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Дивишся — і згадується Тарасове: «Якби ви вчились так, як треба,
то й мудрість би була своя...»

На пам’ятнику
Шевченкові написали
«Луцк мёртв»
Чи розшукає місцева поліція вандалів, які
в самому центрі обласного центру Волині
спаплюжили фарбою постамент Кобзарю?
Ірина ПАСІЧНИК

айімовірніше, напис
на пам’ятнику біля
головного
корпусу
Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки з’явився в ніч з
неділі на понеділок.
У ЖЕКу № 3 нам повідомили, що наслідки вандалізму
має ліквідувати СНУ ім. Лесі
Українки, або треба звернутися у відділ благоустрою
департаменту житлово-комунального господарства Луцька. Правоохоронці, які прибули на місце події, склали
відповідний акт.
Коли верстався номер,
напис на пам’ятнику вже витерли. n
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Коли є що почитати, то не може бути скучно.

ПРОМІНЯВ РАЙЦЕНТР
НА ВІДДАЛЕНЕ СЕЛО, ЩОБ…
НАПИСАТИ КНИГУ
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Краєзнавець із душею
самітника — так
називають цьогорічного
лауреата премії КаміньКаширської районної
ради імені Василя
Кмецинського Сергія Уса

Л

А

М

А

Куточок обійстя серед лісу, де чоловік знайшов спокій,
відчув глибинний сенс життя.

залізничний технікум, здобув спеціальність будівельника промислового і цивільного будівництва.
Працював на Південно-Західній залізниці. Одружився і жив із сім’єю у Жмеринці Вінницької області. Виростив із дружиною доньку та сина. Але,
як це буває у житті, розлучився. Коли ж надумав
повернутися у край своєї юності?

Закінчення на с. 7

»

Доброго дня! Мене звати Василь, вив власноруч. Дія його
у травні мені виповнився 101 рік. І я доволі проста: він повніз задоволенням розповім вам, як не стю повторює шлунковий
сік. При вживанні організм
хворіти й жити довго.
зникають
Це відбулося далекого 1995 року. очищується,
Мій друг тоді мав великі проблеми зі майже всі захворювання.
Минуло три дні після зустрічі з аказдоров’ям: гіпертонія, болі в суглобах,
діабет, тобто багато чого боліло, як і в деміком, і я поцікавився у друга, як він
багатьох людей. На той час йому було себе почуває. Той реально стрибав від
63 роки. Він пив різні пігулки, витра- щастя. Почав розповідати, що в нього
чав на них чимало грошей. На деякий зникла тяжкість у шлунку, печія не
час йому ставало краще, а потім усе турбує, з’явилася легкість у тілі. Минув іще місяць, і в нього нормалізуваповторювалося.
Одного разу прийшов він до мене, лися тиск та рівень цукру в крові.
Я ж, дивлячись на це все, звичайтакий увесь у піднесеному настрої, а в
руках тримав книгу академіка Болото- но, і сам почав приймати бальзам. І
ва. Потім розповів, що їде до нього на моє життя набрало нових сенсів. Адже
прийом, запропонував і мені їхати з хвороби згубно впливають на нас, ми
ним. Тож ми й поїхали. Мені все одно бачимо світ навкруги сірим і непривітнічого втрачати, цікаво стало. І це дій- ним, а коли ти почуваєшся здоровим
сно був переломний момент у моєму і сильним, життя стає щасливим і ясжитті. Й досі щодня дякую Богові за це. кравим. Чого і вам усім бажаю від щиПри зустрічі Борис Васильович рого серця. Будьте здорові й щасливі!
Болотов розповів, що всі наші хво- І не проґавте свій шанс!
роби — це наслідок порушення
ЗАПИТУЙТЕ В АПТЕКАХ СВОГО МІСТА.
кислотно-лужного балансу в
організмі: з часом шлункового
УВАГА! Кожному замовнику —
соку стає менше, їжа перетравброшура Б. Болотова у ПОДАРУНОК.
люється гірше, гниє і тим самим
ВАРТІСТЬ: 500 мл — 490 грн;
отруює організм. На питання, як
250 мл — 360 грн
цьому запобігти, він дав моєму
(поштові витрати сплачує отримувач)
другові бальзам, який вигото-

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

ТУ (ТУ У 10.8-33183138-001:2012)

Мала батьківщина Сергія Уса, те місце, де,
як кажуть, закопана його пуповина, — місто Берестечко. Там, на Горохівщині, він народився і провів
ранні дитячі роки. Але виріс у Камені-Каширському — сюди направили на роботу його батька, який
був народним суддею. Подальше життя складалося так, що після школи Сергій Миколайович,
а тоді юний Сергій, поїхав навчатися у Вінницький

К

ЯК Я ДОЖИВ ДО 100 РОКІВ

Катерина ЗУБЧУК

«КУПИВ ХАТИНУ, ДОКУМЕНТІВ НА ЯКУ НЕ БУЛО
І НЕМА. ЯК І В ІНШИХ ЖИТЕЛІВ СТОБИХВИ…»

Е

Ось таке «посланіє» лучанам
ми побачили вчора.
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Політика

n Резонанс

Петро ПОРОШЕНКО:
«РАЗОВА КОМПЕНСАЦІЯ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ
ПЕНСІОНЕРАМ МОЖЕ ПЕРЕРОСТИ
В «13–ту ПЕНСІЮ»
Підвищення цін на газ у травні, можливо, вдасться уникнути
Фото galinfo.com.ua.

Орест ПЕТРЕНКО

Фото lb.ua.

Соня Кошкіна
про ЗЕ-кандидата:
«Боягузтво —
де діагноз»
Так відома журналістка країни
охарактеризувала Володимира
Зеленського (обоє на фото), який
відмовився прийти на прямий ефір
телеканалу ICTV
Володимира Зеленського повинен був
бути бенефіс. Студія одного великого і впливового каналу. Вечірній прайм.
Він — головний герой, у центрі уваги. Крім нього,
у студії — топ-журналісти. Ну і ось такий сміливий,
пряма розмова. Дуже ретельно і добротно все організовували. Запросили мене. Я, звичайно, погодилася. І навіть з відпустки заздалегідь повернулася. Але відразу сказала колегам, що в його появу
не вірю.
Не дурний же він, зрештою: за десять днів
до виборів виходити в прямий ефір тет-а-тет
із журналістами. Це ж про зовнішню політику

«У

чогось Віктор Федорович
« Згадався
з його пеньками і ритуальним
чаюванням в Межигір’ї.

»

доведеться говорити, вектор розвитку держави,
оборону, фінанси. А якщо ще попросять абревіатуру якусь розшифрувати. Ну типу «МВФ»
або «НАТО». Без сценарію, підказок і «затримки
в шість секунд».
Я виявилася права.
І ось читаю в офіційному телеграм «Зе» зворушливий анонс. На такому-то каналі, в такий-то
час і в такій-то програмі. Далі — дослівно. «Зеленський та його дружина Олена дадуть відверте інтерв’ю у приємній та затишній атмосфері,
у себе вдома».
Ось воно як. «Відверте інтерв’ю у приємній
затишній атмосфері». Ось вам і новий жанр.
Куди там прямим ефірам і тет-а-тет з журналістами.
Згадався чогось Віктор Федорович з його
пеньками і ритуальним чаюванням у Межигір’ї.
Ще Микола Янович — він «приємну і затишну атмосферу», коли представнику ЗМІ було
потрібно лише привітатися і попрощатися, теж
дуже любив.
Що ж. Боягузтво — це діагноз. Боягузтво
чоловіка. Чоловіка, що претендує на звання
«політика». n

кономіка подолала кризу, викликану російською агресією і економічною блокадою.
Влада перейшла в наступ проти
бідності. На тлі виплати разової
компенсації
малозабезпеченим
пенсіонерам, а це 2410 гривень, які
вони отримали в березні і доодержать у квітні, прийшла приємна новина: Президент Петро Порошенко
наголосив, що така компенсація
може стати щорічною.
Нагадаємо, в березні була проведена загальна індексація пенсій, які збільшилися в середньому
на 17%. При цьому у пенсіонерів,
які отримують мінімальну пенсію,
підвищення виявилося меншим,
ніж в інших. «Є частина людей, які
пропрацювали санітарками, прибиральницями, мають великий стаж.
Але всі пам’ятають, якою була зарплата. Для них ми передбачили додаткову виплату», — говорив Петро
Порошенко. Її вже отримали понад
два мільйони пенсіонерів.
Виступаючи в ефірі телеканалу
«Україна» 23 березня, Порошен-
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Петро Порошенко: «У нас є ворог, не менш небезпечний,
ніж агресія Росії, – це бідність».

дом на травень підвищення цін
на газ. За словами глави держави,
це пов’язано зі зміною його вартості на оптових ринках. Крім того,
в Україні в цілому скорочується
споживання блакитного палива,
а «Нафтогаз» із глибоко збитково-

словами Президента Петра Порошенка, рівень
« Заукраїнської
економіки, що відновилася після кризи,
викликаної російською агресією, дає змогу перейти
до підвищення добробуту громадян.
ко підкреслив, що допомога має
перспективу перерости в постійну
і чимось нагадувати відому колись
«тринадцяту зарплату». «Ми точно
будемо продовжувати пріоритет
пенсіонерів при реалізації соціальної політики. Я не виключаю, що
одним із можливих варіантів стане виплата тим, хто отримує мінімальну пенсію, тринадцятої пенсії
щорічно», — сказав глава держави.
При цьому він пояснив, що умовою
для введення «13-ї пенсії» стане подальше зростання економіки.
Крім того, з’явилася можливість уникнути запланованого уря-

»

го став рентабельним державним
підприємством. «З’явилася аргументація на користь того, що буде
можливість в травні цін на нього
не підвищувати», — повідомив Президент.
«Якщо наша програма підвищення енергоефективності, наша
програма енергозбереження, наша
програма збільшення вітчизняного видобутку буде продовжена — починаючи з 2023 Україна
буде енергетично незалежною. Ми
перестанемо купувати імпортний
газ», — зазначив він.
Нагадаємо, що, за словами Пре-

зидента, рівень української економіки, що відновилася після кризи,
викликаної російською агресією,
дає змогу перейти до підвищення добробуту громадян. Раніше
це було зробити складно через
те, що шок від втрати майже чверті
промислового потенціалу й економічної блокади з боку Росії виявився
занадто глибоким.
У рамках оголошеного Петром
Порошенком «наступу на бідність»,
крім підвищення пенсій і компенсації малозабезпеченим пенсіонерам, субсидії переведені на виплату
живими грошима. Це дає можливість одержувачам субсидій, серед
яких більшість — ті ж пенсіонери,
зекономлені на оплаті комунальних послуг кошти залишати собі.
Також із квітня розпочнуть виплачувати щомісячну допомогу багатодітним сім’ям на кожну третю,
четверту і далі дитину. Зараз вона
становить 1626 грн. У другій половині 2019 року — 1779 грн на дитину
до 6 років. Поступово цей вік також
буде збільшуватися. З 2020-го —
до 12 років, а в 2021-му — до досягнення дитиною 16 літ. n
Джерело: газета «Сегодня».

n У номер!

360 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ КОШТУВАЛО «ЗНЯТТЯ ПОРЧІ»
Волиняни продовжують потрапляти в тенета шахраїв, які, будучи хорошими психологами,
виманюють у довірливих жертв чималі суми під приводом надання магічних послуг
Наталія МУРАХЕВИЧ

-річна мешканка одного із сіл Володимир-Волинського району з листопада
2017 по березень 2019 року віддала добродійці, яка «знімала з неї порчу», 360 тисяч гривень.
А 72-літня лучанка, аби «відвести від сім’ї біду»,

30

днями вручила невідомій жінці, яка підійшла до неї
на вулиці, 2600 гривень, 300 євро, 476 доларів
США та 200 польських злотих.
Правоохоронці вкотре застерігають бути уважними та обережними у спілкуванні з незнайомцями й керуватися у своїх вчинках здоровим глуздом, аби не потрапити в халепу. n

РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!
А нам лелеки вже помахали крилами

27 БЕРЕЗНЯ

Фото img1.goodfon.ru.

