місцева влада.
«Сьогодні з 1644 підприємств
теплокомуненерго, а це 98%, тільки 26 — ліцензіати НКРЕКП, всі інші
підпорядковані органам місцевого
самоврядування. Тож формування
тарифної політики на послуги з теплопостачання належить до компетенції
ОМС (органів місцевого самоврядування). Тому я ще раз хочу наголосити, що саме вони несуть повну
відповідальність за кожну цифру в затверджених ними тарифах, які мають
бути 100% справедливими», — зауважив заступник міністра регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ України
Едуард Кругляк.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав міських голів
подати чіткий план модернізації й розвитку ЖКГ на 2019–2020 роки, а також

наголосив, що він хотів би, аби більшість коштів, виділених урядом, були
проінвестовані саме в оптимізацію
виробництва тепла та його поширення, адже від цього залежить вартість
тепла і гарячої води для українців.
Окрім того, прем’єр нагадав про
те, що уряд зобов’язав НАК «Нафтогаз» та теплопостачальників безкоштовно встановити громадянам
близько трьох з половиною мільйонів
лічильників — це допоможе ліквідувати корупцію в газовій сфері та зменшить кінцеве навантаження на вартість природного газу для побутових
споживачів.
Також очільник уряду доручив Національній комісії з питань регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг,
Антимонопольному комітету, Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
провести ретельні перевірки організацій, що постачають енергоресурси,
накласти відповідні штрафи і захистити споживачів від необґрунтованих
платіжних вимог. За словами Володимира Гройсмана, до цієї роботи мають
активно долучитися й представники
місцевої влади.
«Все, що зараз відбувається, —
це беззаконня з боку різних постачальних організацій. Я прошу: наведіть порядок і захистіть людей.
Це чітка вимога», — сказав глава уряду. n

n Пряма мова
Тарас КУЗЬО, британський політолог українського походження, пояснює, чому кандидат у Президенти

«

5

Юрій Тимошенко кращий за кандидата у Президенти Юлію Тимошенко:

«Юрій – на відміну від Юлії – підтримує приєднання до НАТО і ЄС у своїй передвиборчій програмі. Інший аргумент на користь Юрія Тимошенка полягає в тому, що він підтримував реформаторські законопроекти в парламенті, тоді як Юлія Тимошенко
– ні. Згідно з Індексом підтримки реформ від «Vox Ukraine», Юрій Тимошенко
є одним із найпослідовніших прихильників реформ із показником корисності
85% і 62-м місцем у рейтингу 423 народних депутатів. Натомість Юлія Тимошенко здебільшого не голосувала за реформаторські законопроекти й тому
має дуже низький показник згідно з Індексом підтримки реформ (34%),
посідаючи 328-ме місце в рейтингу.

ро цей жахливий інцидент до поліції повідомили
медики, які прибули на місце події і констатували смерть немовляти від поранення шиї. За інформацією відділу комунікації головного управління
Нацполіції Рівненщини, горе-мати перебуває на обліку
у психдиспансері. Родом вона із Запоріжжя. У Рівне
приїхала здобувати вищу освіту. Після закінчення одного з місцевих університетів залишилася в місті і проживає разом із 26-літнім співмешканцем та його матір’ю.
На місці працює слідчо-оперативна група, криміналісти та працівники ювенальної превенції. n

П

ПОТРАПИВ У ПОЛОН – І ЗРАДИВ
ПРИСЯЗІ
За матеріалами Управління СБУ у Волинській
області заочно засуджено військовослужбовця
за ухилення від несення служби та участь
у терористичній організації «ДНР»
Іванна ПОЛІЩУК

перативники спецслужби встановили, що у квітні
2014-го наш земляк був призваний до лав Збройних сил України та направлений для проходження служби в район проведення АТО. Влітку того ж року
старший солдат потрапив у полон до проросійських
бойовиків. Через кілька місяців, зрадивши військовій
присязі, вступив до «ДНР», де зі зброєю в руках служив
у так званій першій мотострілковій бригаді терористів,
відомій як «Перша слов’янська бригада».
Куйбишевський районний суд Запорізької області визнав перебіжчика винним у скоєнні злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу
України, і призначив йому покарання у вигляді 9 років
позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі зрадника оголошено у розшук. n

О

«ЛІТЕРАТУРНІ ВПОДОБАННЯ»
ОЦІНЯТЬ ЕКСПЕРТИ
На митному посту «Доманове» волинські митники
при огляді багажу подружжя — громадян України,
які виїжджали в Білорусь, виявили старожитності
Валентина ЧЕРНИШ

окрема, це «Избранные стихотворения А. К. Толстого», «Очерки по истории Западно-европейской
литературы», «Шутка мецената» Аркадія Аверченка та інша друкована продукція 1920–1925 років видання. Особливою цінністю є книга Івана Франка «Місія.
Чума. Казки і сатири», яка вийшла обмеженим накладом в Українсько-руській видавничій спілці у Львові
1906 року, ще за життя автора.
Наскільки вартісні всі ці стародруки та картина із зображенням природи, встановлять науковці. До них скероване відповідне подання про офіційну експертизу. n
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Більше новин — на сайті
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n Вітаміни на підвіконні

n Варто знати
Фото uk.etcetera.media.

ПЕРЕПІЛКИ НЕ ПОВИННІ ЖИРІТИ
Ця птиця усе більше набуває
очу розповісти
популярності. Тож хочу
римання
про свій досвід її утримання
Василь КАРПЮК

олодняк до місячного
ісяч
ячного
віку годую стартовим
товим
м
комбікормом. Далі
переводжу на зерно. Даю
аю
есуміш подрібненої пшениці та кукурудзи. Важ-ливо не перегодувати
и

М
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Вирощуємо мікрогріни

n Не святі горшки ліплять

n Домашня ферма
Фото Павла ВЕЛИЧКА.

Вуханям треба давати солону воду,
а от моркву та картоплю — лише поступово

Ой як же навесні хочеться свіжої зелені, адже в цю пору
наш організм її дуже потребує
Тетяна АДАМОВИЧ

ому б не влаштувати міні-грядки на підвіконні?
Головне, щоб рослинам
було достатньо світла і тепла.
Для хатнього вирощування підійдуть редис, шпинат, салат,
буряки, базилік, кінза, рукола
аби піднялися на 2-3 листки —
в цей період у них найбільша
кількість корисних вітамінів
та мікроелементів. Такий урожай збирають уже за 2–3 тиж-

Ч

збирають
« Урожай
уже за 2–3 тижні

»

після посіву.

ні після посіву, коли довжина
молодих рослин сягає понад
5 сантиметрів. Щоб збагатити організм вітамінами, достатньо 30 грамів такої зелені
на день.
Для вирощування мікрозелені можна пристосувати
будь-яку ємність. Процес дуже
простий: піддон заповнюють
водою до рівня решітки, на поверхні якої кладуть насіння.
Усе це накривають напівпрозорою кришкою з маленькими
отворами з боків, а контейнер
ставлять у тепле світле місце.
Після появи паростків кришку
періодично знімають для провітрювання і за потреби підливають у піддон воду.
Інший варіант — контейнер
із прозорою кришкою (згодяться упаковки з тортів), у який

Цікава

Досвідчений кролівник із села Чаруків Луцького району Леонід Олійник
знає, чим їх годувати, аби росли здоровими
Сергій НАУМУК

Фото Костя ГАРБАРЧУКА.

Кость ГАРБАРЧУК

»

Фото forbes.net.ua.

на вихідні
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Коли розпочинав, то не мав жодних практичних навичок.

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 14 березня:

l ЗНАЙ НАШИХ!!
Фото Олександра Хоменка та Данила Павлова.

