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n Знай наших!
Фото з особистого архіву Ярослава КАРПУКА.

Прийшли
за грошима
та золотом,
а забрали життя
Минулої п’ятниці близько
другої години ночі до поліції
надійшло повідомлення від
47-річного жителя села Велицьк
Ковельського району, що в його
помешкання через вікно вдерлися
невідомі особи в масках
с. 2

Юний співак підкорив журі в шоу «Україна має талант».

13-річний школяр
мріє про власний… благодійний
концерт для воїнів АТО
Золотий голос Ярослава Карпука зі Старої Вижівки знають
на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях.
Обдарований юнак займав чимало призових місць і став учасником
пісенних шоу на багатьох телеканалах. Молодий виконавець
виступав на Рівненському полігоні і перед бійцями ООС
Уперше у його виконанні я почула Гімн України, коли Ярослав
навчався у четвертому класі. Маленький чорнявий хлопчик стояв
на порозі школи, і здавалося, що його голос лунав усюди: цей
сильний альт заворожував
Людмила ВЛАСЮК

«МЕНЕ МАЛОГО
БАБУСЯ ВЧИЛА ГРАТИ
НА БАРАБАНАХ»

— Мої дідусь з бабусею —
музиканти, саме їм я завдячую
тим, що зараз умію і чим володію, — розповідає Ярослав. —
Чотирирічного бабуся вже вчила
вистукувати мелодію на барабанах під її супровід на фортепіано.

Також змалечку з дідусем вони
брали мене в церкву, де співали
у хорі. А в третьому класі я виконував «Delilah» Елтона Джона
на звіті музичної школи.
Ярослав отримав гран-прі
та перше місце в обласному конкурсі «Срібні дзвіночки»
у 2016 та 2017 роках. Його назвали найсильнішим голосом на Всеукраїнському конкурсі «Золотий
перетин Львова». З перемогою

повернувся і з Міжнародного
конкурсу-фестивалю
«Перлина
Фест», що відбувся в Києві. Він —

класі
« Уя третьому
виконував «Delilah»
Елтона Джона на звіті
музичної школи.

»

учень 8-А класу навчально-виховного комплексу «ЗОШ І–ІІІ
ступенів — гімназія», що у Старій
Вижівці.

Закінчення на с. 10
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ЖИВИ БЕЗ ПРОСТАТИТУ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОВІДНИХ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ.

Я вилікував простатит. Звуть мене Олександр, в
цьому році виповниться 64 роки. З відчуттям чоловічої
солідарності хочу поділитися своїм досвідом боротьби
з цією хворобою.
Діагностували мені його в далекому 2012 році.
І скільки ж часу я витратив даремно, скільки грошей!
Скільки ночей не досипав, вставав постійно «по-маленькому», весь день ходив потім знервований та знесилений… Після курсів різних препаратів іноді виникало полегшення, але воно не було довготривалим. Пізніше почалися болі. Це були
найгірші роки мого життя.
Одного разу, випадково натрапив на книжку “Друге серце чоловіка”. Просто побачив оголошення, прямо в цій самій газеті. Подзвонив у видавництво, ввічливі консультанти прийняли моє замовлення. Через декілька днів отримав на пошті цю чудову книгу, за
ціною трьох хлібин. За два дні прочитав і обрав для себе один із запропонованих варіантів лікування. Хвороба почала відступати через
два тижні, а через сім симптоми зникли. Я все чекав, коли мені знову
стане гірше. Але не стало!
Дякую автором за книгу, після якої я знову відчув
себе повноцінною людиною!

УВАГА! АКЦІЯ!
35 грн

До 07.05.2019 р. ціну на книгу знижено в 2 рази.

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Тел.: (067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

Фото kinofilms.ua.

n Пряма мова
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ, кандидат у Президенти, розповів, чому не буде їздити на велосипеді
на роботу в разі обрання (так робив його герой Голобородько у серіалі «Слуга народу»):
«Я можу їздити на велосипеді. Ви хочете, щоб мене «грохнули»?
P. S. Про аналізи на вміст в організмі наркотичної речовини вже й не треба запитувати…
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

Погляд
Олександр ЧЕРНЕНКО,
голова правління Комітету виборців України,
громадський діяч, політичний експерт,
журналіст, народний депутат 8-го скликання

І не кажіть,
що не попереджали…
У всіх дискусіях довкола майбутніх виборів постійно домінує
думка, що голос за Зеленського не так за нього,
як проти Порошенка
цим важко сперечатися, тим вають» та захоплюються Дудьом
більше, що соціологія чітко і Гордоном, Шарієм і Кварталом.
на це вказує. Але далі за цим І відповідено до цього формують
іде твердження, що голосують власні політичні уподобання. Для
за Зеленського і проти Порошен- них є авторитетом умовна Оля
ка тому, що Петро Олексійович Полякова, а не Лесь Подерев’янчогось там з обіцяного не зро- ський.
бив. Не подолав корупції, не поЗе вдалося через сучасні засадив
Медведчука,
увійшов соби комунікації і мемасики зау змову з Кернесом і Трухановим охотити молодь до виборів, але
— і далі за списком. Для багатьох він не зміг (бо такої мети і не стаце справжній мотив голосувати вив — швидше, навпаки) поясза Зе, але таких його виборців — нити, що вибір має бути усвідомне більше третини.
леним. Це не фан і не челендж.
Натомість дві третіх громадян За цей вибір потім буде потрібно
голосують за Зеленського і проти відповідати, вибачте, за таке моПорошенка якраз тому, що ос- ралізаторство.
танній зробив. Ідеться про армію,
І нарешті — остання частина
мову, віру, якщо говорити про- громадян, патріотично і проєвростіше. Для таких виборців утрата пейськи налаштована, для яких
«контактіка» і «однокласників» актор є меншим злом. Особливо
важливіша за безвіз. Для них багато таких буде в другому турі –
військовий збір – це грабунок. А виборців Гриценка і Тимошенко.
Томос – це термос. Віктор Мед- Менше зло, тому що невідоме.
ведчук – швидше, позитивний Цілком розумію таку позицію і чаабо просто невідомий персонаж, стково поділяю.
і вони зовсім не переймаються
Але одне лише питання: чому
тим, що той досі не сидить. Тож ви раптом вирішили, що Зеленя думаю, що електорат Зелен- ський – інший? Не обманюйте
ського і Кернеса з Трухановим себе. Можливо, особисто Волозбігається на відсотків 80.
димир — і непоганий хлопець,
Цим людям марно докоряти який щиро хоче змінити країну
за такі електоральні настрої, але на краще. Нехай так. Але мені доще абсурдніше звинувачувати бре відомо, хто за ним стоїть і хто
Порошенка в тому, що в них вони ще прибіжить після можливої петакі.
ремоги. Я не вірю в самостійність
Інша, порівняно нечисленна, цього персонажа, як би ми не тічастина виборців Зе – міський шилися ілюзіями.
середній клас та малий бізнес і,
За красивими першими прияк окремий його підвид, – євро- значеннями і законодавчими інібляхери. Для них безвіз – це цін- ціативами ми можемо не побачиність. А зупинка економічного ти, як повернуться до нас ті, для
обвалу – благо, корупція – зло. яких рейдерство і монополізація
Але Порошенко в них асоціюєть- всіх галузей є суттю існування.
ся лише з нею. Тільки от зарпла- Я не можу зрозуміти, як люди,
та власним працівникам «в кон- котрі нарікають на сервіс МАУ
верті» – це для них не корупція. і захмарні ціни в Буковелі, моСпрощений податок – священна жуть підтримувати ставленика
корова! А невеличкий хабар для олігарха, довкола якого завжди
вирішення питання – норма. Для випалена земля, а паростки конних – система «прозоро» – це су- куренції придушуються на корені.
пер, якщо вона стосується їхньо- І в бізнесі, і в політиці. Звісно, МАУ
го конкурента, а не власного біз- і Буковель — усього лише алегонесу.
рія, але вона дає зрозуміти, чого
Ще один суттєвий сегмент ви- нам чекати.
борців Зеленського – аполітичні
Сьогодні патріотичний вибомолоді люди. Справді, Зе забрав рець – це ситуативна підтримка
і мобілізуав на свою підтримку Зеленського. Ситуативна і дуже
фактично всю молодь у більшості критично
налаштована,
яка
регіонів – респект, як-то кажуть, за першої нагоди розчарується
і «уважуха». Ці виборці справді у своєму обранцеві. І йому нічого
не дивляться телевізора, а світ не залишиться, окрім як кристабачать через екран смартфонів.
лізувати на свою підтримку елекТому багато вже говорили торальне ядро, про яке я написав
про технологічний електораль- на початку. А ядру не потрібно
ний прорив нового кандидата. красивих слів про НАТО і європейМожливо, за формою це так, ський вибір. Почнеться справжній
але ж контент! У таких молодих та неприкритий реванш.
людей в голові повна каша: вони
І не кажіть, що не попереджаоднаково без розбору «спожи- ли… n
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ЛЯШКО ЗАКЛИКАВ 21 КВІТНЯ
СИДІТИ ВДОМА
«Ми не підтримуємо жодного з кандидатів»
Фото dt.ua.

Орест ПЕТРЕНКО

ідер Радикальної партії
Олег Ляшко (на фото)
закликав своїх виборців не брати участі в другому
турі президентської кампанії,
бо не підтримує жодного з
претендентів на посаду глави
держави. «Ні я, ні наша команда не підтримуємо жодного з кандидатів, жодного
з тих, хто сьогодні є, ми не
підтримуємо», — наголосив
він із трибуни Верховної Ради
України.
«Це не наше майбутнє, —
продовжив він, — хай вони
це майбутнє заберуть собі.
Українцям треба інше майбутнє: сильна країна, сильна
економіка, добробут кожної
української родини, зарплата
і достойна робота для кожного українця — це те майбутнє,
яке я пропоную і наша команда».
Ляшко подякував більш як
мільйону виборців, котрі підтримали його у першому турі
президентської гонки.
Як відомо, у другий тур
пройшли чинний глава держави Петро Порошенко та комік
Володимир Зеленський. За
Олега Ляшка віддали свої голоси 1 036 003 виборці — це
5,48%.
Лідер Радикальної партії запевнив, що «боротьба
продовжується», та навів висловлювання
британського
прем’єра Уїнстона Черчиля: «Що таке перемога? Це
з оптимізмом рухатися від
поразки до поразки; якщо ти

Л

не відчуєш смаку поразки, ти
ніколи не зрозумієш, що таке
перемога».

Олега Ляшка
« Завіддали
свої голоси
1 036 003 виборці —
це 5,48%.