28 БЕРЕЗНЯ

Тисячі кілометрів подолали птахи, щоб дістатися до рідної Волині.

щого ракурсу.
І все ж удача нам усміхнулася.
На зворотному шляху додому, десь
на території Маневицького району, надвечірньої пори зауважили
неподалік від дороги парочку, яка
походжала торішньою рудою травою в пошуках поживи, яку, на жаль,
ще важко знайти цієї пори. Зупинилися. На «прохання» нашого фотокореспондента птахи змахнули
крилами — і чи то вітаючись, чи
то прощаючись — злетіли в повітря.
З далеких країв лелеки, відчу-

Цей щирий лист прийшов до редакції із села
Пульмо Шацького району від колишньої
вчительки Галини Адамівни Пашечко. Приємно
було поспілкуватися з авторкою телефоном,
номер якого вона вказала в листі
Василь ГОЛЮК

ваючи весну (а зимують вони навіть
в африканських долинах), вирушають до рідних домівок за своїм
внутрішнім барометром, який іноді їх підводить. Буває, що й мороз,
а то й сніг зустріне їх тут. Цьогорічний березень — лагідний до птахів, які символізують вірність, любов до рідної землі, отчого порога.
Здавна люди вірили, що бузьки
приносять щастя, через те і радіють
їхньому поверненню. Пораділи і ми.
Ще одна зворушлива історія про
лелек – на с. 10.

Цікава

Черниця з Індії подає
руку тим, хто в біді
Про сестру Ліджі Пайяпілі (на фото) — настоятельку
монастиря Святого Йосифа згромадження де Сен-Марк, що
у селі Павшино на Закарпатті, котра повертає людей
до життя, розповідають неймовірні історії. Що ж привело
до нас монахиню і за що їй дякують люди?

ГАЗЕТА +

на вихідні
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Роксолана ВИШНЕВИЧ

l АРТБАРИКАДА

«Ми — під обстрілами.
Розкажіть… казку»

Справжні герої телефонують із фронту, аби почути
голос Сашка Лірника
Фото із «Фейсбук»-сторінки Олександра ВЛАСЮКА.
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Cанаторій «Лісова пісня»
Запрошуємо на реабілітацію,
оздоровлення та відпочинок

Людмила ВЛАСЮК

П

у Бога, дала обітницю виконати
Його волю, і уявіть — наступноДАЛА БОГУ ОБІТНИЦЮ —
го дня мої аналізи були значно
І ОДУЖАЛА
Уперше черниця приїхала кращі! За якийсь час одужала
в Україну з християнською місією двадцять років тому. Тоді
їй усе довкола видавалося чуЧерниця почула
жим, незрозумілим, тому сестра
Ліджі вирішила, що жити тут голос Божий: «Чому ти
довго не зможе. А потім раптозасудила український
во захворіла.
Лікарі довго не могли поста- народ? Я тебе послав
вити діагноз, аж врешті з’ясував Україну, щоб була
лося, що у неї туберкульоз кісток.
У безнадії сестра Ліджі поверну- з ним, а ти не захотіла.
лася до Індії, бо хотіла померти Тому поверну тебе
тільки вдома. Рік пролежала, але
їй не ставало ні гірше, ні краще. назад…»
Ніхто не міг пояснити, що з нею
відбувається. Аж якось черниця цілковито. Лікарі засвідчипочула голос Божий: «Чому ти ли, що сталося чудо. Так Бог зцізасудила український народ? лив мене і я переїхала в УкраїЯ тебе послав в Україну, щоб була ну, — розповіла сестра Ліджі.
з ним, а ти не захотіла. Тому поверну тебе назад…»
Закінчення на с. 6
— Я попросила пробачення

“

Митець пише казки
та виступає з ними. Знімає
для малечі мультики,
ставить вертепи і спектаклі,
співпрацює з відомими
українськими музикантами
та гуртами. Олександрові
Власюку, якого знають більше
як Сашка Лірника, вдалося
відродити жанр розмовної
оповіді. І найдивовижніше
те, що там, де йде війна
і вибухають снаряди, бійці,
усміхаючись слухають його
казки

ершу свою оповідь про Головний принцип казкаря — не робити різниці між дітьми і дорослими.
оленя із золотими рогами
Олександр Іванович написав них полонених-заручників. Ну хто хлопчині зі зламаною рукою? Стоу 4 роки, а 2011-го видав свою де- я цьому виснаженому худому їть самотньо, ошалілий від цього
бютну книжку казок. Є автором сцевсього… Ніхто не зустрічає, бо всі
нарію відомого мультиплікаційного
родичі лишилися там, на окуповасеріалу Степана Коваля «Моя країна
ній території… Вибачте старому
Ну хто я цьому
Україна». А ще він не лише казкар,
дядькові Лірнику, не стримався, зависнаженому худому
актор, телеведучий, а й помічник
плакав, кинувся обнімати, гладити
по стриженій голівці. І в нього має
наших воїнів. Дзвінки з передової —
солдату зі зламаною
в цю мить тато поруч… Оце
саме це дає сили бути волонтером.
рукою? Вибачте старому бути
найголовніше, що було в цьому
...Переглядаю
ляда сторінки в інтернедядькові Лірнику,
ті, ознайомлююся
лююся з творчістю Сашка
довгому звільненні. Саме це і триЛірника і натрапляю
має нас вкупі, дає сили захищатися,
трапля на ці рядки:
не стримався, заплакав, воювати
і «волонтерити».
«Не міг всидіти вдома, і ми
кинувся
обнімати,
гладити
всією родиною помчали в Бориспіль зустрічати наших звільнепо стриженій голівці.
Закінчення на с. 10
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Проживання в номерах
підвищеної комфортності,
всі процедури та клінічні
аналізи, консультації вузьких спеціалістів: терапевта,
кардіолога, невролога, отоларинголога, ендокринолога, гінеколога, травматолога

Б Е З К О Ш Т О В Н І.
549 грн за добу
ері –
(один у номері
н)
609 грн)

«ЦІКАВА»
»
»

ЗА 21 БЕРЕЗНЯ
ЩЕ У ПРОДАЖУ!

який поліг у лютому 2017-го на Світлодарській дузі,
другий — пам’яті загиблих на Сході бійців.
«Я теж заочно «пройшла» війну з першої хвилини
мобілізації. Саме в цей час у зоні АТО перебував мій
син… Наша родина болісно переживала втрату двоюрідного племінника Сергія Кушніра, полеглого у серпні
2014-го», — розповідає.
…А спілкувалися ми з пані Галиною… під спів півнів
(жінка саме поралася по господарству). Життя триває,
і розповідь закінчу рядками з вірша Галини Пашечко:
До вас звертаюсь. До живих:
Цінуймо кожну мить до скону.
Живіть за себе і за тих,
Хто не повернеться додому.

l СИЛА МОЛИТВИ

Фото rkc.zp.ua.

Фото зі сторінки в Instagram
Оксани МАРЧЕНКО.

Жінка переживає за вибори в Україні, їй болить
наша роз’єднаність щодо церковного питання (вона —
за Томос). А ще Галина Адамівна — давня прихильниця
«Волині» і постійно її передплачує. За фахом — математик і фізик, але в душі — лірик. Вона надіслала два
щемливі вірші: один присвячений Сергієві Мокренку,

»

Телефонуйте:
+380967983221, +380505428916,
9116
16,
66,, +38033559
++380335595606
55606

Майбутні «зірки»
загартовуються в суперечках
Саме в такій
формі —
дискусійних
поєдинках —
пройшли
фінальні
змагання
XV обласного
турніру юних
журналістів

Фото: Олександра ДУРМАНЕНКА.

Зворушлива сповідь під… спів когутів

с. 3

Сонце (схід — 6.00, захід — 18.48, тривалість дня — 12.48).
Місяць у Козерозі. 21–22 дні Місяця.
Іменинники: Марія, Олександр, Денис.

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Олександр
ДУРМАНЕНКО

Катерина ЗУБЧУК

Дружина Медведчука і кума
Путіна вважає, що
УКРАЇНСЬКА — МОВА
ТИХ, «ХТО МИЄ
ТУАЛЕТИ».
Чи прийде до неї Нацкорпус?
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Сонце (схід — 6.02, захід — 18.46, тривалість дня — 12.44).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 20–21 дні Місяця.
Іменинники: Михайло, Ростислав, Феодосій.

За багаторічними
спостереженнями науковців,
ці білі птахи з чорною ознакою
повертаються з вирію у березні.
Знаходимо у деяких друкованих
джерелах навіть точну дату —
18-й день першого весняного
місяця. Тож, вирушаючи
минулого вівторка у відрядження
на Камінь-Каширщину, ми
з фотокореспондентом
Олександром Дурманенком
загадали бажання, аби нам
зустрілися бузьки

І вже в селах Нуйно, Підцир’я,
Брониця, Фаринки, через які пролягав наш шлях, додивлялися, чи
не пролетять де лелеки — чи ж
повернулися вони до рідного куточка? А в цих населених пунктах
їх чимало поселилося, і це символічно, бо й дітей тут народжується
багато. На одному з електричних
стовпів, де примостилося гніздо,
побачили птаха — провісника весни. Та оскільки вона (чи він) сиділа,
і за гілками виднілася лише голова, то й для знімка не було підходя-
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Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 21 березня:
Дружина
Медведчука
і кума Путіна
вважає, що
українська –
мова тих,
«хто миє
туалети». Чи
прийде до неї
Нацкорпус?

Черниця з Індії
подає руку
ку тим
українцям,
ям,
які в біді

Сашко Лірник: «Казка
потрібна не тільки дітям,
а й солдатам під обстрілами»

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

75 учнів 9–11 класів зібралися цими
днями на факультеті філології та журналістики СНУ імені
Лесі Українки. 15 команд змагалися у вмінні обстоювати
власну думку, спільно працювати, швидко реагувати на запитання конкурентів.
Турнір розпочався з вітального слова директора Волинської обласної Малої академії наук (ВОМАН) Галини Толстіхіної і представлення членів журі та педагогів. Після жеребкування команди було розподілено на 5 підгруп. Самі «битви»
проходили у форматі дискусій — гравці пропонували колегам для обговорення одну з актуальних тем, а далі, прослухавши доповідь, аргументовано критикували її. Так учасники турніру змогли побувати в різних амплуа — доповідачів,
опонентів та рецензентів.
Як нам розповіла методист академії Ольга Кулібаба,
на змагання приїхали представники фактично з кожного куточка нашої області. Приємно, що районні команди зовсім
не поступаються лучанам. Свідченням цього є те, що 1-ше
місце розділили між собою дві команди — Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради та збірна
НВК «ЗОШ І — ІІІ ст. –гімназія» № 2 з Каменя-Каширського.
За підсумками турніру буде сформовано обласну збірну, яка
поїде на Всеукраїнські змагання, які орієнтовно проходитим журналістам
муть 8–12 квітня в Сумах. Бажаємо майбутнім
гідно представити Волинь!

n

Погода

Як вдарить грім, то й літо
і
родючим буде
27 березня не лише небо провіщало погоду. Була
ще й така ознака: як не добавиться води в річках,
то спекотними й сухими будуть літні місяці
А за прогнозом чергового синоптика обласного гідрометеоцентру Світлани Дриганюк 27 березня — хмарна
погода з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг.
Вдень переважно без опадів. Уночі та ранком місцями
ожеледиця. Вітер північно-західний, 7—12 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від 3 градусів морозу
до 2 градусів тепла, вдень — 2—7 градусів вище нуля.
28-го — мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 0—5 градусів морозу, вдень — 4—9 градусів
тепла. За багаторічними спостереженнями, найтепліше
27 березня було 1982 року — плюс 18, найхолодніше —
1952-го — 15 градусів морозу.
У Рівному 27 березня похмура погода. Температура повітря — 0—5 градусів тепла. 28-го — хмарно. Температура повітря — від 2 градусів морозу до 6 градусів із позначкою «плюс».
Усі дні — без опадів.