«Ще на попередніх роботах я пропонував вищому менеджменту
відкривати онлайн-магазини. Але мені казали: «Хлопчику,
не заважай», — пригадує інтернет-магнат.

Засновник всюдисущої
«Розетки» Владислав
Чечоткін у школі
торгував жуйками
Санич виготовляє домашній сир і продовжує підтримувати наших бійців та дитячі будинки.

Герой з однією ногою і однією
рукою здаватися не збирається!
Олександр Кононов із Воронового,
що під Сєверодонецьком, за допомогу
українській армії провів три місяці в полоні
бойовиків. Але зумів почати життя спочатку,
оселившись в одному з покинутих сіл
Житомирщини, а після того — на Черкащині
Він усе робить легко
і з жартами. Рубає дрова,
варить сир, обробляє поле.
«Однією лівою», — як любить
говорити сам Олександр.
І фраза ця не метафорична,
адже чоловік справді може
працювати тільки лівою рукою
Власта КРИМСЬКА
МСЬ

«ЛЮДИ, ЯКИХ УБИВ ТЕЛЕВІЗОР»

і на лісопилці, був активістом організації «Юридичний лікбез для водіїв», зв’язковим у Сєверодонецькому

“

У житті нічого
не буває просто
так. Коли я став
інвалідом, у мене
дуже змінилася
психіка. Я перестав
чіплятися за минуле.

аеропорту. Руку і ногу втратив, потрапивши під пилу другого дня роботи на лісопилці. Згадувати ті події
не любить, а в тому, що сталося, звинувачує тільки себе, дивуючись, що
взагалі лишився живим.
— У житті нічого не буває просто
так. Коли я став інвалідом, у мене
дуже змінилася психіка. І ставлення
до життя — я перестав чіплятися
за минуле, — говорить чоловік.
Мешканець Луганщини, який
допомагав українським військовим,
переїхав жити в маленьке село Десятини, що на Житомирщині, та разом із товаришем відкрив там козячу
ферму. Чоловік виготовляє домашній сир і продовжує підтримувати
бійців. Передає бринзу та молочні
продукти на передову, на полігони
та в дитячі будинки. «Сири Санича» — таку назву має його невеличка ферма.

Почавши проект в одній
із кімнат батьківської
квартири, підприємець
з нуля створив
найбільший маркет
вітчизняної онлайнторгівлі. Успіх цієї справи
криється у простих і всім
зрозумілих принципах.
Отож, розкриваємо
секрети вдалого бізнесу
власника «Розетки»

Інна ПІЛЮК

ВІДЧУЙ ПОТРЕБУ
В ГРОШАХ

Сім’я Чечоткіних не була
заможною. Батько працював
інженером, мати — науков-

“

Чимало колег
бізнесмена
розповідають,
що у них склалося
враження, наче
ував
хлопець торгував
а.
із дитинства.

«ЦІКАВА»
»

За освітою
і
Олександр Кононов — зв’язковий. Але встиг
попрацювати і будівельником,

Закінчення на с. 6

»

ЗА 14 БЕРЕЗНЯ
ЩЕ У ПРОДАЖУ!

цем. Троє дітей у родині, невеличка квартира в Києві. Ки-

просторій майстерні пахне стружкою
та тирсою. Ми застали столяра за роботою — якраз кріпив масивні ніжки до дерев’яного стола. Розповідає, що, закінчивши
школу у 2007 році, навчався у технічному училищі № 2 у Луцьку й здобув професію столяра.
Спершу не працював за спеціальністю.
А дев’ять літ тому взявся столярувати. Свою
першу майстерню удвох із братом обладнали
в гаражі. Але сталася пожежа, внаслідок якої
все згоріло, нічого не вдалося врятувати. За два
місяці вони розчистили територію й збудували
просторіше приміщення на батьківському дворі.
— Коли розпочинав, то не мав жодних практичних навичок, — усміхається Павло, пригадуючи свої перші кроки, — брав у руки табуретку,
уважно дивився, як вона зроблена, й розпочинав
свою. Адже в училищі у нас було більше теорії,
а вже в процесі роботи здобував власний досвід.
Коли є руки та велике бажання, то можна всьому
навчитися. Моя перша табуретка вдалася. Тоді
взявся виготовляти столик на чотирьох ніжках.
А згодом уже перейшов до складніших виробів.

меблі екологічно чисті,
« Його
не бояться вологи, не потребують
якогось особливого догляду,
адже вони не з тирсоплити,
а з натуральної деревини.

»

кухонні куточки, столи — все виготовлено з ясена. Це міцна та надійна деревина.
— Буває, що замовник покаже три знімки й
просить зробити таку саму тумбу чи стола, —
продовжує майстер. — Враховую всі побажання,
хоча іноді доводиться поморочитися.
Спокійний та впевнений у собі, Павло Величко пояснює, що секрет успіху дуже простий:
будь-яку роботу розпочинає із молитви до Бога.
Він та вся його родина належить до Церкви християн віри євангельської. n
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Господар із бельгійським велетнем —
справжнім красенем рудуватої масті.

гарним, бо отримує всі необхідні
вітаміни, мінерали та амінокислоти, — впевнений Леонід Олійник. — А інакше воно буде не дуже
розвиненим, матиме кудлату

шенькові гроші були рідкістю.
Тому ще дитиною Владислав
(він був найменшим сином)
намагався заробляти на свої
нехитрі хлопчачі забаганки.
Навчився тренувати собак
і почав займатися цим за відповідну плату. Зароблене
економив. Кажуть, і сьогодні,
будучи більш ніж забезпеченою людиною, зберіг цю рису
характеру. Численні співробітники-інсайдери називають
його навіть жадібним.

ПРОДАВ ЖВАЧКУ —
ПРОДАСИ І ТЕЛЕФОН

Чимало колег бізнесмена розповідають, що у них
склалося враження, наче хлопець торгував із дитинства.
І вони мали рацію: ще у школі
він перепродував дефіцитні
на той час закордонні жуйки:
«У гастрономі через дорогу з’явилися прибалтійські.
На великій перерві я туди збігав, купив п’ять пачок на карбованець, який два або три
дні збирав, і почав продавати
їх по 15–20 копійок за штудізналася про
ку. Вчителька дізнал
це і вилучила «товар».
«товарр». Вдома
про інцидент не згадували».
згадуували».

ЗЗакінчення
За
а
нна с. 3

»

Герой
з однією
ногою
і однією
рукою
здаватися
не
збирається –
і виготовляє
суперові
сири!

Художниця
з окопів Данаа
Виноградова::
«З чоловіком
ми одразу
домовилися,
що воюватимемо
мемо
в різних
батальйонах...»
...»»