»

За його словами, Радикальна партія йде до перемоги, щоб навести порядок у
країні, це ключове, що сьогодні треба. Тому радикали вже
зареєстрували цілий пакет
законопроектів, «щоб дати
розвиток економіці, зростання добробуту українців, збіль-

шення зарплат, відновлення
виробництва, поваги до людей праці».
І хто б із двох кандидатів не виграв вибори, Олег
Ляшко попередив майбутнього очільника держави, що почивати на лаврах Радикальна
партія йому не дасть. «Будемо
жорстко контролювати владу
— і Президента, і парламентську більшість», — наголосив
він.
Не варто брати участь у
другому турі цієї президентської кампанії, бо жоден із
кандидатів, на його думку, не
спроможний втілити в життя ті
завдання, що має намір вирішити Радикальна партія Олега Ляшка. n
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ПРИЙШЛИ ЗА ГРОШИМА
ТА ЗОЛОТОМ, А ЗАБРАЛИ ЖИТТЯ
Минулої п’ятниці близько другої години ночі до поліції
надійшло повідомлення від 47-річного жителя села
Велицьк Ковельського району, що в його помешкання
через вікно вдерлися невідомі особи в масках
Віктор ГОМОЛЬ

огрожуючи зброєю,
вони вимагали гроші та ювелірні вироби. На місце події одразу
виїхали керівництво ГУНП
в області та слідчо-оперативна група. Попередньо
встановлено, що зловмисники, застосувавши
пристрій травматичної дії,
вбили 70-літнього батька

П

заявника. Поранення отримав і син. Його госпіталізували.
Введено в дію оперативний план «Сирена».
Здійснюються необхідні
заходи, спрямовані на
встановлення всіх осіб,
причетних до скоєння цього кримінального правопорушення та притягнення
винуватців до відповідальності.

Слідчі поліції Волині
відомості внесли до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за ознаками
злочинів, передбачених
ч. 4 ст. 187 (розбій) та п.6
ч.2 статті 115 (умисне
вбивство з корисливих
мотивів) Кримінального
кодексу України.
Нагадаємо, що в лютому 2019-го в Турійську
поліцейські оперативно розкрили розбійний
напад на 73-літнього
місцевого жителя. У
листопаді минулого року
правоохоронці затримали псевдополіцейських,
котрі готувалися вчинити
розбійний напад на підприємця. n

РІДНИЙ КРАЙ
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17 КВІТНЯ

Доброго дня
вам, люди!

Сонце (схід — 6.19, захід — 20.18, тривалість дня — 13.59).
Місяць у Діві, Терезах. 12–13 дні Місяця.
Іменинники: Георгій, Микита, Йосип.
Фото flowersadvice.com.

18 КВІТНЯ

Катерина ЗУБЧУК

Ну як не захоплюватися студентами, не байдужими до чужої біди?!

шведські і датські млинці, норвезькі
смореброди.
До речі, Анастасія Оласюк — ковельчанка. Про те, як вона долучилася до волонтерського руху, сказала:
— Я з дитинства була членом
організації «Реабілітаційний центр»
у Ковелі, оскільки неповносправна з народження внаслідок родової
травми. А коли вступила до універ-

ситету, то захотіла займатися чимось
корисним. Тож пішла у волонтери.
Мені ще пощастило — я можу ходити, говорити, чую, бачу. Одне слово,
живу як соціально повносправна людина. А це не всім доступне. У мене є
багато друзів із різними діагнозами,
але вони чудові люди, і ми прагнемо
дати їм можливість відчути повноцінність життя.

«А ти вже здав аналізи?»
Політичні баталії на столичному олімпі відразу
знаходять несподіваний відгук серед простих
людей. Іноді трапляються ситуації, які нагадують
анекдоти
Костянтин МОРОЗ

Тепер ранковий дизель-поїзд «Ківерці–Сапіжанка»
ходить переповнений, адже розпочався дачний сезон.
Частина пенсіонерів сідає в нього на зупинці Промислова, що на околиці обласного центру, й стараються відраЛюдмила Попова
пережила клінічну
смерть — і стала
притягувати метал
с. 8

l БОЛИТЬ!

Фото з «Фейсбук»-сторінки Яни ЧЕРВОНОЇ.

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 11 квітня:

»

Фото susidy.city.

Цікава
ГА ЗЕТА +

на вих ідні
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l ЗНАЙ НАШИХ!

«Війна — не людська це справа», — казала Яна Червона.

Спочатку рівненський
винахідник
придумав,
як зупинити ураган

«Навіть якщо їхні
батьки мене вб’ють,
я не побажаю їм загибелі
дітей»

А потім уже —
як, не виходячи з дому,
дихати… гірським повітрям

-літній Віктор
Бернацький (на
фото) — професор фізики із Рівного, відомий своїми незвичними
проектами. Так, у 2012-му
заслужений винахідник
отримав нагороду від
Європейського Союзу
за пристрій для знищення
ураганів. Останні кілька ро-

«Так виглядає смерть. Це — бліндаж, де полягли бійці
46-го окремого батальйону. Пам’ятайте про те, яку
страшну ціну вони платять. Щодня і щохвилини», —
читаю підпис під фото на сторінці благодійного фонду
«Повернись живим». Чорна земля й уламки міни. У цьому
пеклі вижити Яна Червона не мала жодного шансу

Фото u-f-l.net.

Власта КРИМСЬКА,
Марина ЛУГОВА

16 КВІТНЯ ЇЙ МАЛО
ВИПОВНИТИСЯ 40 РОКІВ

ків пан Бернацький разом
з учнями Малої академії
наук, де також викладає,
працював над медичним
обладнанням, простим
у виробництві та корисним
у застосуванні, яке дасть
змогу дихати гірським повітрям… у власній кімнаті.

Закінчення на с. 13

»

Віктор
Антонович
не має
ні хвилини
спокою.

Фото rivnepost.rv.ua.

Левко ЗАБРІДНИЙ
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«ЦІКАВА»
»
ЗА 11 КВІТНЯ
ЩЕ У ПРОДАЖУ!

зу зайняти місце для знайомих, котрі заходять на станції
Луцьк. Тут уже сформувалися свої групи за інтересами.
Люди обмінюються власним досвідом вирощування помідорів, діляться насінням і розсадою та жартують.
— А ти вже здав аналізи? — такою фразою зустрічає
сивий високий пенсіонер свого колегу, колишнього військового льотчика.
— Які аналізи? — не зрозумів той.
— Тепер, щоб узяти лопату в руки й перекопувати
власну ділянку, треба пройти тест на алкоголь та наркотики…

«Обстріл 2 квітня почався
о 13-й і тривав три години, —
згадує командир батальйону
«Донбас-Україна» полковник
В’ячеслав Власенко (позивний
Філін). — Міни лягали навколо
нашої позиції, але ворожий
дрон кружляв на висоті близько тисячі метрів і уточнював
ціль, тому коло звужувалося,
доки чотири снаряди не влучили в бліндаж, де перебувало двоє бійців: старший
солдат Яна Червона і молодший сержант Олександр
Мілютін. Снаряд пробив настил і заглибився на півтора
метра в землю, залишивши
за собою руїни. Лише після
того, як атака була відбита,
хлопці кинулися руками відкопувати товаришів. Обоє загинули…»
Яні Червоній 16 квітня
мало виповнитися 40 років…
Вона була доволі активною в соцмережах,, вела військовий щоденник
ник із хеште-

гом #ДикаВідьма. У жінки
лишилися двоє дітей: донька
та син. Разом із нею загинув

“

Добре, коли
немає боїв,
бо тоді в нас
і загиблих
немає.

«Дєд» — бахмутчанин Олександр Мілютін. Обоє служили
в батальйоні «Донбас».

«ВІЙНА — ЦЕ ЩОСЬ ТАКЕ
БРУДНЕ. ПОГАНЕ. ПРОСТО
У НАС ВИБОРУ НЕМАЄ»

— Мені інколи здається, що
я й сама проти жінок на війні.
Звісно, не жіноча це справа…
Та й не чоловіча теж. Не людська. Війна — це щось таке брудне. Погане. Просто у нас вибору немає, — якось сказала Яна.
А потім додала: — Добре, коли
немає боїв, бо тоді в нас і загиблих немає.

Закінчення на с. 4
Закінч

»

Загибла
кулеметниця
Яна Червона:
«Навіть якщо
їхні батьки
мене вб’ють,
я не побажаю
їм загибелі
дітей»

Наш земляк придумав, як
дихати вдома… гірським
повітрям і як зупинити… ураган

Людмила Попова
пережила клінічну смерть –
і стала притягувати метал

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

У Луцьку цвіте сакура
Сергій НАУМУК

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Такі екзотичні наїдки можна
було купити і долучитися
до благодійної справи

Сонце (схід — 6.17, захід — 20.20, тривалість дня — 14.03).
Місяць у Терезах. 13–14 дні Місяця.
Іменинники: Марк, Микола, Платон.

Японська вишня розквітла у зарослях
на березі Сапалаївки

Що вам до смаку — шведські та датські млинці
чи норвезькі смореброди?
Минулого четверга у вестибюлі головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки студентів та викладачів і просто людей, які зайшли сюди
у справах, зустрічали симпатичні молоді люди, котрі того дня були в ролі
продавців. Одна з них — Анастасія
Оласюк, яка навчається на другому
курсі факультету іноземної філології
і є головою волонтерського відділу.
Вона й розповіла, що ж то за ярмарок
у виші:
— Це щорічна, уже чотирнадцята
благодійна акція «Серце до серця».
Нині, продаючи смаколики, ми збираємо кошти на апаратне забезпечення для дітей із вадами серця.
Акція тривала з вівторка, 9 квітня,
у всіх п’яти корпусах СНУ і закінчилася у четвер. Продукція, яку виготовляли дівчата, такі ж, як і Анастасія,
волонтерки з факультету іноземної
філології, «спеціалізувалась» цього
разу на скандинавській кухні: були

3

Фото Сергія НАУМУКА.