Ведучий рубрики
Олександр ДУРМАНЕНКО.
Тел. 72–06–66.
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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Погляд
Сергій НАУМУК,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

ГРЕЧКА
Й ЛАМПОЧКА
Сьогодні, годі знайти сферу, де про вибори не
дискутують. Щоправда, йдеться переважно
не про програми (навіщо їх читати, коли
кандидати не збираються всього написаного
виконувати?) та засоби виконання обіцяного
кщо виходити з твердження, що політики є
відображенням суспільства, то воно незріле,
поверхове, з явно популістськими замашками, але при цьому з бажанням зберегти зовнішню
пристойність і подекуди навіть із претензією на
чесність. Щоправда, на останню можна розраховувати лише, коли йдеться про стосунки між «своїми». Що ж до решти, то досі діє «первіснообщинне» правило: надурити чужого – можна, обікрасти
його – не злочин, зуб за зуб і т. д.
Тому не випадає дивуватися: кандидати із серйозними мінами обіцяють такі пенсії та зарплати,
що зі старту навіть тупому має бути зрозуміло: це
банальна брехня. Але як нібито сказав Геббельс:
тим вона жахливіша, чим більше юрба вірить у неї.
Якщо є кількасот тисяч простачків, які щиро вірять у
зарплати по 4 (чи скільки там?) тисячі доларів, щойно
кандидат Х. складе присягу, то чому б ними не скористатися? От і користуються. А для закріплення ефекту «підгодовують».
У середині 1990-х пенсіонерам роздавали гречку (вже не пам’ятаю 1 чи 2 кілограми на руки) і по
лампочці (всі хотіли на 40 Вт, щоб менше «тягла»
електрики). Так, голоси купували за крупу і звичайну
електричну лампочку. Нині такими скромними дарами не обійдешся (і тут інфляція). Сумнозвісна гречка,
яка в радянські часи була символом дефіциту, пізніше трансформувалася у спортмайданчики, лавочки
біля під’їздів, автобусні зупинки в селах, оргтехніку
для установ тощо.
Тепер виборці помудрішали. Жодні крупи і навіть лавочки вже не проходять. Люди воліють готівку.
Штаби йдуть назустріч. Тож час від часу натрапляють
на інформацію, що країною роз’їжджають емісари з
грішми від того чи іншого кандидата.
Дехто думає, що в цьому нема нічого поганого.
Мовляв, візьму гроші, а проголосую за того, кого
вважатиму за потрібне. Ага, мій знайомий, той котрий отримував гречку та лампочку, теж тим себе
заспокоював. От тільки вибрали тоді саме «гречано-лампочкового» кандидата. Та й в інших випадках
ота «підтримка», як іноді завуальовано називають
фінансові вливання, дає потрібний ефект, як би громадяни не пиндючилися.
Інакше ніхто не викидав би мільйонів на вітер. Чи
хтось сумнівається в жорсткій прагматичності наших
верхів? n

Я
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Олег ЛЯШКО: «Моя політика —
повний холодильник в усіх українців»
5 кроків лідера Радикальної партії на посту Президента України
Фото прес-служби Олега ЛЯШКА.

Ірина ЯКИМЕНКО

тільки, скільки Олег
Ляшко
об’їздив
на «ляшкобусі» сіл, міст
і містечок — не вдалося жодному кандидатові. Коли інші
навідуються до людей лише
перед виборами, то Олег Валерійович робить це завжди.
Не дарма політика називають
«народним Президентом». Він
із перших вуст знає, чим живе
простий люд, та головне —
має чіткий план вирішення
його проблем.
Від народного — до офіційно обраного Президента
його відділяє лише крок і ваш
голос. А проекти перших указів на цьому посту в нього вже
готові. Чи стануть вони чинними — залежить від вас.
Так, найпершим своїм
рішенням Ляшко-Президент скасує постанову Кабміну про підвищення ціни
на газ, дасть субсидії всім,
хто їх потребує, та змусить
чиновників
«Нафтогазу»
повернути до Держбюджету незаконно виписані мільярдні премії. А після зниження тарифів візьметься
наводити лад в інших сферах життя.

С

МЕНШЕ СВИНЕЙ
ПРИ ВЛАДІ — БІЛЬШЕ
КОРІВ У СЕЛІ

«Я ініціюю зміни до Конституції про скорочення чисельності народних депутатів
удвічі, до 250, а також про ліквідацію посади Прем’єр-міністра України за американською моделлю управління,
де Президент несе всю відповідальність за стан справ
в країні. Виступаю за перегляд бюджету — радикально
підніму зарплати вчителям,
лікарям, соціальним працівникам. Перекрию контрабандні схеми на митниці, що
Р
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не брехливу соціологію, а серце
« Слухайте
і своїх дітей!
»
дасть мінімум 5 мільярдів
гривень додаткових надходжень до бюджету. Скорочу
велику кількість чиновників,
позабираю «космічні» зарплати в тих, хто їх не заслуговує,
і віддам тим, кому вони більше
потрібні. Мінімальна зарплата
буде 9000 гривень, а пенсія —
4000», — наголосив Олег
Ляшко.
Ще одними змінами
до Основного Закону, які
вже затвердив Конституційний Суд, Ляшко пропонує
назавжди закріпити землю
за фермерами та заборонити
її продаж іноземцям. У планах
політика дати селянам мінімально 5000 гривень дотації
на корову, пільгові кредити,
компенсувати 50% вартості
сільгосптехніки та відновити
спецрежим повернення ПДВ.
У кожному селі, на його переконання, повинна бути агропереробка, тоді в селян буде
робота, вони не продаватимуть землю і не виїжджатимуть на заробітки за кордон,
а в село повернуться корови,
свині, кури та життя.
А

М

КРЕДИТИ НА ЖИТЛО
ДЛЯ МОЛОДІ — ПІД 2%

Для зупинення трудової
міграції очільник Радикальної партії пропонує ще низку
кроків. Гарантувати перше
робоче місце молодим спеціалістам, а роботодавців,
котрі їх працевлаштовують, — звільняти від податків.
Політик уже зареєстрував
законопроект про виділення
5 мільярдів гривень на житло
для молоді, а також для осіб
з інвалідністю і вимагає збільшити виплату при народженні
дитини до 400 тисяч гривень.
Розроблений ним план порятунку економіки спрямований
на те, щоб дати українцям
упевненість у завтрашньому
дні та повернути мільйони заробітчан додому.
ЛЮДИ
НЕ ПОМИРАТИМУТЬ ЧЕРЕЗ
ВІДСУТНІСТЬ ГРОШЕЙ

Ляшко обіцяє забезпечити медстраховками всіх українців і фінансувати з бюджету
лікування важких хвороб,
щоб громадяни не помира-

ли через відсутність грошей.
Догляд за родичами з інвалідністю політик пропонує
оплачувати в розмірі мінімальної зарплати та зараховувати до стажу.
«Реальна реформа медицини — це медична страховка: за рахунок державного бюджету — для пенсіонерів, дітей
і малозабезпечених, за рахунок роботодавців — для
працівників. Це розширення
програми «Доступні ліки», відновлення державного контролю за цінами на медикаменти,
обмеження рентабельності
та посилення відповідальності за продаж фальсифікату.
Реальна медична реформа —
це повернення фельдшера
в село, а лікаря — в місто, нова
техніка та ремонти лікарень,
а не їх закриття», — зазначив
Ляшко.
«НЕ ВІРТЕ ФЕЙКОВИМ
РЕЙТИНГАМ!»

Політик упевнено йде
до перемоги на виборах і закликає українців не вірити
фейковим рейтингам, які навмисно занижують рівень його
підтримки.
«У травні 2014 року «поважні» соціологи давали мені
восьме місце і 3 % рейтингу.
Через тиждень я зайняв третє! Сьогодні ці соціологічні
контори знову поширюють
неправдиві
соцопитування
на замовлення штабів конкурентів, щоб люди зневірились
і не йшли на вибори. Хочу сказати нашим громадянам: слухайте не брехливу соціологію,
а серце і своїх дітей! Я йду
в Президенти, щоб перемогти
і не дати грабувати та обманювати людей, відновити економіку, забезпечити людей
роботою і достойними зарплатами та пенсіями, а Україні
повернути силу!», — підсумував Олег Ляшко. n

А

Волинська обласна рада оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади директора державного виробничо-торгового
підприємства «Волиньфармпостач»
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які
мають повну вищу освіту, не нижчу за другий (магістерський) рівень за спеціальністю «Фармація» та сертифікат провізора-спеціаліста за спеціальністю «Організація
та управління фармацією» або атестовані за цією спеціалізацією з присвоєнням (підтвердженням) відповідної категорії. Стаж роботи за фахом — не менше 5 років, вільне
володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства, здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати
відповідні обов’язки, високі моральні, ділові, професійні

www.volyn.com.ua

якості та організаторські здібності. Рекомендований вік —
до 60 років.
Термін подання заяв: 30 календарних днів від дня
опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають
до Волинської обласної ради (м. Луцьк, Київський майдан,
9, каб. 513) такі документи:
- заяву про участь у конкурсі;
- особовий листок з обліку кадрів;
- автобіографію;
- копію диплома про освіту;

- копію паспорта;
- копію е-декларації у встановленому законодавством
порядку;
- попередження про спеціальні обмеження;
- письмову згоду на обробку персональних даних;
- дві фотокартка розміром 6х4 см;
- копію трудової книжки;
- пропозиції кандидата щодо подальшої фінансово-економічної діяльності установи, передбаченої її установчими
документами, викладені у довільній формі (програма діяльності, бізнес-план тощо);
- інші документи, передбачені чинним законодавством.
Особи можуть надавати додаткову інформацію про
освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації).
За довідками звертатися за телефоном 77–81–36.
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Юлія Тимошенко готова відповідати
за взяті зобов’язання вже через півроку
після отримання президентської булави
Фото прес-служби ВО «Батьківщина».

Стільки народу
на Театральному майдані
обласного центру
не збиралося давненько:
студенти, військові,
діти, пенсіонери,
журналісти і поліцейські,
люди з прапорами
та символікою і без
них прийшли, щоб
послухати політика,
якому довіряють. І такий
ажіотаж — не дивина,
адже ще два тижні
тому, коли до Луцька
приїжджав молодіжний
десант від «Батьківщини»,
чимало учасників мітингу
запитували партійців:
«А коли буде Юля?»
Леонід ОЛІЙНИК
Вони вірять в Україну та українців.

ЄВРОПЕЙЦІ ВЗЯЛИСЯ
ЗА РОЗСЛІДУВАННЯ
КОРУПЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ
ВЛАДІ

Із сенсаційної інформації
Юлія Тимошенко розпочала
свій візит на Волинь. Під час
зустрічі з журналістами вона
повідомила, що Європейське
управління з питань протидії
зловживанням та шахрайству
(OLAF) і Офіс розслідувань
тяжкого шахрайства Великої
Британії відкрили корупційні
справи проти чинного глави
держави Петра Порошенка.
«Це по суті стало певним підсумком багаторічної корупції,
яка здійснювалася Президентом України, його найближчими соратниками, бізнес-партнерами на бюджеті України,
на оборонному бюджеті», —
заявила Юлія Володимирівна.
Водночас вона зосередила
увагу преси на виборчих маніпуляціях, зокрема, на думку
кандидатки, Президент нині
активно підкуповує виборців,
використовуючи
бюджетні
кошти: це грошові допомоги
із фонду «Турбота», одноразові доплати до пенсій та монетизовані субсидії. Крім того,
лідерка «Батьківщини» зауважила, влада настільки боїться
програти ці вибори, що вдається до брудних технологій.
Про це свідчать, за її словами,
поява у списках однофамільця кандидатки — Тимошенка
Юрія Володимировича і «підтримка» опозиціонерки під час
візиту до Москви Юрієм Бойком із Віктором Медведчуком.
Водночас повітряний простір
над Донбасом для чартерного літака цих політиків міг
бути відкритим лише з відома

Президента, зауважила Юлія
Тимошенко.
«НОВИЙ КУРС» ПРИВЕДЕ
ВІТЧИЗНЯНУ ЕКОНОМІКУ
ДО РІВНЯ ПОЛЬЩІ

На запитання журналістів
про розвиток нашого регіону
кандидат у Президенти від-

мови лідера «Батьківщини»
з волинянами, серед яких було
чимало ветеранів, — повернення з Росії полонених українців
і зупинення кровопролиття.
Юлія Тимошенко заявила, що
не розуміє, чому Президент зосередився на так званому Мінському форматі переговорів

думку Юлії Тимошенко, важливим є запуск
« Нашахти
№ 10 «Нововолинська», яка може стати
найпотужнішою в країні.
повіла, що у своїй програмі
передбачила
стимулювання
і модернізацію промисловості,
відхід від неефективної, сировинної економіки та забезпечення енергонезалежності країни. У цьому контексті, на думку
Юлії Тимошенко, важливим
є запуск шахти № 10 «Нововолинська», яка може стати
найпотужнішою в країні. Сьогодні ж, за її словами, будова
разом із гірниками покинута
напризволяще. Юлія Володимирівна також відзначила, що
спорудження електростанцій
біля наших вугледобувних підприємств могло б забезпечити
роботою тисячі українців і посилити енергетичну безпеку
держави.
«Я взяла на себе зобов’язання за наступні роки підняти
Україну за розвитком економіки, за доходами людей хоча б
до рівня Польщі… У нас немає
іншого вибору і немає часу», —
наголосила Юлія Тимошенко.
ЯК ПРИПИНИТИ ВІЙНУ
НА ДОНБАСІ?