Як стають багатими:
засновник всюдисущої
«Розетки» Владислав
Чечоткін у київській
школі торгував жуйками

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

ЩОБ ФАРБА ЛЯГАЛА РІВНО

А

ЛИСТИ
ПОЛІКАРБОНАТНІ
СОТОВІ l ХВИЛЯСТІ
l МОНОЛІТНІ
ПРОДАЄМО полікарбонат і комплектуючі
Організовуємо доставку по області

шерсть. Іноді саме таких тваринок
можна помітити у продавців на базарі. Часто запитують: чому навесні
кролі гризуть клітки? Кажу, бо вони
стесують зуби, а ще того, що потребують солі і гризуть дерево, де помочилися.
Тому господар підсолює воду
для своїх підопічних. Дає приблизно чайну ложку на літр води. Тоді
тварини почуваються краще, мають
хороший апетит.
Для дорослих особин, зауважує
Леонід Михайлович, обов’язкові
соковиті корми: капуста, буряк,
морква, картопля. Два останні овочі
треба вводити в раціон поступово.
У коренеплодах багато каротину,
від якого у тварин часто бувають
здуття і понос. Кролі можуть навіть
загинути, якщо одразу дати велику кількість моркви. Хоча цей овоч
дуже корисний для самок, які мають
малят. Від нього прибуває молоко
і стає жирнішим.
Бульби ж багаті на крохмаль,
і їх також треба пропонувати спочатку потрохи. Від вареної картоплі, запареної разом з осипкою,
вухані набирають вагу і жиріють.
Такий корм добре надасться для
відгодівлі на забій. n

А

Ігор ВИЖОВЕЦЬ

с. 3

l НЕ СВЯТІ ГОРШКИ ЛІПЛЯТЬ

ГАЗЕТА +

Як пояснює столяр, його меблі екологічно
чисті, не бояться вологи, не потребують якогось
особливого догляду, адже вони не з тирсоплити,
а з натуральної деревини.
Павло у своєму телефоні показує фотографії — двоспальні та дитячі ліжка, фігурні крісла,

Закінчення. Початок на с. 1

их тварин Леонід Михайлович
утримує вже багато років.
Розводив чимало порід. Нині
має бельгійських велетнів, французьких баранів, рексів, німецьких
строкачів, каліфорнійських кролів
та вуханів породи полтавське срібло.
За багатолітню практику випробував, як впливають ті чи інші
корми, чим можна годувати, від
чого краще утриматися, а які загальновідомі овочі (кролик і морквинка — вже стали нерозлучними
у нашій свідомості) треба давати
з осторогою.
До тримісячного віку чаруківський господар годує тварин комбікормом наполовину із зерновою
сумішшю (зерно не подрібнює).
До її складу входить пшениця, овес
та ячмінь. Для кроленят останнього
може бути трохи більше, ніж інших
зернових, бо вони не потребують
багато білка. Також годує сіном
з люцерною. Зелені у цей період
не дає, бо шлунки малечі погано
її переносять.
— Якщо дотримуватися такої
схеми годівлі, то кроленя ростиме

Ц

ПОЧАВ ІЗ ТАБУРЕТКИ, А ДІЙШОВ
ДО КОРОЛІВСЬКИХ МЕБЛІВ!

Р

Настанови
ви вірянам
у Великий
ий піст
ополита
від митрополита
ого і всієї
Київського
України Епіфанія

»

Фото Сергія НАУМУКА.

Такі вишукані вироби з ясена прикрасять будь-яку оселю.

«Хіба Бог дивиться
до мене
в тарілку?»

Дана ВИНОГРАДОВА:
РАДОВА:
«З чоловіком ми одразу
ватимемо
домовилися, що воюватимемо
ьйонах...»
в різних батальйонах...»
с. 16, 11

щільним шаром укладають
ґрунт, висівають насіння і зверху присипають шаром землі.
Її також прикривають прозорою кришкою. Підійде і харчова плівка. У цьому випадку
потрібно стежити за вологістю
ґрунту, обприскувати його,
щоб уникнути пересихання.
Що висівати? Практично всі
овочі, які ми традиційно вживаємо у їжу. Окрім згаданих,
ще можна пророщувати зерна. Для цього скористайтеся
звичайними паперовими рушниками або туалетним папером, серветками, складеними
у кілька разів. Їх розстеляють
на піднос, лоток або широку
тарілку. Папір змочують, кладуть на нього насіння, тару
загортають у поліетиленовий
пакет і ставлять у тепле світле місце. Не забувайте щодня
провітрювати паростки, стежити за тим, щоб папір не пересихав. Будь-якого підживлення рослини не потребують.
Окрім зернових, пророщують і соняшник, який містить
максимально збалансований
рівень амінокислот, залізо,
цинк, хлорофіл, антиоксиданти і вітаміни. Бобові — також джерело антиоксидантів,
білків найвищої якості, вони
мають магній, залізо, кальцій, фосфор, що важливі для
кісток, та вітаміни А, С, Е,
К. Горох багатий на протеїни,
фосфор, вітаміни групи В, РР.
У паростках гречки є рутин,
яким лікують ламкість кровоносних судин. n

перепілок, бо вони зажиріють. Тож вина 10 пташок — дозначив пропорцію:
пропо
бра жменя зернової суміші.
бр
Таку порцію вони отримуТ
ють вранці і ввечері. Цієї
ю
кількості їжі їм цілком докіл
ста
статньо.
Якщо ж хтось годує комбікор
кормом, то його треба давати тричі на день. І в кожному
випа
випадку не забувати про свіжу
воду.
м. Рожище. n

кщо вам треба звичайне скло
перетворити на матове, візьміть
крейду і розітріть її на шматкові скла із силікатним клеєм. Повинна
вийти однорідна речовина (при надмірній густоті розводять водою). Тепер
одержану суміш наносьте пензлем або
тампоном на віконне скло. Воно стане
матовим.
Для фарбування огорожі-сітки кори-

Я

стуйтеся не пензлем, а поролоновим чи
повстяним валиком. Фарба ляже рівно,
витрати ж її будуть набагато меншими.
Та й справа рухатиметься швидше.
Обновити пензель, на котрому засохла фарба, можна, прокип’ятивши
його у воді з господарським милом,
подрібненим на тертці. Або заливши
окропом, у якому розчинили пральний
порошок.
с. Гредьки
Ковельського району. n

ВИГОТОВЛЯЄМО І ВСТАНОВЛЮЄМО
навіси, козирки, теплиці та ін.
Тел.: 0506107079, 0962599493.
м. Луцьк, вул. Дубнівська, 60.
сайт: polycarb.lt.ua

Сторінку підготував Сергій НАУМУК.
Тел. 72-51-02.
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Вітаємо!

n Пульс дня

Вогнеборці врятували жінку та її дитя
Фото censor.net.ua.

У період з 11 по 17 березня
підрозділи пожежнорятувальної служби
області 30 разів виїжджали
за адресами біди
Валентин МИШКО

окрема, минулої п’ятниці в
селі Судче Любешівського району горів житловий
будинок. Під час гасіння вогню
було виявлено тіло 68–літнього
господаря.

З

час гасіння
« Під
вогню було виявлено
тіло 68–літнього
господаря.

»

А 16 березня вогнеборці
Нововолинська врятували під
час пожежі маму та її немовля.

Повідомлення про загорання в
квартирі п’ятиповерхового будинку на 15–му мікрорайоні до
служби 101 надійшло о 16.17.
На місце події виїхали два відділення 5–ї ДПРЧ. Рятувальники у спеціальному спорядженні
піднялися по висувній драбині
на балкон квартири і врятуваН А

П Р А В А Х

щодо необхідності негайного прийняття Закону
України «Про імпічмент Президента України»
та створення тимчасової слідчої комісії з
розслідування розкрадань в оборонній сфері
оточенням Президента Петра Порошенка
’ятий рік поспіль уся
держава воює з ворогом. З усієї країни збирають кошти на потреби армії
та утримують з доходів громадян України військовий збір. А в
цей час найвищі державні особи розкрадають армію через
корупційні схеми та кладуть
мільярдні кошти на власні офшорні рахунки.
Нещодавно
у
програмі
«Наші гроші з Денисом Бігусом» журналісти оприлюднили сенсаційні факти, які беззаперечно доводять те, що:
«Президент та його оточення
через «Ленінську кузню» Порошенка контрабандно завозили
до України запасні частини з
Російської Федерації, з «відкатами» та за завищеними у
2-4 рази цінами. І ці зіпсовані
частини із країни-агресора постачали для українських оборонних заводів і встановлювали на українську воєнну техніку.
Цим підривалась обороноздатність країни, руйнувались застосовані проти Російської Федерації санкції, і головне, що на
чолі цієї піраміди стояв чинний
президент Петро Порошенко.
Торгівлею на крові під прикриттям патріотичних гасел глава
держави заробляв мільярди
гривень на горі нашого народу і
нищив Україну».
Відповідно до ст.111 Конституції України, Президент

