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n Сіль землі
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

На нараду до губернатора
Савченка не прийшли
навіть його улюблені ЗМІ...
с. 4

»

Вітаємо!

С
Сьогодні
гарний ювілей завітав до хорошо
рошої та доброї людини, прекрасної жінки,
жит
жительки
села Осьмиговичі Турійського
ра
району
Людмили Федосіївни
СУХАЦЬКОЇ.
Вже ювілей зозуля накувала, біжать
н
невпинно
так роки, у цю чудову й гарну
д
днину
усі ми вас вітаєм залюбки.
Хай доленька насипле ще сповна
Радості, наснаги і здоров’я.
Н
Нехай
завжди в душі цвіте весна
се
І серце
зігрівається любов’ю.
б
Хай буде
світлим кожен день,
Хай негаразди завжди обминають.
Хай буде легко вам вперед іти
сло
І словом
добрим вас завжди вітають.
Хай вашу душу радість окриля,
Нехай дороги стеляться щасливі
На вашій довгій життєвій ниві.
З повагою та щирими побажаннями
друзі з Луцька.

Ось на цьому ткацькому верстаті, який дістався Любові Зубач від свекрухи, жінка і сьогодні творить красу.

«Сьогодні співаємо про льон, а колись рвали, стелили його, на терниці тіпали…» —
каже Любов Зубач із села Видерта Камінь-Каширського району. Вона з того
покоління, яке ще добре пам’ятає поля на Волині, що на початку літа цвіли синьосиньо. А зараз хіба що для того, аби народний аматорський фольклорний колектив
«Криниця», очолюваний нею, колоритніше відтворив на сцені дійство, «герой» якого
льон, жінка сіє на своїй грядці цю сільськогосподарську культуру, в’яже у пучечки
довгі стебла…

с. 6—7

n Пряма мова
Олег ЛЯШКО, лідер Радикальної партії, повідомив
про припинення членства у політсилі народного
депутата Ігоря Мосійчука:

«

»

У мене була розмова з Ігорем Мосійчуком, він заявив
про те, що подає заяву про вихід з Радикальної партії. Я вітаю це його рішення: баба з воза — кобилі легше.

»

Е

К

Л

А

М

А

ȍǸȍǲǼǴǶǰǲǼǾǼǸǥǰ
Доброго дня! Мене звати Василь, мені 101 рік. Хочу поділитись,
як не хворіти й довго жити.
Був далекий 1995 рік. Мій друг тоді мав великі проблеми зі здоров’ям:
гіпертонія, болі в суглобах, діабет, тобто багато чого боліло, як і в багатьох
людей. На той час йому було 63 роки. Він пив різні пігулки, витрачав на них
чимало грошей. На деякий час йому ставало краще, а потім усе повторювалося. Якось прийшов він до мене, такий увесь у піднесеному настрої, в
руках тримав книгу академіка Болотова. Потім розповів, що їде до нього
на прийом, і запросив мене з собою. Я приєднався. І це був переломний
момент у моєму житті. Досі дякую Богові за це.
Борис Васильович Болотов розповів, що всі наші хвороби — це наслідок порушення кислотно-лужного балансу в організмі: з часом шлункового
соку стає менше, їжа перетравлюється гірше, гниє і отруює організм. Як
цьому запобігти - пити бальзам, який він винайшов і виготовив власноруч.
Дія його доволі проста: бальзам повністю повторює шлунковий сік. При
вживанні організм очищується, зникають майже всі захворювання.
Вже через три дні після зустрічі з академіком, мій друг реально стрибав від щастя. Розповів, що в нього зникла тяжкість
у шлунку, печія не турбує, з’явилася легкість у тілі. Минув ще місяць, і в нього нормалізувалися тиск та рівень цукру в крові.
Я ж, дивлячись на це все, і сам почав приймати бальзам.
І моє життя набрало нових сенсів. Адже хвороби згубно впливають на нас, ми бачимо світ навкруги сірим і непривітним, а коли
ти почуваєшся здоровим і сильним, життя стає щасливим і яскравим. Будьте
уд здорові й щасливі! І не проґавте свій шанс!

ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ

«Старовинною піснею з Видерти
ми полонили навіть столицю,
але теперішній молоді
тільки Винника давай...»

Р

*вартість дзвінків згідно тарифам оператора

поштові витрати сплачує отримувач
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n Зверніть увагу!

n У всіх на вустах

ЙДЕТЕ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ? А НАВІЩО?

ЗАТРИМАНА У РІВНОМУ
ДІВЧИНА — ПРЕЗИДЕНТУ
ЗЕЛЕНСЬКОМУ: «ВАШ
ПОСТ — БРЕХНЯ!»

Понад 30 тисяч волинян зареєструвалися на веб-порталі електронних послуг
Фото youtube.com.

Євгенія СОМОВА

тримати необхідні послуги та інформацію,
яка цікавить, можна і дистанційно. На цьому
наголошували,
презентуючи нові онлайн-сервіси,
у Пенсійному фонді Волині. За словами начальника
його головного управління
в області Петра Філіпчука,
вони мають за мету максимально спростити процедуру отримання послуг. Електронними сервісами можуть
скористатися пенсіонери,
застраховані особи і роботодавці. Відтепер переглянути дані власної пенсійної
справи, одержати інформацію про свій страховий стаж,
подати скаргу, записатися на прийом до фахівця
можна, не виходячи з дому.
Як повідомила начальник
управління інформаційних
систем та електронних реєстрів ГУ Пенсійного фонду
області Ольга Волдинер,
для ефективного й оперативного надання пенсіонерам необхідної інформації
та послуг, економії їхнього
часу запроваджено портал
електронних послуг. Щоб
скористатися сервісом, потрібно мати доступ до інтернету. Ольга Волдинер
наголосила, що зареєструватися на веб-порталі можна за допомогою логіна і пароля або через електронний
цифровий підпис. Останній
можна отримати в акредитованому центрі сертифікації ключів (їхній перелік
є на порталі). Електронний
підпис дає можливість застрахованій особі увійти
до персонального кабінету,

О

переглянути дані власної пенсійної
« Відтепер
справи, одержати інформацію про свій
страховий стаж, подати скаргу, записатися
на прийом до фахівця можна, не виходячи
з дому.