Вона є символом
Країни
сонця, що сходить.
Японці
до всього підходять ґрунтовно.
Тому в них навіть
розроблено ритуал — ханамі,
який
включає
прогулянку, споглядання квітучої
сакури та вживання
спеціального ланчу,
котрий називають бенто. Тамтешні мешканці
найбільше цінують період, коли японська вишня ще цвіте, але пелюстки вже починають опадати, наче рожевуватий сніг. Є навіть служба,
яка інформує, де і коли почало цвісти та чи вже
опадають пелюстки.
У нас, звісно, подібного ритуалу немає.
Але ніхто не завадить прогулятися вздовж Сапалаївки, помилуватися сакурою. Ну і бенто
е із собою зане бенто, але бутерброди можете
хопити.

n

Погода

«Малий цвіркун-скрипаль
ипааль
для сонечка без нот заграє!»
17 квітня церква вшановує пам’ять
преподобного Йосипа. Наші пращури
вважали, що цього дня вперше після
зими починають подавати голос журавлі
та звучати цвіркуни. Зауважували й таку
прикмету: теплий день і прохолодна ніч —
до хорошої погоди найближчим часом
А за прогнозом чергового синоптика обласного гідрометеоцентру Лесі Пасічник,
17 квітня — хмарно з проясненнями, вночі
невеликий мокрий сніг і дощ. Удень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний,
7–12 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — 1–6 градусів тепла, вдень — 7–12 градусів вище нуля. 18-го — мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний,
5–10 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — від 0 до 5 градусів тепла. Заморозки на поверхні ґрунту — 0–3 градуси нижче
нуля. Температура повітря вдень — 9–14 градусів з позначкою «плюс». За багаторічними спостереженнями, найтепліше 17 квітня
було 2016 року — плюс 23, найхолодніше —
1974-го — 4 градуси морозу.
У Рівному 17 квітня похмура погода увесь
день, можливий невеликий дощ. Температура
повітря — 5–11 градусів тепла. 18-го — сонячний ранок, однак з обіду небо затягнуть хмари. Температура повітря —
від 5 до 14 градусів вище нуля.

Ведучий рубрики
Олександр ДУРМАНЕНКО.
О.
Тел. 72–38–94.
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ОВИНИ КРАЮ
ПЛАТИ — І КРИМІНАЛУ
НЕ БУДЕ
Співробітники Служби безпеки України
викрили на хабарі оперуповноваженого
Луцького відділу головного управління
Нацполіції у Волинській області
Іванна ПОЛІЩУК

перативники спецслужби встановили, що
правоохоронець вимагав від мешканця обласного центру 3,5 тисячі гривень, натомість
обіцяв не розпочинати досудове розслідування
за фактом можливої причетності доньки «платника» до крадіжки мобільного телефону. Вирішується
питання щодо повідомлення фігуранту справи про
підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії. Перевіряється
інформація щодо причетності зловмисника до інших фактів хабарництва. Заходи з викриття протиправних дій поліцейського проводились спільно
з Державним бюро розслідувань під процесуальним
керівництвом Генпрокуратури та за участі працівників
внутрішньої безпеки поліції. n

О

РЕВНИВЕЦЬ ТЕПЕР
ЗА ГРАТАМИ
На Ратнівщині за підозрою у тяжкому злочині
поліція затримала громадянина Білорусі
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

рагедія сталася 9 квітня в одному із сіл району. На ґрунті ревнощів 56-річний іноземець
палицею побив 43-літнього лучанина. Від
отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер
дорогою до медзакладу. Зловмисник із місця пригоди втік. Працівники поліції, аби не допустити втечі
правопорушника через держкордон, оперативно
орієнтували прикордонників. Правоохоронці виставили блокпости. Завдяки вжитим заходам менш ніж
за добу зловмисника затримали. Іноземцю повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального
кодексу України, та обрали міру запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення
волі. Досудове розслідування триває. n

Т

ГРАМОТИ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ
НЕЗРЯЧИМ ВРУЧАЛИ ВПЕРШЕ
З нагоди 25-річчя від дня створення обласної
організації УТОС і 60-річчя Ліги сліпих
на Волині відбулися урочистості. Привітати
інвалідів по зору прийшли представники
влади, партнери, колеги з інших областей,
а також духовенство
Євгенія СОМОВА

рисутніх ознайомили з історією УТОС та досягненнями його первинних організацій.
Голова ОДА Олександр Савченко наголосив, що влада повинна більше звертати увагу на людей з інвалідністю, знайти додаткові джерела фінансування осередків товариства. Зазначивши, що
обласна організація незрячих — одна з найбільш
дієвих в області, перший заступник голови обласної
ради Олександр Пирожик пообіцяв їй усіляке сприяння. Під час урочистості активістам організації вручили почесні грамоти і подяки облдержадміністрації
та облради. До речі, нагороди облдержадміністрації
були вперше видрукувані шрифтом Брайля. «Таких
ми ще не отримували», — сказав голова обласної
організації незрячих Юрій Симончук. Завершилася
урочистість подячним молебнем. n
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Більше новин — на сайті

VOLYN.COM.UAA

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

n Позиція

«З Порошенком маємо шанс через
5–10 років бути в Євросоюзі, із Зеленським
можемо опинитися під п’ятою Москви…»
Такою була головна теза виступу
відомого журналіста, блогера
та шоумена Дмитра Чекалкіна
(на фото), який приїхав
зі столиці до Луцька, щоб
поспілкуватися зі студентами
та жителями міста

Наша довідка:
Дмитро Чекалкін народився 23 вересня 1964
року в Києві. Закінчив
Московський військовий інститут іноземних
мов за фахом «перекладач з арабської
мови та івриту». Був
дипломатом на Близькому Сході. Працював
першим секретарем
посольства в Ізраїлі.
Очолював телерадіокомпанію «Киевские
ведомости». Автор
сатирично-політичних
проектів «Веселі яйця»,
«Операція «Проффесор». Директор компанії Diva Production.
Одружений, має
чотирьох дітей.

Оксана КРАВЧЕНКО

«НАМ ПОТРІБЕН ПОРОХ
ДЛЯ ПЕРЕМОГИ!»

На зустріч, яка відбулася у Східноєвропейському національному університеті, прийшли люди різного віку,
кожен — зі своїми поглядами, переконаннями. Багатьох, можливо, привели
сюди сумніви, бажання розібратися
в тому, що відбувається зараз в Україні, саме тому їх і зацікавила позиція
столичного гостя.
Приймаючи рішення стати довіреною особою Петра Порошенка на виборах, Дмитро Чекалкін на своїй сторінці
у «Фейсбуці» написав: «Коли країна
воює, тільки малороси кажуть командувачу: «Це все з твоєї вини…» Справжні
українці кажуть: «Ми з тобою! Поборемо!» А завершив свій допис словами:
«Нам потрібен Порох для перемоги!»
Ось і в Луцьку пан Дмитро закликав усіх
не залишатися осторонь у час відповідального політичного вибору. Адже
ще древні греки казали, що покаранням за громадянську пасивність завжди стає прихід до влади випадкових
людей, дурнів і злодіїв.
— Я в якості перекладача, дипломата, президента телерадіокомпаній
і ведучого важливих урочистих заходів
працював з усіма українськими президентами, прем’єр-міністрами та спікерами парламенту, навіть з усіма реальними претендентами на цю посаду.
Можу відповідально заявити, що у нас
ніколи не було керівника такого рівня,
який так гідно представляв державу на міжнародній арені, який стільки
зробив, щоб захистити її як Верховний
Головнокомандувач, — наголошував
Дмитро Чекалкін, застерігаючи, що
в Росії не просто виношують плани,
як перетворити Україну «на 95 кварталів», а й активно діють у цьому напрямку, використовуючи на всю потужність
інформаційно-пропагандистський
прес.
Одним із елементів «зомбування»
людей є низькопробна телепродукція,
яка прищеплює українцям комплекс
меншовартості. Взяти хоча б одне з недолугих «дітищ» Володимира Зеленського — серіал «Свати». Там освічений
і цивілізований російський персонаж
Ковальов несе світло «Русского мира»
бидлуватим українцям, яких представляє неотесаний сват Будько. Підігрує
Зеленський російським настроям
і в інших своїх проектах. А для «ватної»
публіки в Юрмалі, за словами Дмитра
Чекалкіна, гуморист представляв Україну як повію та героїню порнофільмів,
пізніше – насміхався над українською
армією, брудно висловлювався про То-

Фото Дарії ДАВИДЕНКО, «Апостроф».
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мос і автокефалію. За словами блогера, історія знає багато негативних прикладів, коли актори чи шоумени йшли
в політику — і це закінчувалося сумно.
Підтвердженням є історія дуже популярного у свої часи ізраїльського
коміка Дуду Топаза, який був абсолютним рекордсменом телевізійних рейтингів. Але у 2002 році він спокусився
на пропозицію піти в політику, почав

мета Путіна —
« Головна
зробити все, щоб в Україні
запанував хаос. Тоді від
нас відвернеться Європа,
з Росії знімуть санкції, а для
українців перспективою може
стати «Тайожний союз».

»

робити популістські заяви, працюючи на не зовсім освічену аудиторію.
Та на цьому поприщі колишній комік
«засвітився» у масі скандалів, потрапив
до в’язниці, де й закінчив життя самогубством, дорого заплативши за марнославство.
ЯК УЦІЛІТИ ПІД ПРЕСОМ
КРЕМЛІВСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ?

На жаль, з радянських часів і донині українці перебувають під тиском
брехливої пропаганди, констатував пан
Дмитро, ілюструючи цю тему прикладом із життя своєї родини. Його бабуся,
будучи дванадцятирічною дівчинкою,
зреклася свого батька, який забороняв
носити піонерський галстук. З 11-ти
її братів і сестер уціліло лише 3, та й ті
пройшли через заслання і табори. Такою була ціна сліпої віри, нав’язаної
червоними ідеологами. Минули десятиліття, але методи роботи російської
пропагандистської машини не змінилися.

— У тому інституті, який я закінчував у Москві, уже десятки років існує
факультет спецпропаганди, який займається ідеологічними, інформаційними диверсіями в межах цієї гібридної
війни. Сьогодні у нас в інформаційному просторі навмисно розкручуються
найболючіші для країни, для її єдності
теми, використовуються засоби соціальних мереж для того, щоб сіяти
розбрат, ворожнечу серед населення.
Мої колишні однокашники, випускники
факультету спецпропаганди, спеціалізуються на диверсіях і провокаціях.
Адже головна мета Путіна — зробити
все, щоб в Україні запанував хаос. Тоді
від нас відвернеться Європа, з Росії знімуть санкції, а для українців перспективою може стати «Тайожний союз», —
застерігає Чекалкін.
Загрози ці сьогодні дехто вважає
перебільшенням. Але не можна забувати, що молоде покоління виросло
в нових умовах, а історію знає погано.
Ось і під час зустрічі один із юнаків запитував, навіщо нам Томос, нарікав, що
в Україні все погано, «хрущовки» обшарпані, а в Австрії, яка, на його думку,
теж входила до складу СРСР, будинки
красиві. Найлегше звинуватити хлопця у невігластві, не задумуючись про
глибинні причини подібних поглядів
серед частини молоді. Однак треба
визнати, що в нас досі не було дієвої,
цілеспрямованої інформаційної політики, от і виховувалося молоде покоління
на програмах «95 кварталу».
— Не можна дозволяти, щоб ситуацію в державі й далі розхитували ті, хто
вважає українців недолугими хохлами,
не можна помилитися під час другого туру виборів. Адже з Порошенком
ми маємо шанс через 5–10 років бути
в Євросоюзі, а із Зеленським можемо
опинитися під п’ятою Москви. На кону —
майбутнє наших дітей, майбутнє України, — наголосив Дмитро Чекалкін. n
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n Отакої!
Фото Rivnepost.rv.ua.