ли 35–річну Оксану Ч. та її півторамісячну дитину. Ліквідацію
пожежі зафіксували о 16.47.
Вогонь встиг знищити телевізор, пошкодити меблі, стіни та
підлогу в кімнаті. Ймовірно, загорання сталося через коротке
замикання в електричній мережі. n

Р Е К Л А М И

ЗВЕРНЕННЯ
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www.volyn.com.ua

може бути знятий з посади в
порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради чи
іншого злочину.
Ми вважаємо, що такі дії мають трактуватись як мародерство, диверсія проти української армії, державна зрада та
пряме сприяння російському
агресору.
На підставі вищевикладеного,
 вимагаємо від Верховної
Ради України до першого туру
виборів президента
України
розробити та подати на розгляд Верховній Раді України та
прийняти Закон України «Про
імпічмент Президента України».
 вимагаємо від Верховної Ради України невідкладно
створити тимчасову слідчу
комісію, до складу якої включити спеціального антикорупційного прокурора та спеціальних слідчих, для перевірки
фактів викладених в журналістському розслідуванні вказаному вище і дати об’єктивну
правову оцінку вказаним діям
та розпочати процедуру імпічменту.
 вимагаємо від Національного
Антикорупційного
Бюро України, Міністерства
внутрішніх справ України, Державного бюро розслідувань
України, невідкладно внести
до єдиного реєстру досудо-

Додаток до рішення
міської ради
від ___________ № _______
Голові Верховної Ради
України
Парубію А.В.
Директору Національного
антикорупційного бюро
України
Ситнику А.С.
Міністру внутрішніх справ
України
Авакову А.Б.
Директору Державного
бюро
розслідувань
Трубі Р.М.
вих розслідувань відомості за
фактами оприлюдненими у вищевказаному журналістському
розслідуванні та провести всі
необхідні дії щодо розслідування вказаних злочинів, та
вжити невідкладних заходів
щодо затримання фігурантів
даного розслідування, Кабінету Міністрів України на час
ведення слідства відсторонити
від займаних посад керівників
державних підприємств у сфері оборони згадуваних у журналістському розслідуванні.
 здійснити негайну перевірку всіх контрактів ДК «Укроборонпром» за 2014-2019 роки та
припинити торгівлю продукцією
подвійного призначення з країною агресором.
Луцька міська рада сподівається, що усі вищезазначені
органи докладуть зусиль для
реалізації належних засобів
реагування та притягнуть до
відповідальності всіх осіб, причетних до корупційних оборудок в оборонній галузі.
Секретар Луцької
міської ради
Григорій ПУСТОВІТ.

Золотий ювілей учора відсвяткував чуйний,
коханий, люблячий чоловік, тато, дідусь, житель села Чаруків Луцького району
Василь В’ячеславович
ЛЕВАСЮК.
Спасибі тобі, що живеш на світі,
За добре серце, за очі привітні,
За руки, такі роботящі й невтомні,
За душу чутливу, що завжди пригорне.
Наш славний і рідний, найкращий на світі,
З тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба.
А Матінка Божа — Цариця Свята —
Дарує щасливі та довгі
літа.
З повагою, шаною та любов’ю
кохана дружина, дочка Інна,
син Станіслав, зять Максим, мама
Галина, внук Михайлик, теща Емілія.
Учора відзначив 50-річний ювілей мудрий,
добрий, чуйний чоловік, сват, житель села Чаруків Луцького району
Василь В’ячеславович
ЛЕВАСЮК.
Зичимо здоров’я від води джерельної,
Багатства — від землі святої,
Неба голубого, хліба запашного,
Радості й поваги від людей.
Хай сонце вам щиро сміється,
Хай все у житті удається,
Хай щастя завжди вас знаходить,
Здоров’я і радість у хату приходять.
Хай вас зігріває людська доброта
За все, що зробили за всі ці літа.
Щоб ваші стежки стелив
дивоцвіт
На многая-многая-многая
літ.
З найщирішими
і найтеплішими побажаннями
сваха Світлана, Олександр.
Сьогодні 55-ту весну зустріне найдорожча,
найрідніша, любляча, турботлива мама, добра,
уважна дочка, кохана дружина, жителька села
Бубнів Локачинського району
Марія Федорівна
ВЛАСЮК.
Цілуєм руки рідної бабусі, невтомні руки
мами золоті. До них ми серцем притулимось,
за все, що маємо, подякуєм тобі. За теплоту і затишок в оселі, за ніжність і турботу без межі, за тихі ранки, вечори веселі
й за вогник, що палає у душі. Переболить згорьоване серденько, усіх воно воліє обігріть. Від тебе переймем ми, люба
ненько, святеє вміння щиро так любить. Ти — берегиня роду,
наша мила, захищаєш нас, дітей своїх. Буває, що сльозинку
нишком зрониш. Пробач, не плач, рідненька, тобі вклоняємось низенько до землі. Хай береже тебе Мати Божа від злих
людей і різних бід. В здоров’ї, щасті тобі
прожити бажаємо ще многая–многая літ.
З повагою та любов’ю
тато Федір, чоловік Анатолій,
внуки Вікуся, Максим, син Андрій,
невістка Інна, зять Юрій, дочка Юля.
Вітання з фотографією — 270 грн, без фотографії
— 220 + 30, якщо ви бажаєте розмістити на нашому
сайті www. volyn. com. ua в рубриці «Многая літа!»,
від колективів та фірм — 400 грн з фотографією,
350 — без фотографії + 40 грн (за сайт).

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ПОЛЬЩІ
НА М’ЯСОКОМБІНАТІ
ДОВЕЗЕННЯ ДО МІСЦЯ РОБОТИ, ДВОРАЗОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
ПРОЖИВАННЯ — ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА — 80–100 грн/год.
Тел.: (066) 67 92 077, (097) 19 01 915.