Одна з ключових тем роз-

»
за участю представників терористів і кума Путіна — Віктора
Медведчука. Адже, відмовившись свого часу від ядерної
зброї, Україна повинна була вимагати виконання гарантій безпеки від найбільших країн світу.
Кандидат запевнила, що одразу
після виборів буде зібрано «Будапештський формат» на рівні
президентів і прем’єр-міністрів. Ці перемовини, на думку
політика, мають завершитися
не лише відновленням миру, а й
масштабною міжнародною допомогою на відбудову Донбасу.
Водночас Юлія Тимошенко наголосила: «Якщо немає
сильної армії, ніяка дипломатія
не спрацює». Тому вона наполягає на запровадженні гідного
контракту для військовослужбовців, невідкладній модернізації Збройних сил, що дасть
змогу Україні стати повноцінним членом НАТО.
ЧИ МОЖЛИВО ПРОЖИТИ
НА 2000 ГРИВЕНЬ ПЕНСІЇ?

Кандидат
у
Президенти вважає, що влада свідомо порушує закон, виплачу-

ючи українцям пенсії, нижчі
прожиткового мінімуму, який
нині становить 4425 гривень.
За її словами, половина пенсіонерів
мусить
виживати
за менш ніж 2000 гривень. Цю
несправедливість Юлія Володимирівна обіцяє подолати
одразу після перемоги на виборах. На її думку, в Україні має
працювати європейська система пенсійного забезпечення,
в межах якої всі пенсійні внески будуть індексовані, осучаснені і перераховані на приватний рахунок людини. Якщо ж
до кінця життя пенсіонер не використає всі гроші на рахунку,
їх успадкують рідні.
«У КОГОСЬ Є ПЛАН,
ЩОБ УКРАЇНЦІВ НА РІДНІЙ
ЗЕМЛІ БУЛО МЕНШЕ»

Системи охорони здоров’я,
яку впроваджує чинна влада,
немає в жодній країні світу.
Про це заявила Юлія Тимошенко, критикуючи нововведення
у медичній сфері. Вона вважає
неприпустимим, щоб один сімейний лікар мусив піклуватися
аж про 2 тисячі пацієнтів. Абсурдом політик назвала і заборону
викликати терапевта додому,
і запровадження консультацій
по скайпу, адже, за її словами,
у багатьох куточках країни такий підхід просто недоступний
і для медиків, і для пацієнтів.
Найкритичнішим опозиціонерка вважає те, що під час
наступного етапу реформи
послуги вузькопрофільних фахівців українцям доведеться
оплачувати самостійно за європейськими протоколами.
«Це означає, що люди залишаться без медичної до-

помоги, а лікарі другої ланки, яких хочуть перетворити
на бізнесменів, — без зарплати, без можливості жити. Вони
просто поїдуть працювати
у європейські країни», — наголосила лідер «Батьківщини». Отож, вона наполягає, що
українцям необхідно зупинити
продовження таких експериментів.
«У НАС Є ШАНС
УСЕ ЗМІНИТИ»

Юлія Тимошенко підписала письмові зобов’язання
перед українським народом,
якими передбачені докорінні
зміни в країні. Серед ключових: досягнення миру на всій
території України, ухвалення
на Всеукраїнському референдумі нової Конституції,
зростання доходів, створення
сприятливих умов для роботи
фермерів, підприємців, інноваторів, ліквідація тотальної
корупції та перегляд тарифної
політики. До речі, Юлія Володимирівна стверджує, що вже
сьогодні є змога вдвічі знизити ціну на газ для населення.
Політик каже, що відповідати за те, як виконуються
взяті зобов’язання, доведеться вже через півроку, адже нас
очікують вибори до Верховної
Ради. Тому Президент, щоб
здобути підтримку в парламенті, мусить завоювати довіру громадян.
На завершення виступу
Юлія Володимирівна дала
волинянам завдання — подбати про приріст населення України, адже на посту
глави держави вона обіцяє
збільшити виплати до 50 тисяч за народження першої
дитини, до 100 тисяч — другої і до 150 тисяч гривень —
за третього і кожного наступного малюка. Лідерка
«Батьківщини» переконує, що
державний бюджет зможе
це забезпечити.
Вірить у таку перспективу
і лучанка Ніна Демидюк. Вона
вважає, що допомога молодим сім’ям — одне з найголовніших завдань майбутнього Президента. Інша учасниця
зустрічі з кандидаткою Лідія
Бицюк відзначила: «Я вірю, що
для випускників вишів буде
робота, багато людей сьогодні виїжджає за кордон, от моя
донька також, щоб прожити, мусить шукати заробітків
не в Україні. Я думаю, що Тимошенко це зробить». А пенсіонерка Лідія Мельник переконана, що економічні реформи,
які запланувала кандидатка, дадуть змогу отримувати
українцям справедливі зарплати і пенсії.
Після виступу Юлії Тимошенко лучани не відразу розійшлися по своїх домівках,
на майдані тривали політичні
дискусії, а знаменитий співак Олександр Пономарьов
зі сцени виконував пісні про
Україну. n
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n Редакційний щоденник

n Знай наших!

ЧИ МОЖНА ВІРИТИ ТИМ,
ХТО ОБІЦЯЄ «ЗОЛОТІ ГОРИ»?
Фото radiosvoboda.org.

Чим переймалася і з чого
дивувалася останнім часом
заступник головного редактора
«Газети Волинь»
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

…БЕЗСОРОМНИМ
ЗОМБУВАННЯМ ЛЮДЕЙ

Про боротьбу з бідністю
сьогодні, напередодні виборів, говорять усі претенденти
на пост глави держави, а згодом — і на крісла в українському парламенті. Обіцяють нереальні в наших умовах суми
зарплат і пенсій, аби сподобатися довірливим виборцям.
І так безсоромно вішають людям «лапшу на вуха», що забувають про здоровий глузд.
Так, в Україні, за методикою
ООН, малозабезпеченими є
більше 60% жителів, причому,
кожен п’ятий працюючий — бідний. Середня зарплата в Україні торік ледве досягла 264 євро
(для порівняння: у Молдові —
324, у Польщі — 1102, у Німеччині — 3700 євро). При цьому
якщо в країнах Європейського
Союзу відношення прибутків
10% найзаможніших громадян до прибутків такої самої
частки найбідніших становить
5:1–8:1, то в Україні 40:1. Причина — феодально-олігархічна
модель української економіки
й тотальна та безкарна корупція. Та хто б не прийшов до влади — найближчим часом золотий дощ на голови українців
не проллється. Така об’єктивна
реальність.
Не відстають у красномовстві й урядовці. Згадаймо,
скільки балачок велося про
ніхто
ТАК
не КОХАВ

підвищення пенсійних виплат
після цьогорічної індексації.
— Так багато розказували
в телевізорі, а додали всього сто гривень. Але і за те
треба дякувати, що платять
вчасно, без перебоїв. Гроші ж
із неба не падають, а в державі
— війна, — не нарікає моя старенька мама, яка зірвала спину
на колгоспних буряках і з того
часу так і не може випростатися, розігнутися.
За минулий рік середню пенсію за віком підвищили до 2,6 тисячі гривень, або
на 3,5%. Але найстаршим, хто
колись трудився за копійки, —
і того не перепало. Зате до-

«Ніколи стільки не брешуть, як під час війни, після полювання
і перед виборами» (Отто фон Бісмарк).

ченні, інших сферах. Хочуть
миру, правди, порядку, сталого добробуту. Тільки чарівної
палички, щоб досягнути цього
одним помахом, не існує. По-

очікують не просто грошових подачок,
« Люди
а системних, продуманих змін в економіці,
соціальному забезпеченні, інших сферах.
вічне утримання суддів зросло
на 16% (до 28,7 тис. гривень).
І знову лунають запевнення, що несправедливий підхід
у пенсійному забезпеченні тих,
хто мав низьку зарплату і великий трудовий стаж, згодом
буде ліквідовано. Тільки ж чи
всі старенькі дочекаються того
щастя?
Люди очікують не просто
грошових подачок, а системних, продуманих змін в економіці, соціальному забезпе-

»

переду — труд, піт, боротьба
і нові серйозні загрози. І якби
хтось із кандидатів чесно говорив про це, я б не сумнівалася,
за кого голосувати.
«…А «ДИТЯЧІ ГРОШІ»
ЙДУТЬ НА ГОРІЛКУ Й
ЗАКУСКУ»

Порожнім словам, нехай
і красивим, більшість виборців уже не вірить, зважуємо,
хто що зробив і чим відзначився. Тож, напевне, не випадково
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Читайте у березневому випуску
іншого нашого місячника

Ціна 5 грн

Аномальний сім’янин
Микола Вересень:
Фото 1plus1.ua.

Ксенія
КОШОВА:
«Роль злого
поліцейського
в нашій сім’ї
дісталася мені»

«СВОБОДА — ЦЕ ЯК
ПЕРШИЙ СЕКС»
с. 3—5

Євгена Кошового
(обоє на фото) зуміла
побороти у доньки
«зіркову» хворобу
і чому відомий актор
свій дім називає
гаремом

»

«Таких, як Еціо, —
один на мільйон»
l НІХТО, КРІМ ТЕБЕ Мабуть,

кожному чоловікові хотілось би
почути подібний комплімент від
коханої жінки. Італієць на прізвище
Кампанья, який із дружиною
Валентиною живе в її рідному
селі Пляшева на Рівненщині,
його почув!

»
Номер вже у продажу
с. 7—9

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

с. 10—11

«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ
Аномальний сім’янин
Микола Вересень: «СВОБОДА
– ЦЕ ЯК ПЕРШИЙ СЕКС»

l ЗІРКА Як дружина

«Таких як
Еціо, – один на
мільйон»

»
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Фото pl.com.ua.
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Ксенія КОШОВА:
«Роль злого
поліцейського в нашій
сім’ї дісталася мені»
Передплатний індекс місячника «Так ніхто не кохав»: 60779.