»

в якому можна дізнатися
про зароблений страховий
стаж, щомісячні відрахування роботодавцем (єдиний
соціальний внесок). Щоб
мати логін і пароль, достатньо завітати до Пенсійного
фонду за місцем проживання, написати заяву. Ще один
варіант доступу — пенсійне
посвідчення нового зразка,
яке є одночасно платіжною
карткою й електронним
цифровим підписом.
Після реєстрації користувачі порталу електронних
послуг
матимуть
змогу
дистанційно отримати різні довідки без особистого
відвідування
Пенсійного
фонду, достовірність яких

підтверджена через QR-код
і спеціальний багатозначний номер під ним, а також
налаштувати безкоштовний
сервіс смс-інформування.
Він дасть змогу щомісяця
одержувати повідомлення.
Для застрахованих осіб —
про зарахування чи незарахування єдиного внеску
підприємством, на якому
працюють, про особистий
страховий стаж. Пенсіонери можуть дістати інформацію про результат розгляду
звернення з приводу призначення чи перерахунку
пенсії, необхідності відвідати Пенсійний фонд, щоб
підтвердити особисті дані
й т. д. На веб-порталі вони

зможуть подати скаргу,
записатися на особистий
прийом до фахівців Пенсійного фонду. Тут же працює
і кабінет страхувальника.
Через нього є можливість
перевірити інформацію про
надання звітності, сплату
підприємством і фізичною
особою — підприємцем —
єдиного соціального внеску,
в тому числі й заборгованості з цього виду платежу.
Окрім того, матимуть інформацію для розрахунку суми
виплати за час тимчасової
непрацездатності
(лікарняні). Більше інформації
про користування особистим кабінетом, отримання
онлайн-довідок і замовлення послуги смс-інформування можна знайти на офіційному веб-ресурсі фонду
www. pfu. gov. ua у розділі
«Інструкції».
Наголосивши на важливості електронних послуг,
Ольга Волдинер зазначила, що Волинь займає передові позиції в Україні щодо
їхнього
запровадження.
На веб-порталі зареєструвалося вже 29 573 користувачі. В майбутньому він надаватиме ще більше послуг.
Волинські пенсійники планують запровадити електронні трудові книжки, лікарняні
листки і пенсійні справи. Невдовзі призначення пенсії
вирішуватиметься за одне
відвідування. Тобто, людина подає через веб-портал
скановані необхідні документи, Пенсійний фонд їх
опрацьовує і повідомляє,
коли прийти за посвідченням. n

Фото rivnepost.rv.ua.

25 травня на 16-літню Дарину
Коцюрубу та 20-річного Романа
Філюка у відділку поліції склали
адмінпротоколи за імпровізований
мітинг щодо імпічменту глави
держави
Ірина ПАСІЧНИК

а словами дівчини, з нею жорстко поводилися: морально тиснули, погрожували, довели до істерики.
Володимир Зеленський у «Фейсбуці»
прокоментував ситуацію, пояснивши, що
затримання як такого не було, а також
закликав МВС «не вживати заходів проти
політичних протестувальників, якщо люди
не порушують правопорядок».
У коментарях відгукнулася і сама Дарина. «Я — та затримана дівчина. І це —
відверта брехня! Затримання було, було
жорстоке поводження зі мною, і це все
є на аудіозаписі!!! Пост Президента —
брехня! Я дуже розчарована і пригнічена
такою реакцією», — написала вона.
Наразі н а маму неповнолітньої склали
адмінпротокол — за невиконання обов’язків щодо виховання дітей, що передбачає
штраф 1700 гривень. n

З

n Із місця події

Акція протесту не завершилася —
вона лише змінила дислокацію

ся. Як сказав сільський голова, він подав заявку очільнику
Любешівської об’єднаної те-

Фото Сергія КОВАЛЬЧУКА.

21–22 травня, як уже повідомлялося, жителі села Пнівне
Камінь-Каширського району перекривали дорогу, що веде
від Седлища до райцентру. Вона, за словами сільського
голови Сергія Ковальчука, мала бути включена до поточного
середнього ремонту в нинішньому році, але на це нема
коштів, як відписалися з Кабінету Міністрів
Катерина ЗУБЧУК

Чим же закінчилася акція?
З приводу цього сільський голова у телефонній розмові розповів:
— Можна сказати, що нічим.
До нас приїжджав голова Камінь-Каширської райдержад-

міністрації Валерій Дунайчук.
Але ж він до дороги, про яку
йдеться, має таке ж відношення, як і ми, оскільки вона на балансі в служби автомобільних
доріг України. А звідти дали
конкретну відповідь: є більш
важливі об’єкти…
Але акція не завершила-

на балансі
« Дороги
в служби
автомобільних доріг
України. А звідти дали
конкретну відповідь:
є більш важливі
об’єкти…

»

Вчора пнівненчани блокували міжнародну трасу в Седлищі.

риторіальної громади, в поліцію і повідомив, що з понеділка
(27 травня) протестувальники
уже блокують міжнародну трасу
у Седлищі. Може, таким чином
достукаються до відповідних
інстанцій і привернуть увагу
до своєї проблеми. n

РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!

29 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.12, захід — 21.20, тривалість дня — 16.08).
Місяць в Овні. 24–25 дні Місяця.
Іменинники: Олександр, Аркадій, Георгій,
Петро, Федір.
30 ТРАВНЯ

Фото з архіву Софії Золотопупової.

Одинадцятикласницю гімназії № 21 імені
Михайла Кравчука, що в Луцьку, Софію
Золотопупову, переможницю міжнародної
олімпіади з екології, всеукраїнських турнірів,
визнано «Кращим учнем 2019 року»
Лариса ЗАНЮК

Людмила ВЛАСЮК

Повноправними господинями у такому транспорті почуваються кондуктори.
І всі вони різні. Одні — усміхнені й енергійні, інші — мовчазні й похмурі. Як і пасажири. А водії-жінки навіть за кермом
тролейбуса прагнуть бути красивими для
чоловіків. І не лише вони. На одній зупинці до транспорту заходить сивочола пара.
Він елегантно підтримує її, допомагаючи
піднятися сходинками. Бабуся дуже жва-

Таку оригінальну акцію провели члени ГО
«Розвиток мікрорайонів міста» на вулицях
Набережній та Заньковецької
Власта КРИМСЬКА

У рідному краї Софія безстрашно досліджувала паразитів,
а в Кенії – екзотичних тварин.

Фото history.org.ua.