Фото atbmarket.com.

ЛУЦЬК ДОЛУЧИЛИ
ДО «ЗЕЛЕНОГО» ПАКЕТА «АТБ»:
ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ У БЕЗПЕЦІ
Суддю судитимуть
за спізнення
Національне антикорупційне бюро подало
до суду два протоколи на суддю Рівненського
окружного адміністративного суду Андрія Сала
(на фото) — через запізнення під час подання
електронних декларацій
Левко ЗАБРІДНИЙ

В області стартував
безпрецедентний
екологічний проект, який
врятує унікальну українську
ьку
природу від забруднення
відходами пластику. Його
о
втіленням у життя, зокрема
ма
в Луцьку, займається
найбільша торговельна
мережа країни — «АТБ»
Арсен ТОМІН

Полягає він у переході всіхх супермаркетів корпорації (сьогодні
годні
раїни
в 256 населених пунктах України
їх налічується аж 1004) на безпечні для довкілля «зелені» пакети. Їх
виробляють з особливого пластику
з додаванням запатентованої спецдобавки (d2w), яка здатна активувати швидкий розпад вуглецевих з’єднань полімеру.
Отже, якщо звичайний пластиковий пакет у природі розкладається протягом п’яти–семи сотень
років, то з інноваційним екопакетом
з будь-якого луцького супермаркету «АТБ» це відбувається набагато
швидше. Він стане крихким і розпадеться на дрібні часточки через
підвищення температури чи тиску. Такий пластик не загрожуватиме навколишньому середовищу,
як це відбувається зі звичайними
полімерними матеріалами, з яких
виготовляють інші пакети. При цьому в повітря не будуть виділятися
отруйні речовини, що несуть небезпеку для тваринного та рослинного
світу.
Екологічний проект компанії
«АТБ-маркет» став відправним пунктом надважливої справи піклування
про екологію Волині та нашої країни
в цілому.
«Впровадження передових технологій і практик, що існують на цей
момент у галузі роздрібної торгівлі, є підґрунтям для розвитку торговельної мережі «АТБ». Провід-

ним напрямом діяльності компанії
«АТБ-маркет» є впровадження енергоощадних та екологічних рішень під
час модернізації роздрібного бізнесу», — зазначає генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.
Перші екопакети з’явилися в мережі «АТБ-маркет» ще наприкінці
минулого року. Тоді технологія пройшла своєрідне тестування в деяких
магазинах. Станом на сьогодні все
готово до повномасштабного старту проекту на загальноукраїнському
рівні та у Луцьку зокрема.
Уже цього місяця більш ніж три
з половиною мільйони клієнтів «АТБ»
у 1004 супермаркетах найбільшої
вітчизняної мережі складатимуть
покупки до екологічно безпечних
«зелених» пакетів.
Варто зазначити, що сьогодні
компанія вдало поєднує впровадження екологічних новацій з динамічними темпами розвитку. За даними Державної фінансової служби,
«АТБ-маркет» є лідером рейтингу
найбільших платників податків у галузі роздрібної й оптової торгівлі.
Тільки минулого року корпорація
відкрила 80 нових супермаркетів,
у тому числі 34 — у західних регіонах України. Також відбулася повна
реконструкція 41 магазину мережі.
Було впроваджено складну систему підтримки мікроклімату примі-

щень,
щень яка включає в себе рекуперацію тепла — воно збирається від
роботи
робот холодильного обладнання
і направляється
на обігрів та інші
нап
потреби.
Це дало можливість значпотре
но скоротити
викиди в атмосферу
ск
озоноруйнівних
речовин. Крім цьоозоно
го, ще
щ п’ять років тому в «АТБ» розпочали
почал перехід на енергоощадну
сучасну
систему LED-освітлення.
сучас
Нею замінили
застарілі й екологічно
з
небезпечні
галогенні лампи.
небез
Цьогоріч Європарламент, приЦь
ставши на чергову наполегливу
ставш
пропозицію Єврокомісії, прийняв
пропо
доленосне рішення — заборонив
долен
з 2021 року продаж і використання
більш як десяти груп товарів із пластику. До цього переліку потрапили
небезпечні старі пластикові пакети,
контейнери для фруктів, одноразовий полімерний посуд тощо. Па-

повітря не будуть
« Ввиділятися
отруйні
речовини, що несуть
небезпеку для тваринного
та рослинного світу.

»

ралельно з цим проводять активну
кампанію з підвищення соціальної
відповідальності серед представників європейського бізнесу. Усіляко
заохочують перехід до суворих стандартів екологічної безпеки.
В Україні також прийнято низку
законодавчих ініціатив, наприклад
норму про обов’язкове сортування
сміття з січня 2019 року. Та, на жаль,
з різних причин практичного втілення у життя вони поки що не отримали.
Проте надія є. Як бачимо,
«АТБ-маркет» власним коштом робить відчутний внесок у збереження
довкілля та закликає інших ритейлерів долучатися до безпрецедентних інноваційних екопроектів, таких
як «Зелений» пакет «АТБ». n

ндрій Сало, як зазначає НАЗК, «несвоєчасно
без поважних причин» подав щорічні декларації
за 2016 та 2017 роки. У 2017-му суддя запізнився
на день, заповнивши дані 1 квітня, а торік — на три дні.
Цього року пан Сало задекларував своє майно та доходи вже вчасно — 27 березня, за день до того, як Рівненський міський суд отримав на нього протоколи від
НАЗК.
Справи про адміністративне правопорушення пана
Сала розглядатиме одна суддя — Наталія Діонісьєва.

А

невчасне подання декларації суддю
« Заможуть
оштрафувати від 850
до 1700 грн.

»

Перше засідання щодо одного з протоколів призначено на 22 квітня. Другої дати, за даними сайту Судової
влади, ще не визначено. За невчасне подання декларації суддю можуть оштрафувати від 850 до 1700 грн,
якщо він не доведе, що не встиг задекларувати доходи
з об’єктивних причин.
Андрій Сало, до слова, балотувався на посаду судді Вищого антикорупційного суду України і не пройшов
конкурс. У міжнародних експертів та членів ВККСУ виникли запитання щодо майна претендента, зокрема,
чому він не декларував автомобіль, яким користувався деякий час. Попри те, що суддя розлого відповідав
на всі запитання, пройти у фінал не зміг.
До речі, у цьогорічній декларації Андрій Сало зазначив, що торік на посаді судді окружного адмінсуду
отримав 266,9 тис. грн зарплати та трохи більше чотирьох тисяч від надання майна в оренду. Дружина мала
невеликий дохід від заняття незалежною професійною
діяльністю. Торік суддя придбав «BMW 318» 2011 року
випуску, а його дружина має у власності «Volkswagen
Passat» 2010 року. Родині належить будинок у Великих
Мостах Сокальського району на Львівщині та земельна
ділянка на 1,8 га у Борятині цього ж району. n

У парку імені Лесі Українки Ковеля
вандали попсували дитячі гойдалки. Як пишуть мешканці міста залізничників у
соцмережі, це єдине місце, де діти відпочивають, але воно віднині в жахливому стані.

n Домашня ферма
Фото Сергія НАУМУКА.

n Треба знати

Найкращі яйця під квочку —
середнього розміру
№ 4 (54)
n І собі, і людям

Ярослав Басалко з Маневичів вже кілька років вирощує п’яну лозу, перепробував
чимало сортів і здобув чималий досвід у цій справі

Д

Сумісність
на городі
Для рослин вона не менш важлива,
аніж для людей. Враховувати
сусідство треба не тільки в одному
сезоні, а й у більш тривалому часі
Ігор ВИЖОВЕЦЬ

Фото Сергія НАУМУКА.

Сергій НАУМУК

Н

Хочете мати такий урожай, дослухайтесь до порад Ярослава Басалка.

Одразу можна
встановити
поливальний дренаж —
металеву
або пластикову
трубу діаметром
10–15 см.

»

— Нітроамофоски сиплю
з пригорщу, тобто 150 грамів.
Пізніше кущ можна догодувати. Найголовнішу поживу
даватиме перегній. Це може
бути компост або перепрілий
гній. Бажано додати кілька
склянок попелу. Він містить
усі необхідні елементи, окрім
азоту, — розповідає поліський
виноградар. — Нині є багато
комплексних добрив. Норми їх
внесення указані на упаковках.
При копанні ями вибрану

уже стомлюють, виснажують ґрунт
буряки, огірки, томати, капуста і горох. Їх доцільно повертати на одне
й те ж місце через 4–5 років. А от картоплю, кукурудзу за умов гарного удобрення
можна вирощувати там само кілька років
підряд.
Для капусти найкращими попередниками є картопля, огірки, цибуля, бобові; для
цибулі — картопля, томати, горох, огірки;
для останніх — бобові, кукурудза; для столових буряків і моркви — огірки, картопля,
капуста, кабачки, гарбузи; для бараболі —
капуста, огірки, цибуля, бобові.
На грядці по сусідству добре почуваються і щедро родять морква й капуста
всіх сортів. Огірки добре ростуть поряд із
цибулею, селерою, буряками, капустою,
петрушкою.
Але капусту й квасолю краще не садити поруч із цибулею, петрушку — з качанним салатом, буряк — із томатами, помідори — з горохом, горох — із квасолею,
картоплю — з огірками.
Морква не терпить сусідства плодових
дерев. Якщо посіяти її, скажімо, поблизу
яблуні, то коренеплоди виростуть жорсткими, деформованими і несмачними.
Бо корені плодових дерев виділяють речовини, до яких підземна красуня надзвичайно чутлива.
с. Гредьки
Ковельського району. n

Д

адходить час посадки
винних кущів. Хто може
знати, як це робити
краще, аніж Ярослав Басалко,
який плекає близько 40 сортів
винограду?
— Тепер садять саджанці з
відкритою кореневою системою, тобто однолітні, — каже
господар. — Глибина посадки
у наших поліських умовах —
25–30 см. Саме на стільки заглиблюємо «п’ятку» саджанця.
У посадкову яму треба дати
таку суміш, щоб рослині вистачило поживи на 2–3 роки,
бо далі кущ все одно вийде коріннями за її межі. Для підживки використовують перегній,
міндобрива та деревний попіл.
Одразу можна встановити поливальний дренаж — металеву
або пластикову трубу діаметром 10–15 см. Її вкопують на
глибину 30 см, за 20–30 см від
саджанця.