www.volyn.com.ua
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УВАГА, НАФТОПРОДУКТОПРОВІД!
Повідомлення власників та користувачів земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон
об’єктів нафтопродуктопроводу, про встановлені обмеження у використанні таких земельних ділянок
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Прикарпатзахідтранс» експлуатує нафтопродуктопровід для транспортування світлих нафтопродуктів по території України та на експорт.
Об’єкти підприємства розміщені на території:
Гірниківської, Видраницької, Млинівської,
Прохідської, Забродівської, Замшанівської сільських рад Ратнівського району Волинської області;
Секунської, Буцинської, Синівської, Сереховичівської сільських рад Старовижівського
району Волинської області;
Поповичівської, Колодяжненської, Білинської, Дубівської сільських рад, Голобської селищної ради Ковельського району Волинської області;
Прилуцької, Жидичинської сільських рад
Ківерцівського району Волинської області;
Кременецької, Переспівської сільських
рад та Рожищенської міської ради Рожищенського району Волинської області;
Лищенської, Липинської сільських рад
Луцького району Волинської області.
Протяжність нафтопродуктопроводу на
території Волинської області становить 162
км. Продуктопровід закріплений на місцевості
через 1 км та в місцях поворотів розпізнавальними та сигнальними знаками (стовпчиками).
Площа, на яку поширюються обмеження у використанні земельних ділянок в охоронних зонах
НПП, становить орієнтовно 3240 га.
Продуктопровід діаметром від 273 мм до
530 мм, який проходить на території Волинської області, експлуатує ТОВ «Прикарпатзахідтранс» (Україна, 33028, м. Рівне, вул. Котляревського, 18). Цілодобовий телефон диспетчера
(0362-69-38-44).
Згідно із Законом України «Про правовий
режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» від 17 лютого 2011
року №3041–VI для забезпечення безпечної експлуатації та виключення можливості ушкодження об’єктів продуктопроводів встановлюються
охоронні зони вздовж продуктопроводів з обох
боків від їх осі шириною від 75 до 100 м залежно
від класу (умовного діаметра). У місцях сумісного проходження декількох трубопроводів у
загальному технічному коридорі охоронна зона
може бути встановлена по найбільшому умовному діаметру серед усіх ниток.
Земельні ділянки, розташовані в охоронних
зонах об’єктів нафтопродуктопроводів, не вилучаються у їх власників або користувачів, а використовуються з обмеженнями, встановленими
вказаним Законом та іншими нормативно–правовими актами. Будівельні, ремонтні, земляні,
геологорозвідувальні, бурові, вибухові, гірничі
та днопоглиблювальні роботи на земельних ділянках, а також всі інші роботи, пов’язані з розробкою ґрунту на глибину більше 30 сантиметрів
на таких земельних ділянках, проводяться лише
на підставі письмового погодження з підприємством нафтопродуктопроводу.
До загальних обмежень, що діють в охоронних зонах об’єктів нафопродуктопроводів незалежно від внутрішніх зон безпеки,
належить заборона:
пошкоджувати та розбирати об’єкти нафтопродуктопроводів;
розбирати та руйнувати водопропускні,
берегоукріплювальні, земляні, протиерозійні,
протипожежні та інші споруди, що захищають
об’єкти нафтопродуктопроводів від руйнування,
а також прилеглі території від аварійного витікання продукту, що транспортується нафтопродуктопроводом;
переміщувати, руйнувати та пошкоджувати в будь–який спосіб знаки закріплення нафтопродуктопроводів на місцевості, пошкоджувати
або руйнувати лінійну частину цих нафтопродуктопроводів, засоби електрохімічного захисту від
корозії, запірну арматуру, засоби технологічного
зв’язку і лінійної телемеханіки, інші складові нафтопродуктопроводів;
кидати у водні об’єкти якорі, проходити із
закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і тралами;
проникати на об’єкти нафтопродуктопроводів, відчиняти люки, хвіртки і двері підсилюючих пунктів кабельного зв’язку, що не обслуговуються, огорож вузлів лінійної арматури, станцій
катодного і дренажного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших лінійних споруд, відкривати і закривати запірну арматуру, вимикати
і вмикати засоби зв’язку, енергозабезпечення,
автоматики і телемеханіки нафтопродуктопроводів;
перешкоджати проїзду аварійної та
спеціальної техніки підприємств нафтопродуктопроводів.

До особливих обмежень, що встановлюються в охоронних зонах об’єктів нафтопродуктопроводів, залежно від категорії зон
безпеки, належать:
а) у першій категорії зони безпеки охоронних зон нафтопродуктопроводів, крім заборони
діяльності, встановленої як загальні обмеження,
а також заборон для другої та третьої категорій
зон безпеки, забороняється також:
будувати автомобільні дороги та залізничні колії, що проходять паралельно до нафтопродуктопроводу, крім випадків спорудження
відомчих технологічних доріг підприємств нафтопродуктопроводів;
влаштовувати звалища, виливати розчини кислот, солей та лугів, а також інших речовин,
що спричиняють корозію;
висаджувати багаторічні насадження;
зберігати сіно та солому, розміщувати пересувні пасіки;
б) у другій категорії зони безпеки охоронних зон нафтопродуктопроводів, крім заборони
діяльності, встановленої як загальні обмеження,
а також заборон для третьої категорії зони безпеки, забороняється також:
будувати житлові будинки, виробничі чи
інші будівлі та споруди, громадські будівлі;
розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально–мастильних
матеріалів;
будувати гаражі та автостоянки, дачні і
садові будинки та господарські споруди;
розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи, пов’язані з масовим
скупченням людей;
будувати огорожі для відокремлення земельних ділянок приватної власності, лісових
ділянок, садів, виноградників тощо;
розбивати польові стани і табори для худоби, розміщувати стаціонарні пасіки;
в) у третій категорії зони безпеки охоронних зон нафтопродуктопроводів, крім заборони
діяльності, встановленої як загальні обмеження,
забороняється також:
розводити вогонь і розміщувати відкриті
або закриті джерела вогню без погодження з
підприємствами нафтопродуктопроводів;
облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;
переорювати (руйнувати) під’їзні шляхи
та відомчі технологічні дороги до нафтопродуктопроводів.
Вказані вище обмеження встановлюються Законом України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів трубопроводів»
від 17 лютого 2011 року №3041–VI та діють весь
період функціонування режимоутворюючого
об’єкта.
Згідно із вказаним Законом підприємства
нафтопродуктопроводів під час виконання
капітальних та інших планових робіт з метою
забезпечення безаварійної експлуатації нафтопродуктопроводів без оформлення речових
прав на земельні ділянки мають право:
 облаштовувати під’їзні шляхи та пересуватися будь–якими видами транспорту і
спеціальної техніки на об’єкти нафтопродуктопроводів для їх технічного обслуговування,
проведення ремонтних робіт згідно із схемами
під’їздів, погодженими з власниками або користувачами земельних ділянок;
 копати шурфи на земельних ділянках,
розташованих в охоронних зонах об’єктів нафтопродуктопроводів, для перевірки якості
ізоляції об’єктів нафтопродуктопроводу і стану
засобів їх електрохімічного захисту від корозії
та проводити інші земляні роботи, необхідні для
забезпечення нормальної експлуатації об’єктів
нафтопродуктопроводу, за умови повідомлення

про це власників або користувачів земельних
ділянок не менш як за три дні до початку робіт
та приведення цих земельних ділянок у стан,
придатний для подальшого використання за
призначенням;
 здійснювати технологічну розчистку (облаштовувати просіку) від чагарників та деревостанів лінійної частини нафтопродуктопроводів
до 10 метрів від їх осі з кожного боку з метою
запобігання негативній дії шкідливих факторів
на нафтопродуктопроводи та з метою захисту
лісів без попереднього погодження з лісокористувачами та відповідними органами нагляду
і контролю.
Вказані вище обмеження встановлюються
Законом України «Про правовий режим земель
охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів» від 17 лютого 2011 року №3041–VI та діють весь період функціонування режимоутворюючого об’єкта.
Траса нафтопродуктопроводу постійно
контролюється охоронними структурами
та службою безпеки ТОВ «Прикарпатзахідтранс».
ПАМ’ЯТАЙТЕ! Згідно зі ст. 292 Кримінального кодексу України пошкодження чи руйнування промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів чи нафтопродуктопроводів, відводів від
них, технологічно пов’язаних з ними об’єктів,
споруд, засобів обліку, автоматики, телемеханіки, зв’язку, сигналізації, а також незаконне втручання в роботу технологічного обладнання, якщо
ці дії призвели до порушення нормальної роботи
зазначених нафтопродуктопроводів або створили небезпеку для життя людей, — караються
штрафом від ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
обмеженням волі на строк до п’яти років,
або позбавленням волі на той самий строк.
Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також загально
небезпечним способом, — караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.
Дії, передбачені частинами першою або
другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, інші нещасні випадки з людьми або
призвели до аварії, пожежі, значного забруднення довкілля чи інших тяжких наслідків, або
вчинені організованою групою, — караються
позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років.
Шановні громадяни!
Посадові особи або громадяни, які виявили пошкодження об’єктів нафтопродуктопроводів або вихід (витікання) продукту з
нього, зобов’язані негайно повідомити про
це підприємство нафтопродуктопроводів,
центральний орган виконавчої влади з питань
захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту, Міністерство
внутрішніх справ України або місцевий орган
виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування.
При виявленні пошкоджень необхідно
негайно повідомляти диспетчеру ТОВ «Прикарпатзахідтранс» за телефоном (цілодобово)
(0362-69-38-44).
Про узгодження робіт в охоронній зоні
звертатись за вищевказаною адресою ТОВ
«Прикарпатзахідтранс».
Конкретних власників та користувачів земельних ділянок, територією яких проходять
НПП, буде повідомлено додатково про встановлені обмеження у використанні таких земельних
ділянок відповідно до чинного законодавства
України.