»

Цікава
с. 6

Доля відміряла одному з ідеологів українського націоналізму
лише 46 років.

Щоб убити Євгена
Коновальця, агент НКВС
заховав бомбу у цукерки

ГА ЗЕТА +

на вихідні

Василь УЛІЦЬКИЙ

КОМАНДИР СІЧОВИХ
СТРІЛЬЦІВ І ТВОРЕЦЬ ОУН

Фото Ірини БОЛЕСТИ.

22-річний Ілля Паскарюк із Новоселицького району на Буковині
у 5 літ через пустощі з петардою втратив п’ятірню. Але попри травму
ставав переможцем чемпіонатів із дзюдо і самбо

Д

зюдо займався старший брат
Андрій, а 5-річний Ілля спостерігав. Тренер помітив у малого
захоплення цим видом спорту і запропонував долучитися. До занять
хлопців заохочував тато. Він щодня
возив синів на тренування за 30 кілометрів від дому. А через місяць
після перших спроб у дзюдо з Іллею
сталася трагедія.
— Це трапилося під час новорічних
свят, — згадує спортсмен. — Ми гралися з братом у кімнаті. Я тримав велику

“

Я тримав велику петарду
в руці, брат її підпалив.
Снаряд вибухнув
і відірвав мені кисть…

петарду в руці, він її підпалив. Снаряд
вибухнув і відірвав мені кисть…
У сім’ї довгоо не мо
моглии отямитися
після цієї події. У спорт
спортзал не ходив
навіть брат. Алее через дв
два місяці тато
знову почав возити
Андрія на треозити Анд
нування. Ілля ж, як і споч
спочатку, лише
спостерігав за процесом.
— Важко передати словами,
як сильно менее туди тягло, та я бо-

Усі перемоги та досягнення Ілля присвячує батькові, який помер від серцевого
нападу на синовому поєдинку.

«ЦІКАВА»» »
явся. Рука ще боліла. Думав, що
зі спортом покінчено назавжди.
Але тренер запитав: «Ілля, а ти чого
не тренуєшся?» Я показую йому

на мою забинтовану руку. А він:
«І що?! Бери кімоно — і ходімо!»

Закінчення на с. 11

ЗА 23 ТРАВНЯ ЩЕ
У ПРОДАЖУ!

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 23 травня:

Таку ідею кілерам підкинув
особисто Йосиф Сталін

23 травня 2019 року №21 (77) Ціна 6 грн

l НІКОЛИ НЕ ЗДАВАЙСЯ!

Тренер дзюдо без кисті руки:
«Вчу дітей найперше падати,
а вже потім — підніматися»
Руслана ЧАЙКА

ва, навіть у такому віці помітно, як сяють
її очі. Усміхаючись, не відпускаючи його
руки, вона зауважує: «Даремно ти зі мною
не одружився. Скільки вже твоєї дружини
немає? Двадцять років? І ти так нікого й
не полюбив?»
І весь тролейбус завмирає, чекаючи
на продовження.
Чоловік, помітивши, що я із зацікавленням спостерігаю за ними, жартує:
«У молодості — женився б, а тепер що, немічні ми обоє. Як би я отакий старий квіти
тобі приносив?»
Раптом до розмови долучається кондуктор, яка з усмішкою каже: «Можна й
без квітів, аби з повагою».

l НАШІ ГЕРОЇ

Принаймні про це у своїх
спогадах згадує безпосередній виконавець убивства енкаведист Павло Судоплатов.
За його словами, між Сталіним
і ним відбувся такий діалог:
— А які смаки, слабкості
і схильності Коновальця? Намагайтеся їх використовувати.
— Коновалець дуже любить шоколадні цукерки, —
відповів я, додавши, що куди б
ми з ним не їхали, він скрізь
насамперед купував шикарну
коробку цукерок.
— Обміркуйте це, — запропонував Сталін.
Перед відходом він наголосив, чи розумію я «політичну
вагу місії», яку довірили.
— Так, — відповів я, запевняючи, що не пошкодую життя…
Убивство сталось рівно
81 рік тому, у травні 1938–го,
в голландському місті Роттердамі. Сталін не випадково запитував про «політичну
вагу місії», бо уродженець
села Зашків, що на Львівщині, Євген Коновалець був тоді
одним із найавторитетніших борців за волю України.
ції
У роки Української революції
ш
він очолював чи не найбільш
рбоєздатну військову фор-

мацію Української Народної
Республіки — Січових Стрільців. У 1920 році став лідером
Української військової організації, а у 1929–му очолив новостворену ОУН — Організацію
українських націоналістів, яка
ставила за мету проголошення української державності.
Коновальцю вдавалося згурту-

“

Тренер дзюдо
без кисті руки:
«Вчу дітей
найперше
падати»

Убивство сталось
рівно 81 рік тому,
у травні 1938–го,
в голландському
місті Роттердамі.

вати як молодих націоналістів,
так і патріотів старшого покоління. Сталін вважав, що ОУН
може стати — та, зрештою,
і стала — на заваді упокорення України.
А у Павла Судоплатова,
до речі, були й особисті мотиви для вбивства — він хотів помститися за старшого
брата–червоноармійця, який
загинув біля Житомира в бою
з кавалерійським загоном Коновальця.

Закінчення на с. 4

Володимир
Зеленський:
«Ко
«Кожен із нас
заг
загинув
на Д
Донбасі…»

»

Фото radiosvoboda.org.

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

«Я — Настуся.
Як знайти мені
Матусю?»

с. 3

»

Українці на заробітках:
«бої без правил»

Уже і в Луцьку — квіти
замість ям на дорогах

Водії радо вітали ініціативу.

«У молодості женився б, а тепер пізно»
Одна поїздка у тролейбусі —
це як кадр із якогось кінофільму чи
фрагмент із книги

Сонце (схід — 5.12, захід — 21.21, тривалість дня — 16.09).
Місяць в Овні, Тельці. 25–26 дні Місяця.
Іменинники: Степан, Євдокія, Степан.

Фото Новости.in.ua.