саме зараз в уряді згадали про
багатодітні сім’ї, яких у країні
понад 334 тисячі. Відтепер їм
виплачуватимуть на третього малюка і наступних, віком
до 6 років, допомогу в розмірі
понад 1600 гривень. Не секрет, демографічна ситуація
в Україні складна, смертність
перевищує рівень народжуваності, населення старіє. Та й
взагалі турбота про дітей і стариків — це свята справа.
Люди, яким «світить» матеріальна підтримка, звісно, раді. Адже теперішні ціни
на дитячий одяг, взуття майже
такі ж, як на речі для дорослих, та й прогодувати чималу сімейку, особливо у місті,
зовсім нелегко. Але і скептиків
не бракує.
— А хіба після семи літ дітям нічого не треба? Ото кинуть на якийсь час допомогу,
як собаці кістку, а далі давайте
собі раду, як зможете.
— Є такі, що скільки їм
не дай — мало. Пияки будуть
дітей «клепати» і за їхній рахунок жити, — коментували
нововведення жінки, сидячи
у черзі в поліклініці.
Передбачення ці не «зі
стелі», а з життя. Пригадую,
як знайомий сільський голова
бідкався:
— Три родини є, з якими
не знаю що робити. З одного
боку, малеча бідує, бо батьки
ніде не працюють, не хазяйнують, «дитячі гроші» йдуть
на горілку й закуску, а з іншого — дітвора, нехай і голодна,
й недоглянута, а хоче бути при
купі й удома…
Контролювати використан-

ня допомоги на дітей, здавалося б, нескладно. Від людей
не сховаєшся. Та нікому не хочеться зайвих конфліктів, клопотів, прокльонів, ні відповідним службам, ні керівникам
громад, ні добросердим сусідам. І це стосується кожного
з нас. Більшість воліє не втручатися, впритул не помічати
того, що змушує вийти із зони
комфорту.
Кажуть, у Канаді за дитину
до 6 років щомісяця платять
350 євро (у валюті країни),
а з 6 і до 17 літ — на 50 євро
менше, і витрат не за призначенням там не допускають. Так
само і в європейських країнах.
Сусіди, знайомі вмить відреагують, якщо тільки запідозрять
порушення інтересів дітей.
Виходить, біда не тільки
в тім, що Україна бідна, бракує
грошей. Найгірше, що в нас
нема розумного підходу до вирішення проблем сім’ї. Наприклад, зареєстрували в парламенті законопроект, щоб
чоловікам надавали 10-денну
оплачувану відпустку після
народження дитини. Гарно
звучить, по-європейськи. Тільки ж таким правом в Україні
зможуть скористатися хіба що
бюджетники. А як бути тим, хто
працює у комерційних структурах, хазяйнує у селах чи їздить
на заробітки? Для переважної
більшості українських родин
подібні ініціативи виглядають
лише видимістю соціального
захисту.
…І ВЕЛИКИЙ ПІСТ
НЕ СТРИМУЄ ВІД НЕНАВИСТІ

Стільки бруду, негативу
виливається у ці дні на наші
голови, що хочеться послати
усіх «достойників»-кандидатів
під три чорти і десь сховатися від потоку озлобленості
й брехні. Усі розуміють, що
не заради всезагального добра рвуться до влади десятки
претендентів на булаву. І нема
серед них безгрішних. Але
навіть у найбільших циніків є
серед виборців свої симпатики — самодіяльні агітатори,
готові ледь не з кулаками йти
на опонентів. От і точаться гарячі політичні баталії у транспорті, на ринках і навіть у родинах.
А тут іще час від часу з’являються повідомлення, як люди
сваряться, б’ються ще й через
церковні справи. Сумно, адже
у Великий піст усі мали б проявляти стриманість, розсудливість. Замість осуду, ненависті — любов, терпеливість.
Інакше погрузнемо у пітьмі й
біді, бо розбрат ніколи до добра не приводить.
Ідеш вулицею — так мало
усмішок довкола, так небагато просвітлених облич. І навіть
ясне весняне сонечко не може
розвіяти похмуру атмосферу.
Тож даруймо один одному позитивні емоції, щоб світ ставав
добрішим і кращим! n
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Найбільше часу Сергій Миколайович тепер проводить за ноутбуком.

У кімнаті тісно від книг, але без них чоловік не уявляє свого життя.

Проміняв райцентр на віддалене село,
щоб… написати книгу
Краєзнавець із душею самітника — так називають цьогорічного лауреата премії
Камінь-Каширської районної ради імені Василя Кмецинського Сергія Уса
Закінчення. Початок на с. 1
Катерина ЗУБЧУК

цього приводу чоловік розповідає:
— На початку 2000-х
я прихворів. Дали мені другу групу
інвалідності. Тоді й вирішив переїхати у Камінь-Каширський. Згодом здоров’я трохи наладилося,
то ще навіть працював, звичайно,
не за своєю спеціальністю — влаштувався двірником на півставки у Камінь-Каширській дитячій
школі мистецтв. А потім пішли ідеї
одна за одною — зайнявся краєзнавством. Почав писати книжку про радянсько-польську війну
1939 року. Взяв заради цього відпустку на роботі. Та ось у серпні
2014-го мені запропонували поїхати на Схід України — завезти
харчі, зібрані камінь-каширцями
для бійців 51-ї окремої механізованої бригади. Там якраз служив
наш земляк — колишній сільський
голова Тоболів Костянтин Борбіч.
А ще на кордон із Білоруссю їздив з таким же вантажем для прикордонників. За цими поїздками
вибився із колії і зрозумів: щоб
написати книжку, треба усамітнитися. Думка була знайти маленьке
село, де найменше жителів. На Камінь-Каширщині привернули увагу
Стобихва і Ставище (стара його
назва Вулька-Качинська). Почав
із Стобихви і зупинився тут. Знайшов хатину, позичив грошей і купив її. До речі, документів на неї
не було і нема. Як і в інших жителів.
Бо й села не мало бути ще з сорокових років минулого століття
у зв’язку з будівництвом Поворського полігона. Жила в хатині,
тепер уже моїй, жінка, яка в поважному віці, не маючи близької рідні,
потрапила у будинок для престарілих. Аж тут приїхала її племінниця з Кривого Рогу і забрала жінку
до себе, об’явивши, що дім продається.

З

7

Восени 2014 року купив чоловік житло. А поселився тут у
2015-му.
«НЕВЖЕ ТАК МАЛО
ДОПИТЛИВИХ?»

Ось і ми в тій хатині, в яку,
як каже чоловік, зразу страшно
було зайти, оскільки тут давно ніхто не жив. Потрапивши у кімнату,
яку самотужки «потихеньку зробив
досить пристойною», відразу бачиш уподобання господаря. Тут багато книг, від яких аж затісно, ікон.
На столі — ноутбук, найліпший друг,
як висловився краєзнавець.
— Бібліотеку з Каменя сюди
перевіз, — розповідає Сергій Ус. —
Частково вона батькова. А є й те, що
я купив і купую, незважаючи на малу
пенсію.
Судячи по авторах і назвах, тут
і детективи, і містика, і, звичайно,
видання на історичну тематику.
На наш інтерес, з чого почалося написання книжки «Радянсько-польська війна 1939 року на Волинському Поліссі», Сергій Миколайович
пригадує:
— У 2016 році у Маневичах проходила конференція, яку проводили
волиняни спільно з поляками. Був
присутній директор архіву з Польщі. Познайомилися, поспілкувалися, обмінялися номерами телефонів. Гість сказав, що його батько
дві книги на цю тему підготував.
Проконсультував він мене трохи,
і я почав збирати матеріал для своєї (на жаль, написане його батьком
почитати не можу, бо не знаю польської мови). На Рівненщині, де Сарненський укріпрайон був, побував.
Там ішла польська лінія оборони.
Зробив знімки для книжки. Працював в архівах, відкриваючи для себе,
а заодно і для своїх майбутніх читачів маловідомі факти: вони дають
змогу дізнатися про хід подій, коли
Червона Армія у союзі з нацистською Німеччиною без оголошення
війни напала і окупувала територію
ІІ Речі Посполитої.

Торік вона вийшла друком у видавництві «Надстир’я». Автор при
нагоді висловлює вдячність за моральну та матеріальну підтримку
у її виданні громадській організації
«Сто ходів», що у селі Піщане Камінь-Каширського району. А ще ді-

його питає, чи ж
« Дехто
не скучно йому тут,
серед лісу. На це у нього
така відповідь:
— Коли є цікава або
необхідна книжка,
то хіба можна
скучати?

»

литься планами. Останнім часом
він почав збирати матеріали, пов’язані з подіями 1944–1954 років
на Волинському Поліссі. Є задум
створити книжку, в якій на основі
документів буде подано точку зору
енкаведистів та кадебістів на діяльність УПА.
— Я хочу показати, якою була
оцінка подій тих років у документах, що збереглися. А вони — найрізноманітніші. Цікаво почитати
щоденні звіти райвідділів міліції,
доповідні, службові записки. Свого часу всі ці матеріали йшли під
грифом «Совєршєнно сєкрєтно».
Їх було відкрито уже в незалежній

Україні. Причому для мене дивно:
коли приїжджаю в столичний архів, беру справу, відкриваю її і бачу,
судячи по записах на окремому
аркуші, де зазначено, хто з нею ознайомився, що я — єдина цивільна
людина, яка зацікавилася цим опусом. Усі інші — співробітники СБУ.
Тобто ті, кому, певно, за родом занять належало це зробити. Невже
так мало допитливих?
За власні кошти Сергій Ус їздить
в архіви. Завдяки своїм особистим
зв’язкам забезпечує собі ночівлю, харчування в Києві. І з вдячністю відгукується про те, що в міру
можливостей його підтримує Камінь-Каширська районна рада. Тож
з допомогою добрих людей, як каже
чоловік, згодом буде ще одна книжка. Робоча її назва «Хроніки Волинського Полісся 1944–1954 років». Ті,
хто зацікавиться нею, зможуть порівняти подане ним з документами
«Літопису УПА».
«ТУТ ЖЕ ТАКА ТИША,
ЩО АЖ У ВУХАХ ДЗВЕНИТЬ»

А нам усе хотілося почути від
Сергія Миколайовича, як же йому
живеться у такій глибинці, як його
тут сприйняли люди, яким звичніше, що з села виїжджають, а не поселяються тут. І ось що почули:
— А хто як — хтось і пальцем
крутив біля скроні, коли я сюди перебрався. Дехто і досі не може зро-

Р Е К Л А М А

зуміти цього. Звичайно, перш дивилися, як на чужу невідому людину,
яка «не знати чим дише». Уже четвертий рік я тут, то звиклися. Якщо
і дивуються, то хіба з того, що взимку у річці купаюся.
Сергій Миколайович згадав
ще таке:
— Буває, взимку сидиш у хаті
і не виходиш, нікуди не їдеш, бо немає потреби. І тоді довкруг — жодного сліду: ні до мене, ні від мене.
А гості дивуються: «Тут же така
тиша, що аж у вухах дзвенить».
Приїжджають ті, звичайно, хто машину має, бо від Великого Обзира,
а це найближче село, у Стобихву
сім кілометрів. І вже як мені треба
поїхати до Каменя-Каширського
у справах, то встаю вдосвіта і добираюся пішки на вранішній автобус.
Зате чоловік втішений, що у Стобихві є інтернет (принаймні тоді,
коли немає перебоїв зі світлом),
тож він може спілкуватися по скайпу з рідними, друзями, навіть якщо
вони за тисячу кілометрів від цієї
поліської глибинки. Завдяки спонсорській допомозі у нього в хаті є
вода («пробили свердловину добрі
люди»).
— Грубка ще не облагороджена,
хоч і плитка для облицювання вже
заготовлена, може, вона занадто
громіздка, зате добре гріє. А з дровами проблем нема, друзі подарували бензопилу, то й заготовляю
собі сам. Ви ж самі бачите, скільки
навколо валяється сухостою. Нарізав, тачкою позвозив, порубав —
і грійся.
У кімнаті — чисто, акуратненько, але, як зауважує господар,
тіснувато — «три людини зайде
і не повернутися». Тож хоче Сергій Миколайович ще одну кімнатку добудувати. За його словами,
уже придумав, як зробити, щоб
матеріали не були затратні, а серед лісу з’явилася цікавинка. Але
секрет не розкриває, роблячи натяк на те, що згодом журналістам
буде що тут побачити. Наш співрозмовник при нагоді сказав, що
дехто його питає, чи ж не скучно
йому тут, серед лісу. На це у нього
така відповідь:
— Коли є цікава або необхідна
книжка, то хіба можна скучати? n
Р Е К Л А М А
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ОВИНИ КРАЮ

n Ринок праці

Для чого безробітному
кар’єрний радник?

У ВОГНІ ЗАГИНУЛО
ТРОЄ ЧОЛОВІКІВ
24 березня о 8-й годині
надійшло повідомлення про
пожежу, що виникла в Луцьку
у двоповерховому житловому
будинку на вулиці Рогова

www.volyn.com.ua

Про це розповів під час прес-конференції директор
Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк (на фото — у центрі)
Фото прес-служи обласного центру зайнятості.