ПЕРЕЛІК
нафтопродуктопроводів ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс»
Найменування
об’єкта

Нафтопродуктопровід Траса 18
«Ділянка 23»,
діаметром 530 мм

Місцезнаходження
Гірниківська, Видраницька, Млинівська, Прохідська, Забродівська,
Замшанівська сільські ради Ратнівського району Волинської області;
Секунська, Буцинська, Синівська, Сереховичівська сільські ради
Старовижівського району Волинської області;
Поповичівська, Колодяжненська, Білинська, Дубівська сільські ради,
Голобська селищна рада Ковельського району Волинської області;
Прилуцька, Жидичинська сільські ради Ківерцівського району Волинської області;
Кременецька, Переспівська сільські ради та Рожищенська міська
рада Рожищенського району Волинської області;
Лищенська, Липинська сільські ради Луцького району Волинської
області.

ПІСОК,

ПРИВАТНИЙ ДІАГНОСТИЧНО'
ЛІКУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

ДОШКУЛЯЄ

ЩЕБІНЬ

ПОДБАЙТЕ ПРО СВОЄ ЗДОРОВ’Я
www. intavit. lutsk. ua

БОРОДАВКА?

ÑÓЧÀÑÍÈÉ ËÀÇÅÐÍÈÉ ÌÅÒÎÄ ÂÈÄÀËÅÍÍЯ

м. Луцьк, просп. Молоді, 4.
Довідки та попередній запис за телефонами:
25'04'62, 050'76'74'007 (з 9.00 до 18.00).
Ліц. МОЗ України АТ № 600385 від 7.06.2012 р.

Продаємо
СМАЧНІ ЯБЛУКА
за низькими цінами
ми

(1 сорт — 6 грн/кг, 2 сорт — 4 грн/кг) зі сховища,
с. Грибовиця, Іваничівський р-н.
Тел.: 0938420537, 0963842219 (Марина).
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Володимир Бондар озвучив думку про необхідність окремого відомства, яке буде визначати політику галузі.

Лісівники хочуть мати власне міністерство
Така думка рефреном
звучала на 2-му етапі IV
з’їзду лісівників України,
який відбувся минулого
тижня в Луцьку.
Представляти профільні
підприємства
й установи приїхало
425 чоловік з усієї країни

« Останніми
роками державне
замовлення
на лісівників
становить
220 місць, у той час
як у країні діє понад
500 профільних
підприємств. При
цьому замовлення
на юристів —
2400 місць.

Андрій БОРКОВСЬКИЙ

тан ведення лісової галузі
та її основні проблеми —
головні теми, про які йшлося у виступах. Голова Товариства лісівників України Юрій
Марчук наголосив, який руйнівний вплив могло мати запровадження земельного податку
за лісові площі, чим останні
фактично прирівняли б до ріллі.
За його словами, тоді галузь
мала б заплатити 15 мільярдів
гривень, у той час як усі податки
з лісу сягали 4,5 мільярда. Після рішучих протестів вдалося
домогтися, щоб податок становив 300 мільйонів гривень.
Порушено на з’їзді і питання
всихання лісів. Ця проблема ак-

С

»

Дари волинських борів відомі далеко за межами краю.

туальна не лише для південних
областей. Як сказав Юрій Марчук, степ може дійти до Житомира.
За словами заступника голови Державного агентства
лісових ресурсів України Володимира Бондаря, лісівники повинні бути ініціаторами
і розробниками політики у сво-

Р

Е

К

Л

А

М

їй галузі. Саме з вуст цього
чиновника пролунала теза про
необхідність лісового міністерства, яку присутні зустріли
оплесками і яку ще кілька разів
повторили потім промовці.
— Ми розробили стратегію
розвитку галузі, яку передали
на розгляд Кабінету Міністрів
України. На жаль, уряд її не за-

А

твердив. Нині необхідне політичне рішення щодо розроблення в державі національної
лісової політики, оскільки тепер
усі законодавчі зміни не мають
системного характеру, — зазначив Володимир Бондар.
Директор навчально–наукового Інституту лісового і садово–паркового господарства
Національного
університету
біоресурсів і природокористування України, доктор сільськогосподарських наук, професор

Петро Лакида говорив про освіту в лісовій галузі. Нині 29 вишів
готують бакалаврів лісового
господарства.
— Ліцензії Міносвіти видає
без будь–яких перевірок. Навіть у моєму рідному Луцьку два
заклади готують фахівців лісової галузі. Хіба це нормальне
явище? — запитав Петро Іванович. — Останніми роками державне замовлення на лісівників
становить 220 місць, у той час
як в країні діє понад 500 профільних підприємств. При цьому замовлення на юристів —
2400 місць.
Йшлося на з’їзді лісівників
і про рубки лісів. Головний редактор газети «Деревообробник», голова Громадської ради
при Держлісагентстві Василь
Масюк вважає, що знеліснення
в Україні взагалі не відбувається, а в обсягах заготівлі деревини ми суттєво програємо сусіднім країнам.
Відзначили промовці і відкритість галузі завдяки запровадженню
електронного
реєстру лісорубних квитків,
створенню
автоматизованої
системи «Сертифікат походження лісоматеріалів» та проведенню електронних аукціонів
необробленої деревини. n

n Шок!

9-річна ДИТИНА ПОМЕРЛА ВІД КОРУ
Трагедія сталася
15 березня в Рівненській
обласній дитячій лікарні

Поряд з основною
професією учні на
вечірніх курсах можуть
здобути додаткову
спеціальність — водій
категорії “В”
м. Берестечко, вул. Незалежності, 140, Горохівський район, Волинська область, 45765

Училище проводить спеціалізований
набір з нахилом “футбол», спільно з
ФК “ВОЛИНЬ”. Перспективні гравці
матимуть можливість випробувати
свої здібності в чемпіонатах області
та України з футболу серед юнаків.