Волинська школярка вразила світ і стала
найкращою в краї

З ІХ Міжнародної олімпіади з екології, що відбулася в Кенії, юна лучанка привезла золоту медаль.
Це одна із двох найвищих нагород, здобутих українцями на «The Golden Climate Olympiad». З 11-класником
Данилом Коваленком із Києва вони вибороли гран-прі
серед 550 учасників.
«Ценотичні зв’язки трематодів і молюсків у водоймах Волинської області» — така тема наукової роботи, над якою два роки працювала юна науковиця під
керівництвом доктора біологічних наук СНУ імені Лесі
Українки Катерини Сухомлин і заслуженого вчителя
України Галини Ягенської. Вона досліджувала печінку
молюсків на наявність у ній паразитів, що небезпечні
для людини і домашніх тварин, та профілактику зараження ними. Тож тема досить актуальна. В Африці
наша школярка провела тиждень. Побувала на цікавих
екскурсіях у національних парках, де ознайомилася
з місцевою флорою і фауною. Перебування там оплатила держава. Участь у престижному змаганні сприятиме юнці при вступі до бажаного вишу.
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Фото з «Фейсбук»-сторінки ГО «Розвиток мікрорайонів міста»
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Щоб убити Євгена Коновальця,
агент НКВС заховав бомбу
у цукерки

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

Хліб любови
Нас було багато
в домі. І баба
пекла хліб щодня.
За день усе з’їдали.
Через це, либонь,
тільки в нас завжди
на столі був свіжий
хліб
Старенька вставала
вдосвіта і бралася за тісто. Я гадав, що це від
сірого борошна в неї
руки посіріли, і обличчя,
і волосся, й очі… Ми їли,
а вона сиділа, склавши
під грудьми руки, і лагідно дивилася.
«Ти так любиш пекти
хліб?» — якось запитав
її.
«Я люблю вас», —
відповіла баба.
Минув час, і я зрозумів: любов — це як хліб.
Її треба випікати щоденно, аби вона завжди
була свіжою.
Мирослав
Дочинець,
із книги
«Розрада-гора».

Небайдужі лучани, стурбовані проблемою руйнівного стану автошляхів міста, «залатали» «дірки»
на проїжджій частині креативними композиціями.
Понад 50 варіацій із живих квітів та декоративних
матеріалів «ростуть» на асфальті. Під час акції активісти отримали схвалення і подяку від водіїв,
які їхали назустріч. «Ми сподіваємось, що ці насадження привернуть увагу влади, журналістів та
громадськості і змусять чиновників вирішити проники заход
ду.
у
блему», – пишуть у «Фейсбуці» учасники
заходу.

n Погода

«Травень є травень...
...
Може, у тім і спасіння
— пізнати цю пору, ніби
останнє цвітіння...»
Цього дня вшановується пам’ять
преподобного Феодора, який прославився
святістю життя і великим даром чудотворення.
У народі його називали Федором Житником,
оскільки 29 травня було останнім строком
для посіву ярових. Якщо на Федора зацвіла
горобина, погода буде теплою
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Лесі Пасічник, 29 травня — мінлива хмарність, уночі без
істотних опадів, удень короткочасний дощ,
гроза, місцями град. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7–12, вдень подекуди пориви 15–20 метрів за секунду. Температура
повітря вночі 11–16 градусів тепла, вдень — 19–
24 вище нуля. 30-го — мінлива хмарність, без
істотних опадів. Вітер північний, 5–10 метрів за
секунду. Температура повітря вночі — 8–13 градусів тепла, вдень — 17–22 із позначкою «плюс».
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 29 травня було 2005 року — плюс
го —
29,6, найхолодніше — 1959-го
0 градусів.

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК.
Тел. 72–38–94.

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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Погляд
Сергій НАУМУК,
заступник головного
редактора «Газети Волинь»

10 % наших

n І це мине…

На нараду до губернатора Савченка
не прийшли навіть його улюблені ЗМІ

«У нас 90 відсотків проти України.
Як же ж так? – ніяк не збагне Віктор
Власов. – Адже ні німці, ні поляки
не продають своєї Батьківщини».
Чоловік власною автівкою вивозив
поранених у бою під Волновахою у
2014 році українських воїнів
ому видніше – він живе там і знає,
хто чим дихає. Та й близькість самої
«ДНР» грає роль. Хоч-не-хоч люди
дуже обережні у висловлюваннях щодо політики.
Здавалося б, такий стан справ має означати, що регіон цілком проросійський.
Та насправді це не так. Адже, крім тих «90
відсотків», згаданих паном Віктором, є інші
десять. А вони – небайдужі й активні, тому
їхній вплив на ситуацію значно вагоміший.
Чого варта лише підприємиця Марго!
Вона переїхала в Україну з Кавказу, де ще
раніше довелося пізнати, що таке війна,
горе і страждання. Тому із самісінького
початку російсько-українського протистояння її кафе та готель, розташовані на
околиці міста, стали центром підтримки
українських військових. Хто б із вояків чи
волонтерів не їхав у справах, знає: у Марго
завжди можна знайти відпочинок та обід.
Жінка вже навіть не рахує, скільки військових побували в неї. Вона підтверджує свою
любов до України власною кишенею. А це,
як ви розумієте, непросто. Робити декларативні заяви, чим часто чваняться наші
«показні» патріоти, — значно легше.
Зустрілися й з адвокатом Русланом
Мірошніковим. Він входив у групу місцевих жителів, з якими військові у 2014 році
починали перемовини, в результаті котрих
вдалося налагодити контакт, і наші вояки
вже мали підтримку.
А ще активіст Олексій Гаврилов, який
не дає спокою місцевій владі, бо постійно
має якісь соціальні проекти, — також із Волновахи.
Власне, після спілкування з такими
людьми розумієш: донецькі люди — класні. Вони активні, сміливі, наполегливі, вміють постояти за себе і справді вболівають
за долю країни. А 90 відсотків, згаданих
на початку? Як уже говорилося, вони не
визначають обличчя регіону. Зрештою, на
Волині теж є проросійськи налаштовані
або відверто апатичні громадяни. Але ж
ми асоціюємо свій край із найкращими —
з активістами, з добровольцями та волонтерами, а не скигліями чи таємними прихильниками пуйла. То чому до Донеччини
маємо підходити з іншими мірками? n

Й

n Тільки факт
«Ігоркові на пам’ять від солдата Дем’янюка. Будь мужиком,
пам’ятай своїх. Поважаю». А на зворотному боці купюри дата — 2017 рік та підпис.
Незвичайну двогривневу купюру з такими
словами побачив Анатолій Любежанін із
Деревка Любешівського району. Як вона
потрапила до нього, Анатолій Васильович
і сам не знає. Напис помітив, коли хотів
нею розрахуватися в магазині.
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Десятий керівник виконавчої влади області
за роки Незалежності розповів про головні
досягнення та найбільші провали за 14 місяців
головування в нашому краї та висловив побажання
своєму наступнику в ексклюзивному інтерв’ю
журналісту «Волині» після оперативної наради
в облдержадміністрації, яка, за його словами,
не була «прощальною»
Кость ГАРБАРЧУК