Євгенія СОМОВА

Валентин МИШКО

а 8 хвилин до місця події прибули
працівники 2-ї та 25-ї державних
пожежно-рятувальних частин
управління ДСНС у Волинській області. Під час ліквідації загорання вогнеборці виявили тіло чоловіка літнього
віку. Власницю квартири, жінку віком
68 років із діагнозом отруєння чадним
газом госпіталізували в лікарню.
Цього ж дня вранці в селі Берестяни Ківерцівського району горів
дерев’яний житловий будинок. Займання було ліквідовано до прибуття
пожежно-рятувальних підрозділів,
зокрема пожежної команди селища
Цумань. На місці пожежі виявлено тіла
двох чоловіків віком 48-ми та 55-ти
років. Вогнем пошкоджено матрац.
Імовірна причина пожежі — необережність під час куріння. n

З

МАТЕРИНСЬКЕ СЕРЦЕ
НІБИ ЧУЛО БІДУ
У селі Колодеже Горохівського
району в місцевій водоймі втопився
41-річний чоловік
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ін жив із мамою. Кажуть, був хорошим господарем, спокійним
і вдячним сином. І того свого
останнього вечора ще до сутінків
попорав худобу і зібрався на рибалку. Мати вмовляла, наче відчуваючи біду, нікуди не йти. Не послухав
і попростував через дорогу до ставка.
А не минуло й 10 хвилин, як материнське серце підказало, що сталася
біда. Спершу сама шукала сина біля
водойми, де він виріс. Потім покликала на допомогу місцевих чоловіків. Ті
допізна плавали човном, марно вдивляючись у водяне плесо. Тіло рибалки знайшли наступного дня близько
8-ї години ранку неподалік берега
в очереті. При поверхневому огляді
поліцейськими слідів насильницької
смерті на ньому не виявлено. n
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Більше новин — на сайті

VOLYN.COM.UA

1 січня цього року в Україні запровадили Інститут кар’єрного радника. Нововведення допомагатиме
поліпшити обслуговування клієнтів,
швидше знайти їм роботу, поєднуючи
їхні інтереси, знання та навички з вимогами сучасного ринку праці. «Це нова
форма, новий алгоритм роботи державної служби зайнятості. Ми маємо бути
зосереджені на максимальній допомозі безробітному», — наголосив Роман
Романюк. За його словами, основне
завдання кар’єрних радників — індивідуальний підхід до кожного безробітного. Нові фахівці служби зайнятості допоможуть йому прийняти максимально
вигідне рішення, щоб швидше знайти
роботу чи започаткувати власну справу.
Працюючи з клієнтом, вони враховують
його мотивацію до роботи, досвід, підкажуть, як скласти індивідуальний план
працевлаштування і послуг, пропишуть
послідовність і графік його виконання,
взаємозобов’язання за кінцевий результат. «Двостороння відповідальність
є мотивацією до виконання плану для
безробітних», — переконаний Роман
Романюк. Розповідаючи про переваги
співпраці кар’єрного радника і клієнта,
він зазначив, що головним є постійний
супровід особи, яка шукає роботу — від
моменту, коли вона переступила поріг
центру зайнятості, до працевлаштування. Безробітні можуть розраховувати
на підтримку фахівців служби під час
підготовки до співпраці з роботодавцем, проведення переговорів щодо
умов працевлаштування. Водночас допоможуть і при самостійному пошуку
вакансії, започаткуванні власної справи.
До речі, до кар’єрних радників можуть
звертатися і ті, хто не працює та не стоїть на обліку в центрі зайнятості. Для
незайнятих осіб, а також тих, хто не має
статусу безробітного, розробляють індивідуальний план послуг. Фахівці, які
виконують функції кар’єрного радника,
пройшли спеціальне навчання. Для них
провели семінари і тренінги.
Нині у Волинській області працюють 76 кар’єрних радників. Найбільше
їх у Луцькому міському центрі зайнятості — 10. І хоча з 1 січня минуло небагато часу, результати їхньої роботи втішні.
Так, скоротилася середня тривалість
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ПРОДАМ
КОНСЕРВОВАНИЙ
ЖОМ В РУЛОНАХ
ДЛЯ ГОДІВЛІ ВРХ.
Рулони по 1,2 тонни.
Збереження без втрат
— до 12 місяців.
550 грн/т.
м. Луцьк,
тел. 050 4474409.

ПІДПРИЄМСТВО
ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ:
агрономів, інженерів
с/г техніки, менеджера з
логістики, трактористів,
водіїв категорії Е, бухгалтерів, інженерів-землевпорядників.

Тел. 0673345327.
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« Нині в області працюють 76 кар’єрних радників.
безробіття на 12 днів. Якщо торік на обліку ті, хто шукав роботу, перебували
135 днів, то нині — 123. На 277 осіб
зменшилася чисельність і знятих з обліку без працевлаштування, а ось тих,
хто знайшов роботу, зокрема й серед
соціально вразливих верств населення, побільшало. На 109 і 123 особи, відповідно, зросла кількість безробітних,
залучених до громадських та інших
робіт тимчасового характеру та тих, які
пройшли профнавчання. «Ми хочемо,
щоб кар’єрний радник і клієнт ставали
друзями, а наші фахівці щиро вболівали, аби люди знайшли роботу, — сказав
директор обласного центру зайнятості
Роман Романюк. — І водночас, щоб
безробітний не приходив до нас зі своїми прихованими цілями, а з бажанням
працювати. Для цього ми змінюємося,
вдосконалюємося».
Присутні на прес-конференції мали
змогу ознайомитися з роботою кар’єрних радників Луцького міського центру
зайнятості. Його очільниця Олена Шишова поінформувала, що вони не ведуть
первинний прийом безробітних. До них
М

»

їх скеровують профільні фахівці, якщо
людині не вдається швидко знайти роботу. Мама двох діток Наталія Бубнюк, яка
спілкувалася з кар’єрним радником Юлією Мушкою, повідомила, що дуже задоволена новою послугою. Без неї їй було б
складно знайти себе на ринку праці. «Не
маючи спеціальної освіти, досвіду роботи, звернулася до кар’єрного радника, — сказала пані Наталія. — Мені надали список вакансій. Я вибрала те, що
до душі. Запропонували пройти тести,
які підтвердили схильність до обраної
професії. Тепер чекаю на навчання».
Кар’єрний радник Юлія Мушка, котра
опікується жінкою, розповіла, як почалася співпраця:
— Я познайомила Наталію з можливостями навчання за сприяння служби
зайнятості, провела профілювання. Вона
обрала професію кухаря. Її направили
на тестування для визначення схильності
до фаху. Після позитивного результату
й отримання згоди її скерували на навчання. Почали шукати роботодавця, котрий би після його закінчення міг узяти
на роботу. І такого знайшли. n
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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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Луцький педагогічний
коледж запрошує на навчання
випускників закладів
загальної середньої освіти,
які бажають здобути
такі професії:

Фото з архіву Любомльського краєзнавчого музею.

Денна форма навчання
База 11 класів:
l вихователь у дошкільних закладах з додатковими кваліфікаціями: вихователь соціальний,
вчитель-логопед, англійська мова, хореографія;
l вчитель початкової школи з додатковими кваліфікаціями: вчитель англійської мови, інформатики в початкових класах, дизайнер інтер’єру;
l вчитель музики та музичний керівник у дошкільних закладах із додатковою кваліфікацією оператор інформаційних технологій.
Вироби поштовиків не
е були в обігу — увесь наклад продали філателістам
філателістам.

Перші українські марки на Волині
мали написи чотирма мовами
100 років тому в світ вийшла Любомльська серія поштових знаків
Олександр ОСТАПЮК,
головний зберігач
фондів Любомльського
краєзнавчого музею

Першу світову війну територію Західної Волині з
середини 1915 року окупували
австро–угорські війська, у яких служили й українці з Галичини. Серед
них вирізнялись січові стрільці, котрі масово проводили просвітницьку
роботу з населенням. Вони відкрили
у Любомлі та селах району 16 українських шкіл. Почала активно діяти
«Просвіта». На керівних військових і
цивільних посадах були також українці. Дільничний референт австрійської
армії Гнат Мартинець налагоджував
життя місцевого люду.
Австро-угорські війська створили
у Любомлі етапне поштове відділення
№259. Магістрат міста дав згоду на
обслуговування більш як 120 гмін. Це
велика територія, яка охоплювала до
900 населених пунктів. Поштарі використовували штемпелі з ручною допискою вартості оплати.
Згідно з постановою магістрату та
начальника 259–ї австрійської етапної
пошти А. Штерната у вересні 1918 року
у Празького мистецько–видавничого
підприємства «Уніон» було замовлено серію марок для поштового вжитку
цивільним населенням Любомльської
округи. Малюнки були зроблені з фотографій, і виконав їх учень Празької

У

мистецької школи Капрі (Капер).
Усього виготовили п’ять марок
різних кольорів із зображенням найцікавіших архітектурних споруд міста:
синагоги, площі Ринок, костьолу (двічі) та православної дерев’яної церкви. Марки мали розмір 30х24 мм або
24х30 мм. Вказані такі номінали: 5, 10,
20, 25, 50, але в яких грошових знаках,
не зазначено. Найімовірніше, в гелерах, розмінній монеті Австро–Угорщини.

виготовили п’ять
« Усього
марок різних кольорів
із зображенням найцікавіших
архітектурних споруд
міста: синагоги, площі
Ринок, костьолу (двічі) та
православної дерев’яної
церкви.

»

Слід зауважити, що тоді назви деяких міст вживалися в давній, іноді
народній вимові. Тож українською на
кожній марці було написано «Мійська
почта Любовні» або «Мійська почта в
Любовні». Це підтверджує і наша землячка, артистка Наталія Ужвій, пишучи
у своїй біографії, що народилась «у
Любовні». Але на інших трьох мовах
назву міста подано традиційно.
Марки дуже цікаві для колекціонерів, бо Любомль — єдине місто в
Україні, яке на той період випустило

серію з місцевими краєвидами. Вони
незвичайні ще й тим, що написи зроблені чотирма мовами: українською, німецькою, польською та івритом. Напис
останньою на той час узагалі був унікальним для світової практики. До того
жодна з країн не друкувала поштові
значки чотирма мовами. Лише Організація Об’єднаних Націй значно пізніше
випустила поштівки п’ятьма. Любомльські марки свідчать про те, що магістрат
зумів об’єднати не тільки корінне населення, а й національні меншини.
Відомі конверти з цими марками
відправлені у Варшаву і Відень 15 листопада 1918 року. Декілька літ тому на
аукціоні в США була продана за великі
гроші поштова листівка Українських
січових стрільців, де є проштампована
марка з торговими рядами. Напис на
штемпелі гласить: «Мійська почта Любовня Вол». Але не виключено, що ця
листівка — фальсифікат.
Любомльські марки не були
в поштовому обігу через відхід австро–угорської армії з міста
3 листопада 1918 року та зайняття його польськими військами. Весь
наклад було продано в Празі філателістичним торгівцям. На жаль, у міжнародному каталозі «Michel» їх помилково віднесли до Польщі, а не до
України. Звісно, ніколи не згадували
й у радянських філателістичних каталогах. Нині вони — велика рідкість.
Повна їх колекція є у Любомльському
краєзнавчому музеї. n

База 9 класів:
l вчитель початкової школи з додатковими кваліфікаціями: вчитель англійської, німецької
мови, інформатики в початкових класах, організатор роботи з учнівськими об’єднаннями, сурдопедагог, керівник хореографічного
колективу;
l вчитель фізичної культури з додатковою кваліфікацією оператор інформаційних технологій;
l вчитель музики та музичний керівник у дошкільних закладах з додатковою кваліфікацією
оператор інформаційних технологій.
Заочна форма навчання:
l вчитель початкової школи (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);
l вихователь у дошкільних закладах (на основі
11 класів та за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста);
l вчитель фізичної культури (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста).
Запрошуємо випускників шкіл на День відкритих
дверей, що відбудеться 29 березня 2019 року
об 11-й годині в приміщенні коледжу.