«

ля розведення курчат треба
еба брати
яйця від курей, яким виповнилося
внилося не
менше семи місяців. Від молодших
— можуть мати недорозвинені зародки.
ародки.
Кількість яєць залежить
від розміру квочки. Треба,
щоб вони поміщалися в гнізді
в один шар, а тіло курки рівномірно їх накривало. Якщо
птиця велика, вона може висиджувати 15–17 яєць, а коли
середніх розмірів, то краще
покласти 12–14.

n На замітку

ПОЛІСЬКИЙ ВИНОГРАДАР РАДИТЬ
ЗАЛИШАТИ НА КУЩІ ЛИШЕ ОДИН ПАГІН

землю розкладаємо по–особливому: окремо родючий
шар та пісок. При загортанні
ж засипаємо у зворотному порядку: верхній шар разом з перегноєм та вказаними добривами на низ, а малородючий
— зверху.
Саджанець одразу треба
полити. Надалі можна поливати раз на 10–15 днів відповідно
до погоди.
Пан Ярослав наголошує,
що треба пильнувати, щоб під
час травневих заморозків рослина не загинула. Коли бруньки розкрилися, то виноград
дуже боїться низької температури. Достатньо 1 градуса
нижче нуля, щоб пагони почорніли. На такий випадок бажано
накривати саджанці щільним
матеріалом.
Коли відкриються бруньки

і можна оцінити пагони, вибирають одного. Дивляться, який
із них найміцніший, зважають,
щоб був зручно розташований,
бажано найближче до «голови»
саджанця. Залишають один,
максимум два (якщо міцна

рослина), а решту видаляють.
У майбутньому цей пагін і плодоноситиме.
Виноградар каже, що у наших умовах так можна садити
надранні, ранні та ранньосередні сорти. n

Р Е К Л А М А

Р Е К Л А М А

Фото mojaferma.com.

Вони повинні бути свіжі (зберігатися
гатися не
більше шести днів), чисті, без дефектів
та пошкоджень. Важливо, щоб
б яйця
були середнього розміру: у дрібних
рібних
може бути недорозвинений зародок,
ародок,
а у великих трапляється два жовтки
овтки

Ось таких красенів вирощує Леонтій Пунда.

ЯК ГОДУВАТИ
МОЛОДНЯК НУТРІЙ?
Для цих тварин найкраща дерть —
із ячменю

80

РОКІВ ДОВІРИ:

дід читав — і я читаю!

Сергій НАУМУК

овельчанин Леонтій Пунда вже давно розводить
цих гризунів. Тож добре
знає, як і чим їх годувати, щоб
вони швидко росли.
— Уже на третій–четвертий
день малі починають їсти, —
розповідає господар. — Але
вони ще будуть біля матері
45–50 днів.

К

нутріям
« Виявляється,
добре смакують
падалиці. Хоча багато
яблук за раз хазяїн
давати не радить.

»

Малят годують 6–7 разів
на день. Дають такий же корм,
як і дорослим особинам: сіно,
варене лушпиння і мішанки з
дерті. Особливо корисна для
нутрій ячмінна, бо пшенична чи
житня гірше засвоюється.
Дорослій особині за раз
дає жменю такого корму, тобто 80–100 грамів. Окрім каші,
підгодовує кукурудзяними качанами. Гризуни з’їдають увесь
качан, тільки осердя залишається. Із соковитих кормів нутріям подобаються топінамбур
та морква. Влітку господар дає
очерет, лепеху та ряску. Останню згодовує не лише сирою,

але й запарює в кашу. У рясці
багато вітамінів і мало клітковини, що дуже важливо. Цю
непримітну водяну рослину Леонтій Дмитрович навіть сушить
на зиму: висипає на подвір’ї на
клейонку дрібну зелень — і через кілька днів вона вже схожа
на тирсу.
— Дві жмені корму даю самці і по жменьці вареного малим. Насипаю харч у коритце,
щоб кругом мали доступ, і вони
їдять, — каже ковельчанин.
Через 45–50 днів щенят
відлучають. Два місяці вони
можуть жити виводком, а тоді
треба відділяти самок від самців. Якщо кролі можна бити
вже у піврічному віці, то нутрії
дозрівають пізніше. На забій їх
можна брати у 7,5–8 місяців.
У весняно–літній період перед самим забоєм господар
дає тваринам менше трави,
щоб м’ясо не мало неприємного запаху. Більше годує овочами та фруктами. Виявляється,
нутріям добре смакують падалиці. Хоча багато яблук за раз
хазяїн давати не радить. Мовляв, не з’їдять, а тільки посічуть.
— Воду їм не ставлю. Бо
так тварини тільки забруднюють шерсть. Даю їм сіно, і ним
вони вичесуються, — пояснює
Леонтій Дмитрович. — А вологи достатньо в овочах та фруктах. n

Сторінку підготував Сергій НАУМУК.
Тел. 725102.
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n Редакційний щоденник
Фото Андрія БОЙКА.

Фото Іванни КУЗУБ.

…КОЛИ В РІДНОМУ
СЕЛІ СЛОВО БОЖЕ
ЗАЗВУЧИТЬ РІДНОЮ
МОВОЮ?

Ще в кінці минулого
року, після того, як 15 грудня відбувся Об’єднавчий собор, який обрав главу нової
незалежної автокефальної
церкви, парафіяни УПЦ МП
у деяких волинських селах
заявили про намір перейти до Православної церкви України. А вже у лютому
2019-го, коли наша держава мала Томос (6 січня у Стамбулі в урочистій
обстановці
Вселенський
патріарх Варфоломій підписав цей історичний документ), перші громади зробили свій вибір. Лідерство
у «розмосковленні» тримав
Горохівський район. Менш
активно, та все ж рухався
цей процес і в інших регіонах Волині.
Пригадую, як потішилася, дізнавшись, що у Пожарках
Рожищенського
району громада зібрала
150 підписів за перехід
до ПЦУ. Це ж село — по сусідству з моєю рідною Переспою, здавалося, так
зроблять і мої земляки.
І взагалі думка була така:
хіба треба доводити, що
раз ми живемо в Україні, то й молитися маємо
у своїй церкві? Не покидала надія, що священики
не лише підтримають вірян, а й зініціюють перехід до Української церкви.
Одне слово, чекала, коли
на моїй малій батьківщині скресне, як кажуть, лід.
Коли ж він «скреснув»,
то що я побачила? А те, що
184 людини висловилися
проти переходу парафії
до ПЦУ. Завдяки «Фейсбуку» на сторінці «Теревені про Переспу» прочитала, що про збори, які відбулися у храмі 12 березня
(якраз на другий день Великого посту), не було заздалегідь оголошено, і пройшли вони у робочий день,
коли багато селян не могли
бути там. Тож друга частина переспівчан, думкою
яких зігнорували, висловилася за нелегітимність зборів і за те, що вони мусять
бути повторні.
Ці збори пройшли
24 березня — уже в неділю,
і про них усі наперед знали.
Цього разу з 220 присутніх
за перехід проголосувало 215, а п’ятеро — утрималося. Ось так село
в результаті розкололося
майже навпіл. Як сказала
жителька Переспи, колишня вчителька Слава
Копанько, вже почався
непростий процес перереєстрації. Тим часом настоятель храму отець Михаїл

Чи буде нинішньої Великодньої ночі людно, як і в попередні роки, у Свято-Миколаївському храмі села Переспа?

«БУДЕТЕ БИТИСЯ — БУДЕМО
ВІДБИВАТИСЯ. І БОГ ДОПОМОЖЕ НАМ…»
Чим переймалася і
з чого дивувалася
останнім часом
заслужений
журналіст України
Катерина ЗУБЧУК
збирається оскаржувати
в суді рішення повторних
зборів, вважаючи, що легітимні саме ті перші, що
були у храмі. У телефонній
розмові пані Слава розмірковувала, що, може, треба
було й швидше зініціювати
зібрання селян, принаймні
вивчити громадську думку, «але ж гадалося, що
почався Великий піст,
а там — Великдень, нехай
люди в злагоді посвятять
паску». А головне, як вона
наголошує, не сподівалася, що настоятель храму,
який стільки літ служить
у Переспі, ще починаючи
з того часу, коли церква
була у пристосованому
приміщенні, до слова якого з непідробною повагою
прислухалися, буде так,
як мовиться, горою стояти
за УПЦ. А тим більше, що
таку позицію продемонструє стільки односельчан.
Чула, що того дня, коли
проходили повторні збори, храм був забарикадований. Очевидно, опоненти очікували, що після
прийняття свого рішення,
люди підуть захоплювати його. Цього, звичайно,
не сталося, бо, як сказала
Слава Копанько, питання
буде вирішуватися у суто
правовому полі. І не дай
Бог, щоб люди, які вже й

так розсварилися, вдалися до агресії. Хоч настрої,
судячи із дописів, правда,
анонімних, на тій же сторінці «Теревені про Переспу» в декого були ось такі:
«Будете битися — будемо
відбиватися. І Бог допоможе нам…», «Хай тільки
ляпнуть щось про нашого настоятеля! Хай тільки
попробує та нечисть храм
відібрати», «Буду валити
кожного, хто насмілиться
прийти забирати мій храм.
І хай я довго не протримаюся, але перших трьох-чотирьох звідти винесуть».
Після прочитаного засумніваєшся, чи може істинно
віруюча людина «бризкати» такою злобою? Тож
втішали ось такі слова іншої сторони: «Все ще маю
надію, що люди зроблять
правильний вибір, бо Україні — українська церква».
І я сподіваюся, що мої земляки врешті-решт об’єднаються, порозуміються й
у храмі Слово Боже зазвучить рідною мовою.
…ЩО ЙОГО ДУША ВЖЕ
НА НЕБЕСАХ

Ось і минає 40 днів,
як не стало Романа Флішаровського, котрий майже 50 років життя віддав
газеті «Волинь» (свого
часу — «Радянська Во-

линь»). І впродовж 38 літ ми
працювали в одному відділі — інформації, з якого
лише в останні роки було
виокремлено відділ спорту, котрий очолив Роман,
але все ж ми залишалися
в тому ж кабінеті. Я веду
до того, що за стільки часу
вже знали одне про одного
дуже багато. Бо хіба сховаєшся зі своїми проблемами чи радощами, якщо
цілими днями разом?! Мені
й зараз інколи здається, що
вранці відкриються двері —
і зайде Роман, привітається й сяде за робочий стіл
навпроти…
Оскільки він після розлучення жив сам у батьківській хаті, то у холостяць-

не дай Бог, щоб
« Ілюди,
які вже й
так розсварилися
через церкву,
вдалися
до агресії.