івчинка з Березнівщини
потрапила до стаціонару 1 березня з діагнозом двобічна пневмонія, а
5 березня у неї виявили кір.
На лікування потрібна була
велика сума коштів, її зібрали завдяки небайдужим
людям, але врятувати малу
не вдалося.
З початку року на Рівнен-

Д

щині від цієї інфекційної хвороби померло троє людей. В
області кількість невакцинованих дітей перевищує
13 тисяч. n
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ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

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, водяне
опалення, вода, душ, бойлер) у смт Колки, вул. Набережна. Є ділянка (11,24 сотки). Ціна договірна. Тел. 097 30 56 818.
l Продається у м. Любомлі будинок з
усіма надвірними спорудами. Є присадибна ділянка (13 соток). Усе приватизоване. Ціна договірна. Тел.: 093 00 80
392, 099 55 59 492.
l Продається садиба у с. Копилля Маневицького району. Є 2–поверховий
житловий будинок (240 кв. м), усі надвірні споруди, силова лінія, вода, 0.11 га
землі, 1 га городу. Тел. 097 04 34 700.
l Продається у с. Копилля Маневицького району дерев’яний житловий будинок (100 кв. м) у дуже доброму стані
(можна під знос, дерево дуже добре). Є
усі надвірні споруди, 0.28 га землі. Тел.
097 04 34 700.
l Продається будинок (72 кв. м) з надвірними спорудами. Ціна договірна
(м. Горохів, вул. Князя Володимира, 6).
Тел. 067 25 54 179.
l Продається будинок із надвірними
спорудами (с. Шклинь Горохівського
району). Тел. 066 86 19 989.
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 Продам або обміняю цегляний будинок у с. Угринів Горохівського району. Є
вода, газ, бойлер, туалет, душова кабіна, надвірні споруди. Тел. 066 06 69 034.
l Куплю будь–яку будівлю з червоної
цегли під розбір. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l Продається у м. Рожище на вул.
1 Травня цегляний будинок (77 кв. м,
3 кімнати, ванна, кухня, газовий котел,
санвузол, електрика, 2 кладовки, горище). Є підвал, гараж, земля (0,11 га).
Ціна договірна. Тел. 068 62 49 683.
l Продається у м. Ківерці приватизована земельна ділянка (0.06 га) під забудову. Тел. 099 02 78 610.
l Продається приватизована земельна ділянка (0,1435 га) в с. Колодяжне Ковельського району. Тел. (03352)
9-02-47, 098 77 34 929.

l Продається у с. Оздів (5 км від Луцька) земельна ділянка для будівництва.
Новий масив, друга лінія. Тел.: 096 73
01 172, 050 98 27 065.
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 Терміново продається на дачному
масиві «Нива» огороджена дача. Є залізний контейнер, вода (+бочка), доглянута земля. 10 хв. пішки до зупинок
маршрутки. Тел. 099 74 90 539.

АВТОРИНОК
l Продам: автомобілі ГАЗ-51 (бортовий, у доброму стані, ціна 20 000 грн),
ВАЗ-2107 (2007 р. в., 5–КПП, 1.3 інжектор, у дуже доброму стані, ціна 60 000
грн), а також продам культиватор (2 м,
11 долароподібних лап, ціна 8 000 грн),
дитячу коляску (до 3–х років, у дуже доброму стані, ціна 2 000 грн). Тел.: 095 48
83 483, 050 88 50 642, 095 55 98 264.
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 Куплю автомобіль на іноземній або
українській реєстрації. Розгляну всі варіанти. Тел. 068 79 75 762.
l Куплю мотоцикл «Урал» або К-750,
МТ (запчастини до них). Тел.: 050 67 43
221, 096 05 84 820.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам: трактори МТЗ-80 (1994
р. в.), Т-25, прес–підбирачі, сівалки,
саджалки, розкидачі та іншу с/г техніку (привезену з Польщі). Помірні ціни.
Тел.: 099 08 34 091, 067 12 53 737.
l Продам трактор Т-40 АМ (є документи), а також 2 ПТС-4 у доброму стані. Тел. 068 89 70 528.
l Продам новий плуг ПЛН 2-30 до
тракторів Т-25, Т-40 (Горохівський район). Тел. 067 13 51 291.
l Продам трактор МТЗ-82 (на стартері, велика кабіна, у доброму стані). Тел.
098 97 59 783.
l Продається зернова навісна сівалка
до трактора, привезена з Європи. Можлива доставка. Тел. 096 96 95 596.

l Продається нова решетна віялка.
Тел. 066 71 51 662.
l Продам: сівалки кінні та тракторні (анкерні та сошникові на 15, 17, 26,
30 анкерів, а також з баком на міндобриво), картоплекопачки однорядні
(німецького виробництва — «Кромаг»,
«Кухман», «Шмутцер»), картоплекомбайни «Хассія», «Болько». Тел.: 096 85
85 455, 098 11 67 547.
l Продається 6–рядна бурякова сівалка точного виміру «Гама», привезена
з Європи. Можлива доставка. Тел. 096
96 95 596.
l Продаються зернозбиральний комбайн «Массей Фергюсон» (шир. жатки
— 2.5), зернова сівалка СЗУ-3,6. Тел.
096 57 61 609.
l Терміново продається трактор Т-40
у доброму робочому стані. Є документи. Недорого. Можлива доставка. Тел.
096 80 48 733.
l Недорого продається трактор Т-25,
1992 р. в., у доброму стані. Тел. 096 72
22 134.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ,
1992 р. в., нова гума, після капремонту,
у доброму робочому стані. Тел. 066 38
05 887.
l Продається трактор МТЗ-80 у доброму стані (нові стартер, акумулятор).
Тел.: 050 53 95 710, 098 63 05 257.
l Продам трактор Т-25, привезений
з Польщі, у доброму стані, недорого.
Тел.: 096 42 90 426, 067 79 08 629.
l Продається комбайн «Клаас Протектор», шир. жатки — 3.7 м, є січкарня.
Тел. 066 96 94 045.
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.

19 березня 2019 Вівторок
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l Продам: щебінь різних фракцій,
торфобрикет, пісок, камінь бут, формак, відсів, цеглу білу та червону,
чорнозем, землю на вимостку, блоки,
цемент, гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 61 14 575,
097 34 43 386.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні),
рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 097 64
92 371, 099 18 13 332.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу
білу та червону (нову та б/в), землю
на вимостку, гній, цемент. Доставка.
Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33
74 034, 096 99 43 100.
l Продам: дрова рубані (твердої породи), жом, торфобрикет, цеглу (нову та
б/в), шифер (б/в), пісок, щебінь, відсів,
керамзит, цемент, глину, торфокрихту,
землю (на вимостку). Вивезу сміття.
Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид).
Послуги міні–навантажувачем «Бобкат».
Тел.: 096 80 00 567, 050 72 27 271.
l У с. Несвіч Луцького району продається корова (10 років, розтелена у січні). Тел.: 096 96 78 433, 097 71 64 447.
l Продається у с. Лобачівка Горохівського району добра корова (3 роки,
чорно–ряба масть). Ціна договірна. Тел.
068 03 27 116.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
l Продається кінь (6 років). Ціна
17 000 грн. Можливий торг (8 км від
м. Ківерці). Тел. 050 86 09 791.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
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 корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.
l Куплю моркву, буряк, квасолю, картоплю (велику та насіннєву). Тел.: 096
72 66 046, 068 90 74 352.

ПОСЛУГИ
l Виконую усі будівельні роботи, перекриваю дахи та роблю нові. Тел. 066
65 21 713.
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 НЕДІЙСНИМ
l Загублений сертифікат на право на
спадщину на земельну частку (пай),
виданий Ківерцівською райдержадміністрацією на ім’я Дроздюк Володимир
Федорович, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
18 березня виповнився б 21 рік
нашому дорогому, люблячому
синочку, брату, внуку, племіннику
Вадиму СИНИЦІ
18.03.1998 — 6.12.2015 рр.
Але нелюд позбавив життя
дорогу для нас дитину. Синочку,
ти своєю любов’ю і теплом зігрівав нас, підтримував і допомагав.
Більшого горя немає, як втратити
тебе.
Так рано свічка догоріла,
Так рано ти пішов з життя,
Ми молимось за тебе, рідний,
Благаєм Бога й Небеса.

Нехай оселить тебе в своїм Царстві,
Простить твої земні гріхи,
А ми молитимемось за тебе,
За вічну пам’ять і спокій.
Синочку, ти так любив життя,
Та довго не прожив
І невимовний сум
Навіки нам лишив.
Хай Всевишній охороняє твій спокій і дарує вічне життя у Царстві Небесному. Спи спокійно, сину. Нехай
наші сльози не тривожать твою
душу.
Вічно сумуючі
мама, тато, брат із дружиною,
дідусь і вся родина.