агадаємо читачам, що
генерал-полковник
МВС Олександр Савченко був призначений на посаду 23 березня 2018 року.
Представляючи його, Петро
Порошенко тоді сказав ключову фразу: «Ми не дозволимо перетворити Волинь
на будь-чию вотчину». Що
з цього вийшло, ми з вами
вже знаємо.
На
нараді
у
голови
Волинської
облдержадміністрації щодо підсумків опалювального сезону 2018–2019 років та підготовки до наступного чомусь,
окрім кореспондента «Волині», не було більше представників ЗМІ (очевидно,
вже вважають губернатора
«збитим льотчиком»). Хоча
за час обіймання ним посади
він чи його команда жодного
разу не висловилися за те,
щоб на сторінках провідного
друкованого видання краю
— газети «Волинь» — донести до читачів свою думку.
Довіряв ЗМІ олігархів, позицію яких підтримував. Лише
зараз пан Савченко відповів
на запитання нашої газети.
— Пане голово, якраз
минуло 14 місяців, як ви
очолили виконавчу владу
області. Розкажіть про ваші
найважливіші досягнення
та найбільші провали.
— Дякую, що нагадали про цю дату (усміхається. — Авт.). Так відразу й
не скажеш про успіхи та невдачі. Провали у роботі є.
Вони пов’язані не з моєю
особистою участю. Школи,
які ми намагалися добудувати в Осівцях та Любохинах
до 1 квітня, ще не завершені,
тому що немає коштів з Державного фонду регіонального розвитку. На Стобихівку

Н

n

виділено 5 мільйонів гривень
на цей рік, але поки що ми їх
не отримали. Це реальні провали, адже я людям обіцяв,
коли з ними зустрічався.
Не знаю, чи можна вважати досягненням дорогу
з Луцька до Ковеля — відрізок
до села Козин, яку ми завершимо у перших числах червня. Закінчили трасу до Володимира-Волинського, але
не ми її розпочинали. Зробили дорогу з Володимира
до Нововолинська — це досягнення чи ні?
Відкрили 19 інклюзивно-ресурсних центрів і ще заплановано. Це результат роботи, який оцінила Європа.
З них 8 чи 9 зроблено за кошти об’єднаних територіальних
громад. У Ратному недобудований дитячий садок, який
стояв 5 років, запустили. Багато чого можна мені ставити

порада —
« Головна
не рубайте
з плеча!
»
у вину, але процес я запустив.
— Олександре Іллічу, чи
маєте якусь інформацію про
вашого наступника?
— Я дійсно, як і всі губернатори, написав заяву
з проханням звільнити мене
з посади за власним бажанням, — розповів пан Савченко. — Але не знаю, коли
Кабмін її розгляне. За Конституцією, Президент має
право звільняти й призначати
голів ОДА за поданням уряду.
Це може статися хтозна-коли. Але я готовий, якщо буде
указ, подякувати всім і піти.
Тому сьогоднішня нарада
зовсім не була «прощальною».
— Чомусь на оперативці

Фото Костя ГАРБАРЧУКА.
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До речі, пан генерал влучно стріляє з автомата Калашникова.

не було представників ЗМІ,
крім «Волині». Це вже якесь
ігнорування, як ви вважаєте?
— Правильно наша преса
реагує (усміхається. — Авт.).
Що з ним говорити — якась
бліда тінь. Можливо, це пов’язано з погодою, й вони десь
відпочивають. У мене немає
претензій до преси. Я вже неодноразово заявляв, що відкритий для спілкування і готовий давати коментарі.
— Що б ви хотіли побажати своєму наступнику?
— Я передбачаю, що
це йому скажу особисто. Ніхто сьогодні ще не знає, хто
займе цю посаду. Є певне
коло осіб, які надіються, що
вони знають. Але це може
бути зовсім не так, як вони
думають. А новому голові обласної адміністрації, це може
бути чоловік чи жінка, скажу:
на княжій Волині живуть добрі, справедливі люди, дещо
закриті й обережні. Вони
відразу не йдуть назустріч,
а вичікують, тиждень-місяць,
а потім відкриваються. Тоді
з ними можна працювати. Головна порада — не рубайте
з плеча!

ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
НА ВОЛИНІ БУЛО
10 КЕРІВНИКІВ ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ (БОРИС КЛІМЧУК
ДВІЧІ ОЧОЛЮВАВ ВОДА):

lВолодимир
Блаженчук (березень 1992 — квітень
1994) — представник Президента України
lЮрій Ленартович (квітень 1994 — березень 1995) —
представник
Президента
України
lБорис Клімчук (липень
1995 — червень 2002) — голова Волинської обласної державної адміністрації
lАнатолій Француз (червень 2002 — лютий 2005)
lВолодимир
Бондар
(лютий 2005 — листопад 2007)
lМикола Романюк (грудень 2007 — березень 2010)
lБорис Клімчук (березень 2010 — лютий 2014)
lОлександр Башкаленко
(5 лютого — 2 березня 2014)
lГригорій Пустовіт (2 березня 2014 — 24 липня 2014)
lВолодимир
Гунчик
(24 липня 2014 — 23 березня
2018)
lі десятим став Олександр Савченко — з 23 березня 2018. n

Пряма мова

Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, олігарх, розповів, звідки взявся аудіозапис,
на якому Юлія Тимошенко тепло вітала його з днем народження:
Та це СБУ, напевне, записало чи хто там. Це по відкритому зв’язку було. Вона зателефонуувала Ігорю Палиці (голова Волинської обласної ради. – Ред.) на відкритий зв’язок. Через
те, що там був шум, він не визначив, що вона телефонує по відкритому зв’язку, і передав
слухавку. Тому воно «злилось».

www.volyn.com.ua
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n Секрет успіху

«АТБ» – ДЛЯ ТЕБЕ: ЄВРОПЕЙСЬКА
ЯКІСТЬ ЗА ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ
Здається, ще вчора волиняни традиційно збирали за одним великим
столом близьких на Великдень, та ось весна добігає кінця – настає час
підбивати квартальні підсумки