»

кому своєму побуті не раз
стикався з проблемами,
бувало, розпитував і про
якісь кулінарні моменти.
Літньої пори, коли на грядці виростав шпинат, розповідав, як його готувала йому ще в дитинстві
мама. І він із цим рецептом
не розлучався. Взагалі Роман завжди з пошаною
відгукувався про своїх
тата й маму. Все дивувався, як то його батько сам
(своїми руками!) збудував
у Луцьку хату, в яку вони
переїхали із Манькова Локачинського району, де він
народився (у це село сім’я
Флішаровських потрапила

у повоєння в числі інших
переселенців із-за Бугу).
А одного разу я почула
від свого колеги те, про що
й не здогадувалася, що
мене особливо вразило.
Виявляється, у дитинстві Роман мав проблему
з ногою, яка через недугу ставала значно коротшою, — дійшло до того, що
й ходити не міг. І тоді,
як розповів, мама добилася направлення у спеціалізований санаторій Одеси.
Він на все життя запам’ятав, як його в одіялі заносили у вагон поїзда. Два
роки провів Роман у тому
санаторії — власне, пролежав у гіпсі й на витяжці.
У палату приходив учитель,
тож від однолітків хлопець
не відстав.
А як лікування успішно завершилося, то лікар
сказав матері: «Ваш син
тепер цілком здоровий, він
займатиметься
фізкультурою. Ось тільки йому
не можна стрибати з парашутом і грати у футбол». Таким був вирок долі, і Роман
прийняв його достойно:
він не міг грати у футбол —
зате став спортивним журналістом. І з-під його пера
вийшли сотні репортажів
про матчі улюбленої команди «Волинь».
Сьогодні
пригадую,
яким був Роман, яким ми
його знали, і на думку спадає, наприклад, те, що
чула від нього не раз про
Полікарпа Шафету (багаторічного редактора нашої
газети). От, мовляв, хочеться спекотного літнього
дня з’їсти морозиво прямо
на вулиці, але тут же питаю
себе: «А чи їв би морозиво, йдучи містом, Полікарп

Гервасійович? — і сам собі
відповідаю: — Ні».
До честі Романа було,
наприклад, те, що він ніколи
не говорив нічого поганого
про свою дружину, з якою
був розлучений, — так
справжній мужчина ставився до матері своїх дітей —
двох доньок. А ще він знімав шапку не лише у церкві.
Говорив з цього приводу:
«Заходжу у приміщення університету (з 1990-х років
тут редакція нашої газети. — Авт.), і рука сама тягнеться до кашкета…» Таке
виховання, напевно, від
його батьків — простих людей, як він казав, і в той же
час мудрих, які виростили
сина доброю, порядною
людиною.
…ЩЕ ОДНИМ
ПРОБУДЖЕННЯМ
ПРИРОДИ

— Добрий день, Василівно! — вітається, йдучи
повз мою любченську хату,
сусід Анатолій Нікітюк. —
Ото як бачу, що ви вже приїхали і пораєтеся надворі,
то точно — весна настала…
Справді, це і для мене
самої вже означає, що зимова «сплячка» закінчилася, що знову пробуджується природа і настає пора
обробітку городу, — садити, сіяти, а потім придивлятися до рядочків, чи ж
зійшло. Із такої моєї
прив’язаності до землі дехто щиро дивується. Доводиться чути: «І тобі воно
потрібне? Чи б ти картоплі, моркви собі не купила?..» Звичайно, купила
б. І це було б, до речі,
значно дешевше, ніж тримати город. Кожна жінка,
яка взялася тягнути такий
«віз», що сама і не виоре,
і не заскородить, мене
в цьому підтримає. Це ж
за все треба платити. Але
я, чесно скажу, поки що
не рахую цих затрат. Бо для
мене найголовніше те, що
маю можливість приїхати
в село і, починаючи з весни й до закінчення дачного сезону, відчувати себе
частинкою природи.
А природа ця така ж
розмаїта в різні пори року!
Ось і зараз настало її пробудження. Спочатку тішили навіть набубнявілі
бруньки на кущах. Тепер
уже вкрилися цвітом алича,
абрикоси. За ними яблуні
вибухнуть красою. А там і
улюблений бузок порадує
своїми пахощами. Тож їду
сюди не заради картоплі,
котру простіше було б купити, — сільська ідилія, в якій
змалку росла, не відпускає.
І нехай ще хоч трохи так
буде… n
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Цей

День
в історії
квітня

17

17 квітня 1882 року в селі Затурці нині Локачинського
району народився В’ячеслав Липинський, український
політичний діяч, історик, історіософ, публіцист,
теоретик уукраїнського
консерватизму
р
Фото Сергія НАУМУКА.

ьогоріч
виповнюється
90 літ із часу заснування
Волинського краєзнавчого музею. Після його
створення багато хто збагачував
заклад новими експонатами. Завдяки довоєнній газеті «Wolyn», яка
збереглася у фондах Державного
архіву області, можна дізнатися
хто і що дарував.
У номері за 29 жовтня
1933 року йдеться про те, що віце-воєвода Миколай Годлевський
передав на зберігання рукопис
В’ячеслава Липинського «Історія
Затурців», написаний у 1927-му.
— Про таку працю легенди ходили і в самому селі. Уже покійний
місцевий житель Адам Іщук пригадував у розмові з краєзнавцем
Григорієм Гуртовим, що колись
у дитинстві він пас із хлопцями худобу на березі. Вони нібито мали
таку «Історію Затурців», але…
її з’їла коза, — розповів завідувач
Затурцівського
меморіального
музею В’ячеслава Липинського Віталій Кушнір. — Дослідниця
з Києва Тетяна Осташко надіслала нам кілька копій начерків,
які Липинський зробив до історії
рідного села. Вони зберігаються
у Східноєвропейському дослідному інституті імені В’ячеслава
Липинського у Філадельфії. Але,

Ц

У Затурцях Липинського увічнили
у пам’ятникові.

«

Матеріали до цієї
історії збирав я віддавна —
більшість їх загинула,
але що маю це все в пам’яті,
то рішив для них написати,
бо хто це потім знати буде,
якщо вже довго
не протягну.

»

крім титульної сторінки, там лише
заготовки. У нашому музеї є кілька
власноручних записів В’ячеслава
Липинського, переданих його племінником Яном, де згадуються поміщики Лабудовський та Підгородинський, які мали маєтки в селі.
Про «Історію Затурців» наш
видатний земляк згадує у листі
до письменника та громадського
Р
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А

М

діяча Осипа Назарука від 22 грудня 1927 року.
«Крім звичайної переписки (тепер дуже обмеженої), хотів я останніми часами написати для своєї
дочки і своїх небожів (дітей братів
і сестри) коротку історію Затурців,
нашого родинного села. Матеріали до цієї історії збирав я віддавна — більшість їх загинула, але що
маю це все в пам’яті, то рішив для
них написати, бо хто це потім знати
буде, якщо вже довго не протягну. Тим більше, що один з небожів
звернувся до мене з проханням,
щоб йому пояснити, звідки в Затурцях такі високі вали (старе слово — городище). Отже, я скористав
з того та й рішив написати їм на оце
Різдво коротеньку історію. Це забрало мені багато моїх невеликих
тепер сил», — йдеться в листі.
Отож, виходить, що «Історія
Затурців» таки була написана.
Можна припустити, що вона існувала не в одному примірнику
(якщо історія з козою таки мала
місце). Цілком ймовірно, що праця була набрана машинописом
у вигляді брошури. А значить, могла й зберегтися, адже подальша
доля рукопису невідома. Миколай
Годлевський міг забрати її з музею, бо туди вона була передана
лише на зберігання, а не у власність закладу. n

якісно
швидко
надійно
(09 473– 10 – 69
(097)
(095) 479– 05 – 96
(09
stelia
stelia.in.ua
info@stelia.in.ua

ПРОДАЮ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ
(є у наявності, а також під
замовлення): балки, крокви,
дошки обрізні та необрізні,
рейки монтажні. Вироби
з дерева під замовлення.
Доставка.

Тел.: 0976492371, 0991813332.

Завтра 30-річчя зустрічатиме найкращий син, брат, житель села Війниця
Локачинського району
Олексій Миколайович
ТИМОЩУК.
Дорогий синочку, відчуй всю нашу
любов і теплоту. Бажаємо міцного здоров’я, енергії, нехай удача завжди супроводжує всі твої добрі починання,
доля буде щедрою на вірних друзів.
Як вогонь завжди горіти,
Не старіти й не хворіти,
Жити довго та красиво,
Бути коханим і любити.
На роботі — лише успіхів,
Удома — радості, спокою.
Щоб молодість твоя цвіла,
Щоб старість відступала.
З днем народження!
З любов’ю
мама Світлана, тато Микола,
сестра Ірина.
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ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ
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Вітаємо!

То де ж поділася
«Історія Затурців»?

Андрій БОРКОВСЬКИЙ
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19 квітня

о 9.00
HARVARD MEDICAL КИЇВ
ЦЕНТР НІМЕЦЬКОГО ОБЛАДНАННЯ
УСУВАЮТЬ БЕЗ ОПЕРАЦІЇ, БОЛЮ,
ПРОКОЛУ, СКАЛЬПЕЛЯ АДЕНОМИ
ПРОСТАТИ, КАМІННЯ У НИРКАХ,
ЖОВЧНОМУ, СЕЧОВОМУ МІХУРАХ,
ПОЛІКІСТОЗ, ЗОБ, ПСОРІАЗ,
ОСТЕОПОРОЗ, ЗАХВОРЮВАННЯ
СУГЛОБІВ, ХРЕБТА, ЦУКРОВИЙ
ДІАБЕТ, ПОЛІКІСТОЗ НИРОК, ШУМ У
ГОЛОВІ, ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ, ЕНУРЕЗ,
ЗАЇКАННЯ

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.

див. фільми harvardmedical.com.ua
Результати перевіряються на УЗД до і після
ЕКОНОМТЕ ГРОШІ НА ОПЕРАЦІЯХ
ГОТЕЛЬ «СВІТЯЗЬ», вул. НАБЕРЕЖНА, 4

Тел. 063–643–30–94, ЗНИЖКА 50%
19 квітня о 9.00
Самолікування шкодить вашому здоров’ю

КАМЕНЕОБРОБНИЙ ЗАВОД
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
різальників, шліфувальників по
каменю
(з/п 12000-15000 грн) та різноробочих
(з/п 8000-10000 грн).

Тел.: 0675001381,
0668880442.

Ліцензія МОЗ серії № АЕ 638497 від 26.03.2015 р.

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.
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n Знай наших!
Фото з особистого архіву Ярослава КАРПУКА.

Талант Ярослава особисто відзначив і голова Волинської ОДА
Олександр Савченко.

Старовижівчанин узяв участь і в міжнародному фестивалі юних виконавців «Молода
Галичина-2018», де був наймолодшим у своїй віковій категорії.