Сьогодні минає 3 роки,
як відійшов у Вічність наш
син, чоловік, татусь, зять,
брат, швагро
Роман Йосипович
ЛУЦЮК,
який служив в «Айдарі» під позивним Лисий.
Дорогий синочку, не
можна змиритися з тим,
що тебе немає з нами. Твої
дружина, донечки припадають до
могили і просять ласки, любові,
але ти тільки дивишся з портрета
сумними очима. Сину, я все поглядаю на дорогу і думаю: може,

той горобчик залетить у двір і
скаже: мамо, я приїхав, але
він минає нашу вулицю і летить у Небеса. Ти боровся
за життя в тяжких муках і
надіявся, що сонце буде
нам світити радісно, але не
судилося.
Нехай Господь дарує тобі
Царство Небесне і легкий
спочинок. Ми всі сумуємо.
Сестра із сім’єю,
батьки, дружина,
донечки, теща, тесть,
швагро із сім’єю.
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МАЗЕПА МАВ
КОХАНКУ НА ВОЛИНІ
Фото uk.wikipedia.org.

20 березня 1639 року
народився гетьман
України Іван Мазепа
Андрій БОРКОВСЬКИЙ

1670–х у варшавській римсько–католицькій
консисторії йшов судовий процес: володимирський земський
суддя Ян Загоровський хотів розлучитися зі своєю дружиною Оленою (уродженою Ковалевською)
через її невірність та спроби Олениних родичів убити його. Або
звести зі світу чарами, що в ті часи
було рівнозначним…
Загоровські проживали в однойменному селі (нині Старий
Загорів Локачинського району).
Ковалевські — в Київському воєводстві, а потім переселилися
у містечко Кисилин (нинішньому селі Кисилин Локачинського
району). Вочевидь, Олена була
другою дружиною Яна, бо в документах згадують ще й Софію
Корчминську, значно молодшу за
свого чоловіка.
Навколо молодої красуні вилося чимало шанувальників жіночої
краси. Зокрема, до неї залицявся
якийсь Убиш, який для конспірації називався Кемським. Довго
приділяв увагу волинській кралі
й белзький воєвода Дмитро Вишневецький, брат сумнозвісного
князя Єремії.
Втім, значно цікавіше, що, за
словами служанки Щепановської,
яку допитували під час процесу,
до прекрасної Олени був небайдужим й Іван Мазепа. Мовляв,
спочатку вони просто зустрічалися й танцювали на балах. Нічого
«злого» між ними не примічали.
Згодом пара все частіше усамітнювалася в садку чи в лісі. Хтозна,
що там бачила Щепановська, але
«подяки» за мовчання мала непогані: Мазепа подарував їй соболину шапку та кілька червінців, а
Олена — власну сукню. Презенти
коханій від майбутнього гетьмана
були значно пишнішими: срібна
посудина з бальзамом, перстень
із діамантом, кілька турецьких
хусток.
Врешті Мазепа вирішує звести
Загоровського зі світу. Для цього
пропонує Олені поїхати з чоловіком в село Реушки (можливо,

У

Заздри, плането: Україна – у п’ятірці найкращих біатлонних націй!

ДО «ЗОЛОТОГО» ХЛОПЧИКА —
КВАРТЕТ «БРОНЗОВИХ» ДІВЧАТ!
Наш біатлон показав, що він таки живий
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

шведському Естерсунді завершився
Чемпіонат світу з цього виду спорту.
В підсумковому медальному заліку
Україна посіла високе п’яте місце. На такий результат перед початком форуму ми,
будьмо відвертими, не надто і сподівалися.
На щастя, наш біатлон виявився не таким «мертвим», як це здавалося впродовж
нинішнього сезону.
До історичного «золота» Дмитра Підручного в гонці переслідування «синьо–жовті»
змогли додати ще й «бронзу» в жіночій естафеті! Її здобув квартет у складі Анастасії
Меркушиної, Віти Семеренко, Юлії Джими і
Валентини Семеренко.
Ця «бронза» особливо цінна для нас ще
й тому, що в жіночих естафетах на етапах
Кубка світу нам цього сезону медалями
навіть і не пахло: у Гогфільцені українські
біатлоністки посіли 8–ме місце, в Обергофі — знову 8–ме, в Рупольдингу — 15–те, в
Кенморі — 14–те…
А у завершальний день змагань відбулися жіночий та чоловічий мас–старти, в кожному з яких наша держава була представлена одним спортсменом/спортсменкою.
Анастасія Меркушина цього разу посіла
не надто високе 25–те місце. Хоча з її старанням та щирим уболіванням за справу є
всі підстави сподіватися: найвищі досягнення у 24–річної біатлоністки ще попереду!
Натомість Дмитро Підручний до останньої стрільби лишався серед претендентів
на медалі, а в підсумку посів усе одно доволі пристойне 10–те місце. Додайте до
цього четверте у спринті й перше в гонці

У

норвежець Йоганнес
« 25-річний
Тінгнес Бьо здобув у Естерсунді
4 золоті нагороди й одне
«срібло».

переслідування — вагомий привід сказати
Дмитрові величезне «Дякуємо!» за такий
виступ.
До речі, норвежець Йоганнес Бьо у
мас–старті знову «застрелився» на останньому вогневому рубежі, припустившись
відразу п’яти промахів! Проте надто нарікати на долю норвежцю таки не випадає
— чотири «золота» і одне «срібло» з Естерсунда він таки везе! Отож, Йоганнес Бьо
стає семиразовим чемпіоном світу. Звісно,
до рекордсмена–співвітчизника — володаря 20 золотих медалей ЧС Уле–Ейнара Бйорндалена — йому ще дуже далеко.
Проте треба пам’ятати: останнє своє «золото» Уле–Ейнар здобув у 42, а Йоганнесу
— лишень 25…
ПІДСУМКОВИЙ ЗАЛІК ЧС-2019 З БІАТЛОНУ:
М Команда
З С Б Всього
1 Норвегія
5
3
1
9
2 Німеччина
2
2
3
7
3 Італія
2
2
1
5
4 Швеція
1
1
1
3
5 Україна
1 0
1 2
6 Словаччина
1
0
0
1
7 Росія
0
2
1
3
8 Франція
0
1
3
4
9 Болгарія
0
1
0
1
10 Австрія
0
0
1
1
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нинішні Ревушки Турійського району), а вже він подбає про решту.
Проте слугу, який віз листа з такою
пропозицією, спіймали, тож ревнивий чоловік дізнався про підступний план. Мазепу покарали,
хоч достеменно невідомо як. Іноді
пишуть, що саме тоді майбутнього гетьмана голим прив’язали до
спини коня і пустили галопом. Як
відомо, цей сюжет надихав багатьох літераторів зі світовим ім’ям.

що там бачила
« Хтозна,
Щепановська, але «подяки»
за мовчання мала непогані:
Мазепа подарував їй
соболину шапку та кілька
червінців.

»

Досить згадати лише поему Байрона «Мазепа».
Суддя покинув дружину і поїхав
жити у Володимир. Олена ж кинулася до ворожок, щоб повернути
чоловіка. Та все було намарно.
Тоді розлючена жінка пробує за
допомогою чарів звести Яна зі світу. Чоловік нібито насправді захворів, але його врятував товариш —
князь Станіслав Масальський. Не
допомогли і наймані вбивці. Тим
часом земський суддя почав процес розлучення. Олена ж, розчарувавшись у марних спробах, повернулася до матері у Кисилин. n
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