Фото atbmarket.com.
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ОВИНИ КРАЮ
ШКОЛЯР НЕ РОЗГУБИВСЯ
І ВРЯТУВАВ ЛІТНЬОГО ЧОЛОВІКА
Під час травневої негоди селян, які випасали
худобу біля села Бережанка Горохівського
району, зненацька застала велика злива
Віталія ЛУКАШЕВИЧ

отоки води з узвишшя сходили в долину, де
місцями її рівень сягнув 1,5 метра. Місцевість,
де паслися корови й коні, за лічені хвилини затопило — безпомічна худоба була по шию у воді.
Люди кинулися рятувати тварин. Серед небайдужих був і учень 9-го класу Бережанківського закладу
загальної середньої освіти І–ІІ ступенів Олексій Захарчук. Хлопець разом із декількома дорослими виводив переляканих корів із води. Якоїсь миті підліток
помітив, що сильний потік збив з ніг його односельчанина — 67-річного інваліда з дитинства Олександра
Захарчука. Дідусь намагався встати, але не зміг —
замулене дно не давало йому можливості рухатися.
Олексій, пройшовши кілька десятків метрів по коліна
у холодній воді, підвів чоловіка та допоміг піднятися
на узвишшя, чим і врятував йому життя. n

П

50 ТИСЯЧ — НА ЗАЛАГОДЖЕННЯ
ПРОБЛЕМ, ЯКИХ НЕ БУЛО
«АТБ» демонструє найвищі темпи розвитку в країні вже понад десятиріччя.
Ольга КОВАЛЬ

цінив ефективність власної
діяльності протягом першого кварталу й наш головний
постачальник гарантовано свіжих
продуктів – компанія «АТБ-Маркет». Як і було заплановано, драйвер вітчизняної галузі торгівлі продовжує свій динамічний розвиток.
З початку року в країні відкрито
25 нових дискаунтерів мережі «АТБ» європейського зразка.
Протягом першого кварталу також проведено капітальну реконструкцію ще дюжини супермаркетів.
«Ритейл – це галузь, яка має
постійно динамічно розвиватися, оскільки її стрімкий розвиток зумовлений мінливим попитом. Нове покоління клієнтів стає
більш вимогливим за попереднє,
тому в боротьбі за покупця перемога буде саме за новатором.
Торговельна мережа «АТБ» працює у форматі дискаунтера, пріоритет якого – забезпечення населення продуктами й товарами
першої необхідності за мінімальними цінами. На наш погляд, сучасний дискаунтер – це магазин
із доступними цінами та максимально комфортними умовами.
Магазин, де впроваджено новітні
технології в галузі будівництва,
освітлення,
енергозбереження
тощо», – говорить Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації
«АТБ».
Тож недарма «АТБ» демонструє
найвищі темпи розвитку в країні
вже понад десятиріччя. Сьогодні
у 259 містах країни, зокрема й у
Луцьку, працюють 1015 дискаунтерів мережі «АТБ». У майже двох
сотнях із них впроваджено прин-

О

ципово нову концепцію, встановлено найсучасніше енергоощадне
обладнання, реалізовано сміливі
рішення.
Компанія продовжує впевнено тримати лідерство у галузі,
забезпечує гарантовано якісними (супермаркети «АТБ» проходять сертифікацію за міжнародним стандартом безпеки ISO
22000:2005) товарами та свіжими
продуктами харчування за мінімальними цінами понад три з
половиною мільйони постійних
клієнтів у 22 областях України,
включно з Волинською.

на величезні
« Зважаючи
обсяги та ділову
репутацію «АТБ»,
виробники охоче
йдуть на поступки та
пропонують вигідні
умови договорів.

»

Товарообіг компанії «АТБ-Маркет» протягом першого кварталу
2019 року становив 28,3 мільярда
гривень. Зростання з І кварталу
минулого року й донині – 22%. У
супермаркетах мережі «АТБ» також
відбулося 13-відсоткове збільшення середнього чека (розраховується діленням загальної суми витрачених коштів на кількість зроблених
клієнтами покупок). Окрім того, в
першому кварталі цього року підприємства групи компаній «АТБ»
поповнили бюджети різних рівнів, у
тому числі й нашу міську скарбницю, на 2,76 мільярда гривень.
Як корпорації «АТБ» вдається
стабільно тримати найнижчі ціни
на ринку (у середньому на 15%)
та стрімко зростати й роками бути

драйвером усієї торговельної галузі?
По-перше, формувати найбільш вигідні цінові пропозиції у
супермаркетах «АТБ» дає змогу
політика прямої співпраці з виробниками. Через це не потрібно використовувати послуги посередників, що, звісно, позначається
на вартості товарів. Зважаючи на
величезні обсяги та ділову репутацію «АТБ», виробники охоче йдуть
на поступки та пропонують вигідні
умови договорів.
Також компанія має можливість
встановлювати мінімальні ціни на
продукцію власного виробництва.
Цей ексклюзивний асортимент
сьогодні становить майже третину
від загального – 3 500 найменувань товарів. Відсутність потреби
витрачати кошти на рекламу та
просування цих брендів веде до
значної вигоди для покупців.
Друга складова багаторічного
лідерства «АТБ» на українському ринку – це вдале поєднання
формату дискаунтера з європейськими принципами ведення бізнесу й оптимальним використанням потужностей. «АТБ» володіє
найбільш розвиненою логістичною мережею країни: збудовано
близько десяти сучасних мультитемпературних центрів, чималий власний вантажний автопарк
справно розвозить товари по всій
країні.
Важливу роль у динамічному
розвитку компанії відіграє й людський фактор. В «АТБ» сьогодні
працює більш як 50-тисячна команда професіоналів, зокрема й
волинян, які щоденно докладають
максимум зусиль, щоб мільйони
українців мали можливість отримувати якісні та гарантовано свіжі
продукти за доступною ціною. n

Схема шахрайства «Ваш родич у поліції»
не нова, та люди й далі потерпають від неї,
втрачаючи значні суми. І часто жертвами
аферистів стають люди похилого віку
Наталія МУРАХЕВИЧ