13-річний школяр
мріє про власний… благодійний
концерт для воїнів АТО
Закінчення Початок на с. 1
Людмила ВЛАСЮК

родині хлопчика чимало
музикантів. Тож у домі, де
зростав, постійно лунала
музика. Адже всі чотири брати і мама Ярославового дідуся
Віктора Мандзюка співали так,
що про них знали і запрошували далеко за межі рідного
села Грабове, що на Старовижівщині. Дев’ятеро сестер і
брат у сім’ї бабусі Галини Мандзюк, які народилися і виросли
в Любомльському районі, — не
менш співучі. Отак вони і його
привчали до музики: спочатку мама наспівувала йому колискові під звуки фортепіано,
потім із бабусею Ярослав дуже

У

полюбляв танцювати під швидкі
і ритмічні мелодії. Вона вже 35
років викладає у Старовижівській музичній школі.
— Запам’ятався обласний
конкурс «Яскраві діти України»,
що проходив у драмтеатрі, —
пригадує Ярослав. — Я посів
друге місце, але це зовсім не
привід для смутку. Мене нагородили спеціальним призом —
поїздкою у дитячий табір відпочинку в Пущу–Водицю, а пізніше
презентували путівку у «Молоду
гвардію». Завдяки музиці я отримав можливість побувати
ще з кількома дітьми з України
в Баку. Вперше летів літаком,
і було дуже страшно, але коли
потрапив в Азербайджан, то
все видалось мені казкою. Після концерту ми ще й побували в
посольстві України у цій країні.

водилося співати італійською,
польською, хорватською, англійською, сербською, тому
мови треба підтягувати (усміхається).
Старовижівчанин
узяв
участь і в міжнародному фес-

НА ШОУ «УКРАЇНА МАЄ
ТАЛАНТ» ОТРИМАВ
ТРИ «ТАК»

Мама Ірина Вікторівна —
найперша слухачка і прихильниця творчості Ярослава, вона
супроводжує і підтримує його

Коли у мене немає настрою чи щось не вдається
« —в навчанні,
я сідаю за фортепіано і таким чином
заспокоююсь, — каже Ярослав Карпук. — А ще граю
на барабанах. Це теж допомагає звільнитись від
негативних емоцій.

»

тивалі юних виконавців «Молода Галичина-2018», де був
наймолодшим у своїй віковій
категорії. Змагалися співаки з
13 країн світу. Хлопець презентував пісню «Новий день над
Україною». А ще Ярослав вирі-

на всіх конкурсах. А найбільше
юнак любить італійський гурт
«Il Volo». Його пісні мелодійні та
душевні.
— Виконую чимало композицій із їхнього репертуару, —
розповідає школяр. — Мені до-

n Пряма мова

«Таврію», яка їздить на дровах, зробив лучанин
Микола Оксенюк (на фото). Автомобіліст замінив карбюра-

Віталій ПОРТНІКОВ, журналіст, про те, з ким реально
бореться у другому турі президентських
езидентських виборів
Петро Порошенко:

Фото volyn24.com.

тор двигуна на газовий змішувач, установив
спеціальний котел і резервуар для дров. У
котлі вони тліють під високим тиском без
кисню, виробляючи газ, який потрапляє в
двигун внутрішнього згоряння. Інженерові за освітою знадобилося кілька років, щоб налагодити роботу системи. Своїм
диво-автомобілем пан Микола проїхав уже близько тисячі
кілометрів. На 100 км шляху він витрачає всього 20 гривень,
а максимальна швидкість авто – 140 км/год.

шив спробувати свої сили в шоу
«Україна має талант».
— Я не до кінця був готовий психологічно, — зізнається восьмикласник. — Не вистачало досвіду і впевненості.
Отримав три «так», але у наступному турі далі не пройшов.
Дідзьо, Кондратюк і Фролова
оцінювали мій голос. Спочатку
розчарувався, але дідусь із бабусею не дозволили опустити
руки. Ця поразка стимулювала
бути сильнішим і впевненішим
у собі. Вважаю, що мені дуже
пощастило з дідусем Віктором Федоровичем. Він зі мною
тренується, виховує, шліфує,
зорганізував хлопчачий гурт у
Старій Вижівці, і ми зазвичай
співаємо українські пісні акапельно. Назвали його «Вижичі».
Візит на урочистий прийом у
подружжя Порошенків став для
Ярослава повною несподіванкою.
— З Волині нас було шестеро, — розповідає юнак. — Не
вірив своїм очам, що потрапив
у Маріїнський палац, а поруч
стоять Петро та Марина Порошенки, ми спілкуємось. А згодом мене ще й запрошують до
мікрофона виконати пісню.
Ярослав каже, що зараз у
нього відбувається мутація голосу, яким він буде в майбутньому — покаже час. Хлопець
мріє співати тенором, прагне
виконувати складні композиції. До того ж у нього є незвичайна дитяча мрія: влаштувати
благодійний концерт для воїнів
АТО.
— Коли у мене немає настрою чи щось не вдається в
навчанні, я сідаю за фортепіано і таким чином заспокоююсь, — каже юний співак. — А
ще граю на барабанах. Це теж
допомагає звільнитись від негативних емоцій. Трішки важко
поєднувати участь у пісенних
конкурсах із навчанням, тож
дякую вчителям за те, що вони
мене підтримують і розуміють.
Дуже люблю футбол, але пісня
все ж перемагає. Прагну, звичайно, творити хорошу музику,
але цілком усвідомлюю, що для
цього треба багато працювати.
І важливо мати не лише талант,
а й удачу. n

«

Виграти у голограми (так
к
називають Зеленського черезз те,
що він уникає особистих роз-ри
мов з людьми. — Ред.) вибори
ичнабагато важче, ніж у класичде
ного опонента. Порошенко веде
справжній бій із тінню — а тіньь
тільки насміхається.

»
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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 квартира в Луцьку (новобудова, 42 кв. м). Тел. 098 66 06 303.
l Продається у Луцьку 2-кімнатна квартира (60 кв. м, новобудова, будинок зданий 2019 р.). Тел. 067 79 94 384.
l Продається у м. Ківерці цегляний будинок
(3 кімнати, кухня, санвузол). Є земельна ділянка
(6,6 сотки). Тел.: 066 18 52 353, 096 41 03 324.
l Продається у Луцьку 1-кімнатна квартира (53 кв. м, новобудова, район Північного ринку). Тел. 067 79 94 384.
l Продається недорого у c. Свинарин Турійського району дерев’яний будинок. Є
цегляна літня кухня, сарай, 50 соток городу.
Тел. 050 37 87 127.
l Продається цегляний будинок (5 кімнат, газ,
вода, телефон) у c. Борохів Ківерцівського району. Ліпінська ОТГ (8 км від Луцька). Є цегляні
надвірні споруди, 0.30 га приватизованої землі.
Тел.: 096 14 15 774, 050 90 30 414, 093 22 57 275.
l Терміново продається у c. Мерва Горохівського району будинок (81 кв. м, 3 кімнати, туалет, ванна, газ, вода, 3-фазна лінія). Є
льох, 5 сараїв, криниця, сад-город (0.57 га).
Ціна 173 000 грн. Торг. Тел.: 096 35 79 670,
097 09 33 977.
l Продається будинок у c. Крухиничі (500 м
від Локач). Є літня кухня, погріб, підведений
водогін, дві земельні ділянки (0.27, 0.20 га),
сад. Ділянка огороджена. Зручне розташування (вул. Луцька). Ціна договірна. Тел.:
096 05 43 971, 095 89 03 454.
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 Продається житловий будинок (5 кімнат, кухня, санвузол, усі комунікації). Є літня
кухня, льох, хлів, город. Усе приватизоване.
Подвір’я заасфальтоване, є можливість добудови (м. Берестечко Горохівського району).
Тел. 050 65 76 225.
l Продається у м. Ківерці приватизована земельна ділянка (0.06 га) під забудову.
Тел. 099 02 78 610.
l Продається земельна ділянка (12 соток) у c. Зміїнець Луцького району. Тел.:
067 10 22 557, 096 48 11 257.
l Продається дача на масиві «Озерце». Є
утеплений цегляний 1.5-поверховий будинок
(придатний до проживання), світло, свердловина, сараї, город (10 соток), оброблена земля, дерева, кущі. Ділянка огороджена. Тел.:
093 31 11 090, 066 60 48 247.

l Продається дача на масиві «Промінь» (перша лінія, ділянка 33). Тел.: (0332) 72–67–70,
066 57 24 066.

АВТОРИНОК
l Продається комплект запчастин (б/в)
до автомобіля «Пассат В-4». Тел.: 096 32 25 189,
096 65 46 157.
l Продається
автомобіль
ВАЗ-2104,
2005 р. в., 5-КПП, 1.5, синій колір. Ціна договірна. Тел.: 050 80 26 674, 096 60 86 068.
l Продається вантажний фургон ГАЗ
27–57 АО («Газель», 2004 р. в., газ/бензин, об’єм двигуна 2300). Ціна договірна.
Тел. 067 33 24 445.
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 Продається комбайн «Фахр» (німецького
виробництва), шир. жатки — 3 м, на ходу. Тел.:
097 86 44 730, 097 86 70 442.
l Продається січкарня (є можливість підключення до електродвигуна). Тел. 099 19 10 292.
l Продається у доброму технічному стані комбайн «Джон Дір-330» з січкарнею.
Тел. 096 80 60 986.
l Продається кабіна до трактора Т-25.
Тел. 050 71 39 097.
l Терміново недорого продається трактор Т-40 у доброму робочому стані.
Тел. 096 80 48 733.
l Продається трактор Т-25, є документи, у доброму робочому стані. Недорого.
Тел. 066 38 05 887.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ (велика
кабіна, нова гума, у дуже доброму стані, є документи). Недорого. Тел. 066 38 05 882.
l Терміново продається трактор Т-16 М у доброму робочому стані. Недорого. Можлива доставка. Тел. 096 72 22 134.
l Продам: сівалки кінні та тракторні (15, 17,
26, 30 анкерів), сошникові («Сімула-Юнкарі») з баком на міндобриво, картоплекопачки
(«Кромаг», «Кухман», «Шмутцер») на два вентилятори, картоплекомбайни «Хассія», «Болько».
Тел.: 096 85 85 455, 098 11 67 547.
l Продається картоплекомбайн «Грімме»
(німецького виробництва). Тел.: 050 62 27 109,
098 36 71 066.