За довідками звертатись за адресою:
м. Луцьк, просп. Волі, 36,
телефон приймальної комісії
(0332) 24–81–50.

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.
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ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
Цей

n Особливий випадок

День

«Є ТАКИЙ НАКАЗ —
ЛЕЛЕК УБИВАТИ»

в історії
березня
Фото Ірини НАДЮКОВОЇ.

Було це у далекому
1939 році. Золотий вересень.
«Визволителі» позбавили
населення Західної України
польського ярма. Обіч дороги
Устилуг–Коритниця — хутір
Сідловських (нині — ВолодимирВолинський район). Лейтенант
веде свій взвод на прикордонну
заставу. Якраз біля хати діда
Мафія солдати зупинились: чи
води попити, чи перепочити.
А можливо, з агітаційною метою,
бо офіцер став хуторянам
розповідати, як-то добре живуть
у Росії — нема панів, усі рівні

27

Український
патріарх
політв’язнів
просидів
у тюрмі
тюр 34 роки
із 60 прожитих

27 березня 191
1911-го народився
Михайло Сорока (на фото),
правозахисник, д
діяч ОУН, учасник
повстання в’язнів
Кенгірського повс
Андрій БОРКОВСЬКИЙ

кби світське суспільство наділяло
своїх лицарів
лицар духу титулом святих, як це р
робить церква, то серед
жертв червоного люд
людоловства першим, гідним цього звання, я б назвав Михайла Сороку. Борець з когорти безсмертних і… свята
людина», — писав у спогадах багатолітній
політв’язень, українсь
український мовознавець Святослав Караванський.
Караванський
Намотувати роки за колючкою він почав
ще за Польщі. Сидів по різних тюрмах, у тому
числі й у Березі–Картузькій. Після виходу на
волю Михайло одружується з Катериною Зарицькою, з якою познайомився ще в гімназії, але їхні почуття розквітли вже у в’язниці.
Доля подарувала їм лише чотири місяці подружнього життя. Більше вони не зустрілися.
Уперше
Михайла
арештували
у
1940–му. Навесні 1949–го він звільнився, а
через три місяці його відправили на поселення у Красноярський край. У 1952–му засудили до смертної кари, яку замінили на 25
років каторги. Це зламало б багатьох. Але
Михайлові друзі та знайомі завжди відзначали незвичну силу духу цього чоловіка.
Художник, шістдесятник Опанас Заливаха, який теж сьорбнув чимало лиха у мордовських таборах, описував такий випадок.
«Зайшов у камеру зек: старий, худий, запах
хлороформа. Сказав, що повертають з лікарні після операції. З верхніх нар зіскочила
зграя шуріків–блатняків, почала шманати
торбу хворого. Витрусили батон і знайшли в
скляній баночці кусок масла. Забрали. Михайло Сорока підійшов, вирвав із рук у них
батон і банку та віддав господареві. Тут же
і сам «пахан» наблизився до Михайла Сороки. Не опускаючи очей, так і стояли, закам’янівши. Врешті блатняк плюнув зі злості, закричав і поволі подався на своє місце.
Треба було бачити очі пана Михайла, коли
він розповідав про цей духовний поєдинок:
як вони світилися, яка духовна сила пломеніла з них. Дух переміг!» — захоплювався
Заливаха.
Подібного було немало. Недарма Сороку мали за незаперечного
аперечного
авторитета. І якщо
що між
в’язнями різних національностей траплялися
ялися
непорозуміння, то зверталися до галичанина,
нина,
аби він їх розсудив.
в.
А помер на 34–му
році ув’язнення. Тіло
привезли у лікарню,
ню, що
розташовувалася
поруч
із табором, де сиділа
иділа Катерина
Зарицька–
ка–
Сорока. Попри
благання, їй так
і не дозволили
попрощатися з
чоловіком. n

«Я

Андрій БОНДАРЧУК

дворі діда Мафія стояв хлів.
На ньому вже кілька років тому
боцюн
змайстрував
гніздо,
де разом із лелечихою виводили потомство і щороку прилітали до своєї домівки. Відомо, як у нас шанують
цього птаха, вважаючи його символом
добра і благополуччя. Дім, у дворі якого
живе лелека, у народі називають щасливим. Неприпустимо було руйнувати
гніздо чи кидати туди каміння, а вбити
лелеку — це взагалі тяжкий свідомий
гріх.
І ось, коли солдати відпочивали,
прилетів бузько до свого дому. Задер
голову, почав щось гелготати. Можливо, вітав великий гурт незнайомих людей. Раптом один солдат відділився від
інших, ліг на бруствер придорожньої
канави. Пролунав постріл, мертвий
птах по стрісі скотився вниз. Усі були
шоковані. А лейтенант, ніби й нічого
не трапилось, скомандував іти далі.
Діда Мафія це так вразило, що він замкнувся в собі і до кінця життя не виходив
на дорогу. А п’ятирічний Толя все допитувався батька: «За що дядько вбив лелеку?» Тому важко було пояснити, та й
сам собі не міг відповісти — не вкладалося у свідомості.
Вже згодом, коли Анатолій підріс,
його однокласник Євген розкрив таємницю. В Ольхових на квартирі жив
начальник застави, який проговорився: «Є такий наказ — лелек убивати».
Бузьків, мовляв, господарі обійсть зробили ручними: прив’язують до лап інформацію, і птах несе її ворогові за Буг.
Ну, таке людина із здоровим глуздом
не могла придумати. Відразу до «визволителів» посіяв той випадок у свідомості юнака.
Та й на власні очі побачив і на собі
відчув їхню «волю» та «демократію». Бачив десятки голодуючих, які приїхали
рятуватись на Волинь, бачив як примусово-добровільно заганяли в колгоспи, розкуркулювали, забирали землю,
реманент, будівлі, худобу, а за працю
платили мізерію або й нічого. І тоді
й по селах почали голодувати ті, хто
ще недавно виручав приїжджих.
Закінчив Анатолій Сідловський школу, потрапив на Північний флот. Кмітливий старанний матрос швидко став боцманом ланки торпедних катерів…
Але після служби моряк повернув-
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На обійсті Анатолія Сідловського бузько оселився назавжди.

ся додому. А в селі одне «підприємство» — колгосп. Можна було завербуватись на Донбас, на «вєлікіє стройкі
комунізма». Але не хотілося кидати рідний край. Здобув спеціальність електрика, яка припала до душі. Працював

мовляв, господарі
« Бузьків,
обійсть зробили ручними:
прив’язують до лап
інформацію, і птах несе
її ворогові за Буг.

»

за фахом у колгоспі, Ішівському лісництві, добросовісно, як було заведено
в родині.
З радістю зустрів звістку про незалежність України і включився в активну
роботу. Відчуття себе громадянином
омріяної держави пробудило в ньому
притлумлений владою інтерес до історії рідного краю, його людей, потребу аналітичного мислення щодо
політичного, соціального курсу країни.
Анатолія Макаровича місцева газета
«Слово правди» зачислила до своїх
активних дописувачів. Він відгукнувся і на моє звернення до небайдужих
людей щодо свідчень про Голодомор
1946–1947 років і надіслав свій спогад, який є у книзі, з цікавим висновком: той, хто вбиває лелек, легко може
вбити й людину. Москва замордувала
мільйони наших земляків і на «звільне-

ну» частину України «імпортувала»…
голод, інструментами якого стали колективізація, розкуркулення, непомірні податки, конфіскація землі, худоби,
будівель, безправ’я.
Випадок з лелекою так закарбувався у дитячій пам’яті, що ні час, ні події
не стерли його, не вивітрили. Анатолій
Сідловський задумав завдяки образу
бузька втілити уособлення нинішнього
добра і зла. За його проектом різьбяр
по дереву Олег Дубинчук реалізував цю
ідею. Тепер біля хати стоїть символічне
дерево, зверху якого на гнізді… ожив
той лелека — символ України. Знизу
вгору хижо поглядає змій — Московія.
Посередині стовбура — невелика пташечка — Західна Європа, яка хоч і співає тривожну пісеньку про небезпеку,
але не усвідомлює, що й сама може
стати жертвою підлого змія, не насмілиться клюнути його в очі. А можливо,
сподівається, що від об’їдків і їй щось
дістанеться…
Отак через багато-багато літ і повернувся до свого гнізда лелека. Його
не вбив москальський «визволитель».
Не вб’є й України.
«Стежка моя закінчується, — пише
в листі Анатолій Макарович. — Але
я не здаюся. Слава Україні! Слава її захисникам! Буде і на нашій вулиці свято
перемоги над загарбником!»
м. Устилуг
Володимир-Волинського
району. n

Фото uinp.gov.ua.
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn10@i.ua

НЕРУХОМІСТЬ
l Продам або обміняю житловий будинок у
c. Угринів Горохівського району. Є газ, вода,
туалет, душова кабіна, усі надвірні споруди.
Можливий торг. Тел. 066 06 69 034.
l Здам в центрі Луцька 2-кімнатну
квартиру (48 кв. м, 2-й поверх двоповерхового будинку, автономне опалення, вмебльована, є холодильник,
пральна машинка). Тел. 063 94 88 041.
l Продається будинок (87 кв. м, 4 кімнати,
кухня, ванна) у смт Торчин. Є газ, вода, силова лінія, літня кухня, льох, сарай, гараж, сад.
Заасфальтований доїзд. Тел. 066 74 45 693.
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 c. 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 c. 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 (c. 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 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 у c. Оздів (5 км від Луцька) земельна ділянка для будівництва. Новий масив,
друга лінія. Тел.: 096 73 01 172, 050 98 27 065.

l

Терміново продається у Луцьку на дачному масиві «Нива» огороджена дача. Є
залізний контейнер, вода (+бочка), доглянута земля. 10 хв. пішки до зупинок
маршрутки. Тел. 099 74 90 539.
l У c. Озеро Ківерцівського району продається приватизована земельна ділянка (0.10 га) під
забудову. Тел. 068 19 17 191.
l Продається у c. Зміїнець Луцького району
приватизована земельна ділянка (0.137 сотки).
Тел.: 068 72 83 531, 068 48 67 860.
l Недорого продається приватизований
цегляний дачний будинок у кооперативі «Веснянка». Є піч, централізоване водопостачання, оброблена земля, садові дерева. Тел.:
096 68 41 010, 095 63 83 944.
АВТОРИНОК
l Продається автомобіль УАЗ-452 Д, вантажний, бортовий, є запчастини (Рожищенський
район). Тел. 095 57 84 774.
l Продається автомобіль ЗАЗ-1102 «Таврія»,
1990 р. в., на ходу. Тел. 066 30 90 833.
l Продається автомобіль «Москвич-2141»
на запчастини. Тел. 066 30 90 833.
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 мотоцикл «Урал» або К-750, МТ (запчастини до них). Тел.: 050 67 43 221, 096 05 84 820.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА
l Продаються трактор Т-16 з плугом, гноєрозкидачі (3 і 4 тонни), причіп 1 ПТС-2.
Тел. 067 31 98 672.
l Продається трактор Т-25 (привезений
з Польщі). Тел.: 097 14 20 540, 050 28 69 222.
l Продається
трактор
МТЗ-80.
Тел. 068 91 99 578.
l Продається мототрактор «Форте-15»,
2016 р. в. Тел. 068 42 26 395.
l Продається трактор Т-40 АМ у доброму
стані. Є документи. Можлива доставка. Тел.:
066 11 43 935, 098 76 83 077.
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 Продається 6-рядна бурякова сівалка точного виміру «Гама», привезена з Європи. Можлива доставка. Тел. 096 96 95 596.
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 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.
РІЗНЕ
l Продається італійська (Peg Perego Plico P4)
дитяча коляска-трансформер (люлька, автокрісло, прогулянковий блок, сумка, дощовик).
Ціна 3 000 грн. Тел. 099 33 72 561.
l Продається весільна сукня (б/в, 44–48 р.,
сучасний фасон, у доброму стані). Ціна
2 800 грн. Тел.: 066 14 48 288, 097 17 85 901.
l Продам: пісок, відсів, щебінь різних фракцій, дрова, цеглу (з доставкою до 10 тонн).
Тел. 050 37 81 998.
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.
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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
піноблоки
(20х30х60,
12х30х60) та шлакоблоки. Можлива доставка. Тел.: 099 44 51 353, 067 72 82 946.
l Продам: дрова рубані (твердої породи),
жом, торфобрикет, цеглу (нову та б/в), шифер
(б/в), пісок, щебінь, відсів, керамзит, цемент,
глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид).
Послуги міні-навантажувачем «Бобкат». Тел.:
096 80 00 567, 050 72 27 271.
l Продам: цеглу білу та червону (нову та б/в),
шифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем.
Доставка. Послуги міні-навантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l Продам пиломатеріали: балки, крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 097 64 92 371, 099 18 13 332.
l Продається
добра
корова.
Тел.:
098 64 65 316, 095 39 49 995.
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 Продається насіннєвий горох. Тел. 066 47 58 850.
l Подарую трьох чудових цуценят (3 міс.,
порода метис, перші щеплення зроблені).
Тел. 097 85 16 289.
ПОСЛУГИ
l Виконую усі будівельні роботи, перекриваю
дахи та роблю нові. Тел. 066 65 21 713.
l Здам в центрі Луцька 2-кімнатну квартиру (48 кв. м, 2-й поверх двоповерхового
будинку, автономне опалення, вмебльована, є холодильник, пральна машинка).
Тел. 063 94 88 041.
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 Загублені диплом бакалавра та додаток
до диплома, видані деканатом географічного
факультету Східноєвропейського національного
університету ім. Лесі Українки на ім’я Климовець
Вікторія Анатоліївна, вважати недійсними.
l Загублене посвідчення тракториста, видане
на ім’я Бейчук Юрій Олексійович, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
7 літ минає, а нам і досі
не вистачає
Степана
Дорофійовича
САЧУКА.
28 березня 2012 року
перестало битися
велике серце нашого
головного редактора.