травня 75-річна мешканка одного із сіл
Локачинського району перерахувала зловмисникам понад 50 тисяч гривень, щоб
залагодити ситуацію з потерпілими від злочину, нібито вчиненого її донькою. Жінка погодилася на пропозицію все владнати за гроші – і залишилася без
своїх заощаджень. Прокуратура Волинської області
вкотре звертається до громадян із застереженням:
у жодному разі не надсилайте і не передавайте кошти шахраям, попередьте своїх родичів похилого віку
про можливі злочинні дії любителів легкої наживи. n
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ВОЄННИЙ ВСЮДИХІД ЗНОВУ
ПЕРЕВОЗИТИМЕ ПОРАНЕНИХ
За зібрані іваничівськими учнями і педагогами
гроші відремонтували автомобіль для фронту
Алла ЛІСОВА

оли побуваєте в Іваничівському навчально-виховному комплексі «ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 —
гімназія», вашу увагу обов’язково приверне
меморіальна дошка на честь загиблого під час виходу
з Іловайського котла бійця 51-ї бригади (тепер 14-та
ОМБр) Валерія Янчука. Це була його рідна школа…
Її 605 вихованців і педагоги на чолі з директором Марією Шевчик не лише свято бережуть пам’ять сучасних героїв, які поклали голови на Сході, а й постійно
підтримують солдатів, котрі відстоюють нашу незалежність. Про це на урочистій імпровізованій лінійці
розповів волонтер, депутат Волинської обласної ради
Валерій Курстак, який разом зі своїм колегою підприємцем Петром Сопронюком прибув з особливою місією. Гості продемонстрували учням і вчителям автомобіль «Фольксваген Т–4», відремонтований за кошти,
зібрані під час останнього шкільного ярмарку.
Це авто вже бачило запеклі бої, поранених і загиблих — сліди крові довелося довго відмивати в його
салоні. Всюдихід потребував значного ремонту й оновлення. До речі, Петро Сопронюк відправив на фронт
уже 12 машин, вкрай потрібних на передовій. Цей автомобіль буде служити в медроті танкового батальйону
для перевезення поранених. n
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«Старовинною піснею з Видерти ми
полонили навіть столицю, але теперішній
молоді тільки Винника давай...»

»

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Фото з «Фейсбук»-сторінки Велицької громади.

Фото tsn.ua.

Закінчення. Початок на с. 1

Катерина ЗУБЧУК

Ось такі «горошини» били посіви.

Град понищив
майбутній врожай
24 травня під час бурі постраждали
сотні гектарів на полях Велицької
об’єднаної територіальної громади
Ковельського району
Катерина ЗУБЧУК

чора у телефонній розмові голова громади Віктор
Ковальчук розповів, що
шкоди завдано посівам

У

приблизними
« Запідрахунками
спеціально
створеної
комісії, від стихії
постраждало
550 гектарів
у таких селах,
як Велицьк,
Кашівка, Сільце,
Підліси
і Кухарі.

»

зернових, сої, картоплі, кукурудзи на полях сільськогосподарських товариств,
фермерів та селян-одноосібників. За приблизними
підрахунками спеціально
створеної комісії, від стихії

постраждало 550 гектарів
у таких селах, як Велицьк,
Кашівка, Сільце, Підліси
і Кухарі.
За словами голови,
коштів на відшкодування
збитків у бюджеті громади нема. Тож будуть звертатися до обласних держадміністрації та ради,
а також у Кабінет Міністрів
України за допомогою,
аби хоча б частково компенсувати втрати.
P.S. За 20 днів травня
на Волині випала двомісячна норма опадів.
За даними Волинського
гідрометцентру, найбільше дощило у північних
районах області. Так за
перші дві декади у Любешівському районі, який є
«рекордсменом», випала
двомісячна норма опадів
— понад 115 міліметрів.
За цей же період у Луцьку — 160 відсотків від їх
місячної норми. n

«ТКАЦЬКИЙ ВЕРСТАТ МЕНІ ДІСТАВСЯ
ВІД СВЕКРУХИ»

До Любові Зубач ми приїхали, зацікавившись перш за все, що вона одна
з тих, хто ще сьогодні тче — береже
на селі давнє народне ремесло. Доводилося чути, що в її рідній Видерті
взимку ткацькі верстати стоять не менш
як у 50 хатах. Навесні, коли жінок чекає
поле, їх розбирають і ховають до холоду.
А ось Любов Іванівна ще й у травні з ним
не попрощалася. Як каже, між роботою
по хазяйству, на грядках буде ткати доріжки, які «останнім часом по селах стали
модними». Мова про вироби, на які йде,
за її словами, різне старе шмаття: поношеним, уже й ніби не потрібним речам
сільські жінки дають друге життя — рвуть
на вузенькі смужки, мотають на клубки
і тчуть смугасті барвисті доріжки. І вони
тепер у «більшому почоті, ніж паласи, які
колись з таким трудом діставали».
У літній кухні стоїть верстат, до якого
нас і привела Любов Іванівна. І зразу ж
про його «біографію» розповіла:
— Він виготовлений ще у 1936 році —
на одній з деталей і дату цю можна знайти. Мені він дістався від свекрухи. Як
вона ще жила, то розповідала, що хотіли
його уже порізати на дрова. Але якось
притримали цю старовину. І коли я прийшла у невістки, то чоловікова мати
сказала мені: «Може, ти колись ще ткатимеш». Верстат довго висів у хлівчику.
Аж ось у 2010 році нашому колективу
«Криниця» треба було їхати виступати до Луцька (район мав творчий звіт).
І моя дочка Люда, яка працює у Камінь-Каширському райвідділі культури
методистом по фольклору, передала
побажання керівництва, щоб ми привезли цей незамінний на Поліссі атрибут. Тоді й дістала верстат. Поподраїла,
аби привести його до ладу, бо ж пилом
припав за багато літ.
А виявилося, що не лише музейним
експонатом може ще послужити — якраз ті смугасті доріжки, які «стали модними», і почала ткати Любов Іванівна.
— Ремеслу цьому я навчилася від
мами, — розповідає господиня. — Поки
менша була, то цівки сукала. А з роками
й за серйознішу роботу взялася. Перші
уроки — і від мами, і старшої сестри.
Жінка тут же показує, як то треба
нитки основи перебирати, щоб вийшов візерунок — на рушниках зокрема.

Любов Іванівна продемонструвала нам і старовинну вишиванку, яку того дня одягла,
і сучаснішу, у якій виходить на сцену.