Пам’ятаємо, любимо,
сумуємо
Правління Спілки споживчих товариств Волинської області висловлює
щире співчуття голові Волинської обласної організації Національної спілки
журналістів України М.І. Савчаку з приводу тяжкої непоправної втрати
— смерті дружини
Анастасії Андріївни.
Розділяємо ваш біль і скорботу, співпереживаємо цю втрату разом
із вами.

l Продається трактор «Хіномото-249» (японського виробництва). Тел.: 050 62 27 109,
098 36 71 066.
l Продається трактор Т-25 (привезений
з Польщі). Тел.: 097 14 20 540, 050 28 69 222.
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 Продається зернова навісна сівалка
до трактора, 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 Продам альтанку. Тел.: 097 59 22 903,
095 89 86 216.
l Продам
бджолопакети,
бджолосім’ї з вуликами та без. Ціна договірна
(м. Рожище). Тел. 067 33 21 970.
l Продається холодильна вітрина «РОС»
(1.3 м, горизонтальна). Ціна договірна.
Тел. 096 45 37 730.
l Продається механічна вага (500–1000 кг).
Тел. 066 70 60 709.
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: 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.
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l Продам щебінь різних фракцій (від 25 тонн).
Доставка. Тел.: 096 72 71 037, 095 82 15 427,
067 99 41 210.
l Продам пиломатеріали: балки, крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 068 41 10 458, 095 57 21 004.
l Продам піноблоки (20х30х60, 12х30х60)
та шлакоблоки. Можлива доставка. Тел.:
099 44 51 353, 067 72 82 946.
l Продам пиломатеріали: балки, крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 097 64 92 371, 099 18 13 332.
l Продаються дві корови та кобила. Ціна договірна. Тел. 097 17 16 019.
l Продається молочна корова (5 років).
Тел. 067 68 08 601.
l Продається порося (порода мангал).
Тел. 097 81 28 651.
l У Горохівському районі продається корова або тільна телиця. Тел.: 050 85 82 952,
097 96 37 369, 050 55 27 413.
l Продам молоду корову (Ківерцівський район). Тел. 095 47 31 265.
l Продається у c. Кукли Маневицького району лошиця (2 роки 6 міс.). Тел. 096 13 61 973.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого.
Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь, тритикале, жито, гречку, ріпак, сою, горох, кукурудзу, овес, половинки або відходи ріпаку,
пшениці, ячменю, сої, кукурудзи (від 40 тонн,
наявність аналізної карти). Тел.: 098 06 96 276,
098 52 12 186.
l Куплю картоплю (велику та насіннєву),
столовий буряк, квасолю. Тел.: 068 57 49 517,
096 72 66 046.
l Продається професійно приготовлена настоянка гриба веселка (має протипухлинну дію.
Є анотація до вживання). Тел.: 097 72 59 787,
066 74 40 106.

ПОСЛУГИ
l Ремонтую японські та китайські трактори.
Тел.: 050 62 27 109, 098 36 71 066.
l Виконую будівельні роботи (фасади,
покрівля даху та ін.). Тел. 096 68 01 515.
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 Загублений сертифікат на право на спадщину на земельну частку (пай), виданий
30.12.1996 р. Веселівською сільською радою
на ім’я Захарчук Віра Павлівна, вважати недійсним.
l Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, видане Ківерцівською міською радою
на ім’я Людвік Анастасія Михайлівна, вважати
недійсним.
l Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, видане Ківерцівською міською радою
на ім’я Людвік Рувим Михайлович, вважати недійсним.
l Загублене тимчасове військове посвідчення (№ 305664), видане 18.07.2006 р. Ківерцівським РВК на ім’я Булакевич Андрій Анатолійович, вважати недійсним.

Волинська обласна організація професійної спілки працівників культури
України щиро співчуває голові обкому Я. Є. Корнилюку з приводу тяжкої
втрати — смерті матері
Анастасії Федорівни.
У цей скорботний час ми сумуємо разом із вами і розділяємо ваше горе.
Редактори і журналістські колективи районних і міськрайонних газет Волині висловлюють щире співчуття голові обласної організації НСЖУ М. І. Савчаку з приводу непоправної втрати — смерті дружини
Анастасії Андріївни.
Хай Господь упокоїть її душу в Царстві Небесному.
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ЗНАТНО ПОПИЛИ ПИВЦЯ У СТОЛИЦІ!
Денис Кожанов робить
хет-трик після майже
піврічного гольового
мовчання, а «Волинь» із
«дзеркальним» рахунком
бере реванш в «ОболоніБроваря» за вересневу
поразку в Луцьку
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат України з
футболу, Перша ліга.
22 тур. «Оболонь-Бровар» (Київ) – «Волинь»
(Луцьк) – 2:4 (0:1 – Младен
Бартуловіч, 17 хв; 1:1 – Андрій
Семенко, 39 хв.; 1:2 – Денис
Кожанов, 63 хв.; 2:2 – Денис
Островський, 74 хв.; 2:3 – Денис Кожанов, 80 хв., з пенальті;
2:4 – Денис Кожанов, 84 хв.).
12 квітня. Київ. Стадіон
«Оболонь-Арена». 1700 глядачів. Головний суддя Юрій Іванов (Донецька область).
У рамках 22-го туру на лучан чекало доволі непросте випробування – виїзний поєдинок з «Оболонню-Броварем»,
клубом, який випереджає «Волинь» у турнірній таблиці. Тож
якщо завдання повернення в
УПЛ не є порожніми розмовами, «броварів» треба було перемагати. І це вдалося!
«Волинь» двічі виходила
вперед, проте обидва рази суперники відігрувалися.

Ч

Хет-трик у ворота пивоварів вивів форварда лучан Дениса Кожанова
на 3-тє місце в списку бомбардирів – 12 голів (6 – з пенальті).

Також варто зазначити,
що підсумок поєдинку став
реваншем за матч першого
кола. Адже 2 вересня у Луцьку
«Волинь» була бита «Оболонню-Броварем» якраз із рахунком 2:4.
Щоправда, у 22-му турі
знайшовся молодець, який
затьмарив навіть хет-трик на-

мовчання нашого нападника тривало
« Гольове
без одного дня півроку, але ж як ефектно

»

перервалося!

За рахунку 2:2 суддя наважується призначити пенальті
у ворота господарів – і Денис
Кожанов його реалізовує. А
за чотири хвилини форвард
«Волині» забиває ще й «контрольний» м’яч, оформлюючи
протягом якихось 20 хвилин
другого тайму хет-трик! Нагадаємо, що востаннє до цього
Кожанов забивав ще 13 жовтня
минулого року у ворота «Миколаєва». Тобто гольове мовчання нашого нападника тривало
без одного дня півроку, але ж
як ефектно перервалося!

шого Дениса. Станіслав Куліш
із СК «Дніпро-1» відвантажив у
ворота «Сум» аж чотири м’ячі!
Нагадаємо також, що стріляти «покерами» для Куліша не
новина. Хоча нам, волинянам,
про те й не дуже приємно
згадувати. Адже 25 лютого
2017-го, граючи тоді в УПЛ у
складі «Олександрії», Станіслав чотири рази забив якраз у
ворота «Волині».
У найближчому – 23-му –
турі лучани не гратимуть.
Результати 22-го туру:
СК «Дніпро-1» – «Суми» – 7:0;

«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»
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інтернет!сторінці, без письмової згоди видання заборонено. Публікації під рубриками «Офіційно»,
«Політика», «Точка зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а
також із позначкою –*– друкуються на правах реклами. За зміст рекламних матеріалів та листів, надісланих читачами, газета відповідальності не несе.
Редакція залишає за собою право відмовити в розміщенні рекламної статті, якщо її зміст суперечить
законодавству України, нормам моралі
або може завдати шкоди виданню.

«Оболонь-Бровар» – «Волинь»
– 2:4; «Авангард» – «Миколаїв»
– 2:3; «Балкани» – «Металіст
1925» – 0:1; «Прикарпаття» –
«Гірник-Спорт» – 1:0; «Колос»
– «Рух» – 0:1; «Інгулець» не
грав через зняття зі змагань
«Зірки», а «Агробізнес» – «Кобри».
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ЗА ВОРОТАМИ

Андрій
ТЛУМАК,
головний
тренер
«Волині»:
«Емоції,
звичайно, переповнюють. З
«Дніпром-1» і «Авангардом»
ми створили багато моментів, проте не реалізували їх, і
через це були засмучені. Тут
ми використали фактично
всі свої моменти, було ще
декілька, але чотири голи
– хороший результат. Дуже
вдячний нашим хлопцям,
вони це заслужили. Я люблю
віддавати борги – у минулому матчі, коли ми грали
з «Оболонню-Броварем»,
був такий же рахунок, тому,
вважаю, що ми сьогодні
поквиталися.
Кожанов – це наш лідер.
Він тут саме для того, щоб
забивати і в першому колі також нам у цьому допомагав.
Десь нас мало прорвати. Я
сподіваюся, що ще нашого
Ігоря Карпенка прорве, тому
що хлопець дуже сильно
працює і переживає через
те, що не забиває. І найголовніше те, що він створює
ці моменти – для себе, для
команди, і завдяки йому ми
часто й забиваємо».

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
Команда
I В Н
СК «Дніпро-1» (Дніпро)
21 17 2
«Колос» (Ковалівка)
20 11 8
«Металіст 1925» (Харків)
20 13 2
«Оболонь-Бровар» (Київ)
21 12 5
«Волинь» (Луцьк)
21 13 4
«Авангард» (Краматорськ)
21 10 5
«Інгулець» (Петрове)
21 9 5
«Балкани» (Зоря)
21 8 5
«Миколаїв» (Миколаїв)
20 7 4
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
21 6 3
«Рух» (Винники)
20 4 7
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
20 3 6
«Суми» (Суми)
20 3 6
«Агробізнес» (Волочиськ)
19 1 7
«Зірка» (Кропивницький)
20 1 1
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У ЦЕНТРІ ЛУЦЬКА ПОБИЛИ
79-РІЧНУ ЛЮДМИЛУ
ФІЛІПОВИЧ, КОТРА
СТОЯЛА З ПЛАКАТОМ
«ЗЕЛЕНСЬКИЙ —
НАРКОМАН?»
інка, яка все життя має
активну позицію та є
членом
Гельсінської
спілки з прав людини, отримала
удар в обличчя, внаслідок чого
утворилася велика гематома.
Вона подала скаргу в поліцію.
Натомість член команди Володимира Зеленського написав
заяву про заборону агітації, але
коли помітив на плакаті знак
питання, а не знак оклику, — її
відкликав. n

Ж

n Пряма мова
Ірина ГЕРАЩЕНКО,

«

*За невиконання рішення ДК ФІФА від 18 вересня
2017 року з ФК «Волинь» (Луцьк) знято 6 турнірних очок.
У списку бомбардирів лідирує Станіслав Куліш
(СК «Дніпро-1») – 16 голів (5 – з пенальті). n
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віце-спікер Верховної Ради, про
Володимира Зеленського, який
не прийшов на дебати з Петром
Порошенком:
Заголовки світових медіа: український комедіант проігнорував
дебати.
Хвиля сорому, як за часів
Януковича. Ви дійсно хочете, щоб
Україна і її очільник знову, як в
часи «проффесора», викликали в
світі сором і презирство?
За ці 5 років ми звикли, що Президент Порошенко гідно представляє Україну в світі. Його шанують,
з Україною рахуються, Україну
підтримують.
Невже виберете сором і ганьбу,
у
переляканого комедіанта–уклоніста (за даними
Міністерства обо-й
рони, Зеленський
проігнорував
4 повістки з
військкомату. —
Ред.)…
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