Заслужений журналіст України, Почесний громадянин Луцька
Степан Сачук (1937–2012) про суть

нашої професії сказав: «Найкраща політика — це чесна журналістика». Цього так сильно
зараз не вистачає багатьом
колегам, як і нам бракує його
мудрої поради у час, коли
друковане слово опинилося
на межі знищення…
Просимо всіх, хто знав
Степана Дорофійовича,
пом’янути його добрим словом
та щирою молитвою.

27 березня минає 10 років, як відійшов у Вічність наш люблячий
тато, чоловік, дідусь
Михайло Кирилович
САМОЙЛО.
Хто знав його — згадайте, хто пам’ятає — помоліться
за упокій його душі.
Дружина, син,
невістки,онуки.

23 березня минуло
5 скорботних років,
як відійшов у Вічність
наш дорогий син, внук,
брат
Віталій
Анатолійович
МИХАЛЬЧУК
(03.09.1984 р. —
23.03.2014 р.).
Минають дні, минають ночі,
не висихають наші очі. Бо на душі — ще раною живою той біль і смуток за тобою. Люди
всі кажуть: «На все воля Божа, в кожного
шлях свій і своя доля». Ніби все чуєш і все розумієш, але змиритися з цим ми не вміємо.

Якою ж великою є ця втрата,
Не стало вже сина, і кума, і брата,
Для когось дядька,
комусь просто друга —
У кожного в серці залишилась туга.
Прийдем до могили
чи просто до хати,
Тебе ми завжди будем пам’ятати.
Спочивай з миром, синочку, ми всі тебе
любимо, сумуємо і молимось до Всевишнього, щоб Він у Царстві Небеснім
подарував тобі спокій і радість.
Хто знав Віталія — пом’яніть добрим словом і щирою молитвою.
З глибоким сумом
рідні.

Колектив редакції «Газети Волинь» висловлює щире співчуття Л. В. Мельничук
з приводу тяжкої втрати — смерті батька
Василя Терентійовича.
Розділяємо ваше горе. Вічна і світла йому пам’ять.
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Вибачай, Кріштіану,
але ми заслужили це очко!
Фото Reuters. com.

Збірна України
стартувала у відборі
до Євро-2020 виїзною
нічиєю з діючим
чемпіоном нашого
континенту

вити Бога! Здобути у Лісабоні
очко — це вже круто. Гра наших теж
сподобалася. Головне — не втрачати свого у поєдинках з іншими
суперниками. Бо Литва на «старті» відбору спромоглася спочатку
забити Люксембургу, а потім двічі
пропустити — 1:2…

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ідбір до Чемпіонату Європи з футболу 2020 року.
1 тур. Група «В»: Португалія — Україна — 0:0
22 березня 2019 року. Лісабон
(Португалія). Стадіон «Да Луж».
Головний суддя Клеман Турпен
(Франція).
Україна: Андрій П’ятов, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко,
Віталій Миколенко, Олександр
Караваєв, Ромеро Марлос (Віктор
Циганков, 67 хв.), Тарас Степаненко, Євген Коноплянка (Віталій
Буяльський, 87 хв.), Руслан Маліновський, Олександр Зінченко,
Роман Яремчук (Жуніор Мораєс,
76 хв.). Головний тренер Андрій
Шевченко.
Вчора пізно ввечері завершився матч Люксембург — Україна,
в якому (ми всі дуже на те сподівалися!) підопічні Андрія Шевченка
просто зобов’язані були перемагати. Хоча б з огляду на класну гру
«синьо-жовтих» за три дні до того
у стартовому поєдинку відбору
з Португалією!
Починати кампанію нам довелося в лігві діючого чемпіона Європи, та ще й окриленого поверненням живої легенди світового
футболу — Кріштіану Роналду!
Справжнім героєм матчу став
наш 34-річний голкіпер Андрій П’ятов. Господарі завдали вісім ударів
у площину воріт збірної України,
проте бодай раз забити не змогли!
А кутових, приміром, португальці заробили й подали цілих
18 — вважайте, по одному щоп’ять
хвилин. Наші ж відповіли «аж» двома «корнерами» за всю гру…
Потужно відіграли центральні
півзахисники Тарас Степаненко
та Руслан Маліновський. Звісно, працювати їм у цьому матчі
здебільшого доводилося таки
не на атаку.
Навіть 19-річний лівий захисник

В

Руслан Маліновський — зірковому капітану збірної Португалії: «Друже, у тролейбусі я тобі місцем завжди
поступлюся, але тут і зараз — нізащо!»

іспанського «Альбасете» Роман Зозуля
« Нападник
сумно пожартував: мовляв, єдиним його шансом
на повернення до Національної збірної є одержання
громадянства Бразилії…

«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
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мов щодо цієї чергової натуралізації вистачало. Скажімо, нападник
іспанського «Альбасете» Роман
Зозуля сумно пожартував: мовляв,
єдиним його шансом на повернення до Національної збірної є одержання громадянства Бразилії…
Хай там як, Мораєс парою-трійкою голів міг би примусити замовкнути скептиків. І перший з них він
міг (а можливо й мав!) забивати
на «Да Луж» збірній Португалії. ЄвЛегендарна Шерон Стоун:
«Так, я старію, але насолоджуюсь
цим процесом»
с. 10

Кріштіану
РОНАЛДУ,
капітан збірної
Португалії,
п’ятиразовий
володар
«Золотого м’яча»:
«Оцінити збірну України? Андрій Шевченко проводить гарну
роботу в команді. Ви не мали
багато шансів, проте здобули
результат. Це був хороший матч.
Я грав на різних ділянках поля.
Українці достатньо коректні гравці, можливо, лівий захисник жорсткіший за інших (найімовірніше,
йшлося про Віталія Миколенка
або ж про Миколу Матвієнка).
Невдалий старт Португалії?
Рано про це говорити, все лише
починається. Ми зіграємо сильніше, обов’язково». n
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Віталій Миколенко — попри дебют
в офіційних матчах за збірну — відіграв доволі солідно. А коли він, ліквідовуючи «пожежу» біля власних воріт,
перевірив м’ячем на міцність щелепу
партнера по команді Олександра
Караваєва — побоюватися нашого
юного Вітальки почали й португальці:
мовляв, навіть своїх на рівному місці
«вирубає»! Хоча й міг Миколенко
заробити «пеналь» у власні ворота,
якби Клеман Турпен дуже хотів побачити порушення в діях динамівця
на останніх хвилинах матчу.
На вістрі ж атаки ми починали
з Романом Яремчуком. Реальних
загроз воротам суперника гравець бельгійського «Гента» може
й не створив, але боротьбу супернику таки нав’язував — зокрема й
завдяки своїм гренадерським габаритам (191 см зросту — більше,
ніж у П’ятова!)
Ну а на завершальні чверть години Андрій Шевченко таки випустив Жуніора Мораєса. Екс-бразилець, якому 4 квітня «стукне» усі 32,
рівно за тиждень до цього поєдинку
одержав «тризубий» паспорт. Роз-

ген Коноплянка пробив з-поза меж
штрафного у ближній кут воріт (це й
був наш єдиний удар протягом
усього матчу), Руй Патрісіу парирував м’яч перед собою, тож Мораєс мав шанс добивати у порожні.
Проте в останній момент нашого
форварда випередив захисник господарів Рубен Діаш…
«Пітніючи» впродовж усього
поєдинку, ми справді могли видряпати не лише нічию, а й перемогу.
І таким чином повторити свою легендарну звитягу над португальцями в Києві восени 1996-го у відборі
до ЧС-1998, коли ми «взули» Луїша
Фігу і компанію з рахунком 2:1.
Проте давайте не будемо гні-

ЗА ВОРОТАМИ

Андрій
ШЕВЧЕНКО,
головний тренер
Національної
збірної України:
«Хочу подякувати
стадіону за прекрасну атмосферу: португальським фанам, українцям, які приїхали підтримати
команду (в основному це були
наші заробітчани в Португалії. —
Ред.). Велике спасибі їм за це.
Відсотків на 80 ми виконали
план на гру, не дозволивши забити чемпіонам Європи. Це було
головне завдання, і хлопці з ним
упорались. Десь очікували, що
будемо краще виходити з оборони в атаку. Але треба віддати
належне Португалії, вони добре
розташовувались на полі».

l ІЗ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ
Ідеальна бульбина для
посадки — тверда, крупна
та із зеленими ростками

9»
Номер вже
у продажу.3 4 »
Запитуйте у ваших
листонош! А ще краще –
випишіть додому!
с.

с. —

МегаУКРАЇНОБОТ
Ірина Геращенко:
«Я оберігаю своє
приватне життя»

Передплатний індекс
ндекс мі
місячника
ісячника «Читанка
Ч
дл
для всіх»: 60780.

Приймальня 723894
Заступники головного редактора
Уліцький Василь Михайлович
723989
Cвітліковська Галина Йосипівна
722007
Рузак Петро Макарович
723894
Римар Микола Анатолійович
723894
Наумук Сергій Васильович
725102
Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна
725102

Картопля смачна і рожева,
і фіолетова. Але як
правильно її посадити?

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ
Місцевого самоврядування
і сільського життя

Гарбарчук Костянтин Володимирович 725102 Снічук Христина Миколаївна

Інформації
Козюпа Мирослава Павлівна

726121

Соціального захисту

Сомова Євгенія Володимирівна
723894
Заступники відповідального секретаря
Економіки
Харчук Олена Андріївна
720666
(244) 31178
Місюк Олена Миколаївна
720666 Лісова Алла Степанівна
Освіти і культури
Головний художній редактор
Міщук Олександр Ярославович

720666

Головний бухгалтер
Вдовиченко Тамара Федорівна
727107

Листів і зв’язків
із читачами

Занюк Лариса Віталіївна

723894

Реклами і маркетингу
Борох Сергій Іванович
770770

723894

Приватних
оголошень
Тимощук Руслана Борисівна

723932

Спеціальні кореспонденти

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

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС:

30 000

Власюк Людмила Миколаївна

723894

Криштоф Олег Степанович

72-51-02

Реєстраційний номер
ВЛ №518-251Р 02.03.2018 р.
Віддруковано: ТОВ «ПоділляТер»,
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28 тел.:
(0352) 522737. http://aprint.com.ua

720666

Тираж 28800.
Замовлення №365.

Фотокореспонденти
Філюк Олександр Миколайович

Дурманенко Олександр Олександрович 720666