І як ілюстрація до того, яку ж то продукцію колись виготовляли, наша співбесідниця показує дивани (мені більш знайома назва рядна), якими лавки, ліжка,
ті ж дивани застеляли. А ще робили
сінники — зшивали два смугасті рядна
і мали великий мішок, у який на Поліссі
придане молодої складали — подушки,
перину, постіль. Клали його на кухор
(чи кофр, скриню) і везли до нареченого.
— Портки ще ткали, як дівчина заміж
збиралася,
биралася, — пригадує Любов Іванівна.
а. — Мусово було мати 12 таких портків
Авт.),
в (скатертин. — Авт.
), щоб на весіллі
весілл
кожен
ожен стіл застелити. І само собою молода
ода готувала рушники. Тепер добре —
все
се покупляти можна.
можн
ж а. А колись треба

Світлана Халижук
ук
(на фото) здобула
ла
титул «Волинська
ка
княжна — 2019».
». Приз
Пейзаж після стихії зовсім не травневий.
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тій
глядацьких симпатій
уляр.
дістався Марічці Муляр.

було виткати.
А ось чи жінка, яка виходила заміж
у 1973 році (не така вже й давнина), подібне придане мала? Коли про це зайшла мова, то вона сказала:
— Аякже… Мати багато дала і диванів, і портків. З тих портків (а то гарне
легке полотно) ми тепер пошили літні
сценічні костюми для свого колективу.
«А ПОЧАЛОСЯ ВСЕ З ХОР-ЛАНКИ»

Любов Іванівна зустріла нас, звичайно, в домашньому одязі. Але не була б
то вроджена артистка — за якусь мить
вона вже при повному параді — і блузка вишита на ній, і спідниця традиційна
поліська, обшита вузенькими кольоровими стрічками. І тут же такий коментар:

— Я спеціально одягнула старовинну блузку, якій більше ста років, — вона
дісталася мені ще, певно, від прапрабабусі. У ній я не виступаю — для сцени
у мене є сучасніша сорочка. Але схотілося показати, яку то красу творили колись жінки: і не для сцени — таким було
святкове вбрання жінок на Поліссі.
А далі — розповідь про колектив
«Криниця», керівником якого є Любов
Зубач:
— Починалося все із хор-ланки,
в якій я працювала. Стелимо льон, бувало, пройдемо кілька рядків, посідаємо
відпочити і співаємо. Пісні з різних кутків
було чути. Наша ланка все ж найспівучішою виявилася. Тому й на сцену вийшли.
Скоро 35 років нашому колективу, який
з роками набув назву «Криниця», заслужив звання народного. Спочатку керівниками були директор будинку культури
Видерти Михайло Мартинюк, завідувачка бібліотеки Ольга Малащук, трохи
моя дочка Людмила, яка свого часу теж
завідувала закладом культури в рідному
селі. А з 2000-х років уже я керівник.
Жінка і першу пісню пригадала, яка
дуже полюбилася, — «Ой у полі Галя
коксагиз сапала». Сьогодні мало хто
знає, що коксагиз — це культура, з якої
добували каучук, поки не винайшли синтетичного. Любов Іванівна наспівує: «Ой
у полі Галя коксагиз сапала. Прийде вечорочок — Йванка дожидала…» Тут же
переходить до іншої, де є такі рядки:
«Коли б льон-льонок не цвів, Серце б так
не билося. Серед зоряних полів З милим я зустрілася». І каже:
— Цю пісню про льон ми виконували,
коли торік звання народного колектив
наш захищав. Сьогодні про нього лише
співаємо, а колись рвали, стелили,
на терниці тіпали… Ой, то дуже важка
робота…
Любов Іванівна — з того покоління поліщуків, які добре пам’ятають
поля, що цвіли синьо-синьо. А зараз
хіба для того, аби народний аматорський фольклорний колектив «Криниця»
на сцені колоритніше відтворив дійство,
«героєм» якого є льон, жінка на своїй
грядці сіє цю, уже багатьма забуту сільськогосподарську культуру.
«У НАШОМУ КОЛЕКТИВІ Є ЗОВСІМ
МОЛОДУХИ, КОТРІ ЩЕ Й 60 ЛІТ
НЕ МАЮТЬ»

«Не уявляю, як би жила без пісні», —
ці слова ми чули від Любові Іванівни
не раз, коли вона розповідала про свій
колектив, у якому сьогодні 13 аматорок.
Найстаршій — уже 75. Наступного року
ще одна відзначить такий же поважний
ювілей. А є і «зовсім молодухи, котрі
ще й 60 літ не мають».
Завдяки пісенному захопленню видертські жінки світу побачили, як розповіла Любов Іванівна. Вони уже свої
у Луцьку — на фестивалі «Берегиня»
три рази були (у 2010, 2013, 2018 роках в обласному драмтеатрі відкривали
його). А ще двічі мали честь представ-

На хабарі у 400 тисяч гривень спіймали начальника управління
Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області
Ігоря Мічуду. Кошти призначалися за неперешкоджання у здійсненні
підприємницької діяльності у сфері будівництва та непроведення перевірок на об’єкті. Минулої суботи посадовця затримано і повідомлено
про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

ляти своє мистецтво у Києві на телепрограмі «Фольк-musiс». Не кажучи вже
про ближчі поїздки — у Любешів, Нововолинськ, Володимир-Волинський —
у Княжому місті, зокрема, не раз брали
участь у святі короваю. І про те, чим є
пісня для самого керівника та для його
колєжанок, каже:
— Уявіть, що осінь, у полі роботи
багато — буряки, моркву треба рвати.
Натрудиться добре кожна. А вечір прийде — на репетиції всі. У нас же не просто пісні, а композиції, театралізовані
дійства. Наприклад, весілля відтворюємо — від чесання коси молодої і до того
моменту, як коровай ділять між гостями.
Скільки-то віночків треба наплести?!
Або таке: зараз в інтернеті можна яку
хочеш пісню знайти, а колись того ж
не було. Десь по радіо почую і вже записую. Ще як був живий чоловік (17 літ,
як його похоронила), то він уже знав
моє зацікавлення — як передають українську пісню, то гукає: «Любо, швидше
йди сюди…» А у мене вже напохваті зошит, ручка — записую.
Про чоловіків своїх артисток (як і про
свого) у Любові Іванівни окрема розповідь:
— По-різному траплялося. Бувало, що й не пускали їхати десь далеко.
Мусили і задобрювати — сто грамів наливати. У селі нашому, може, нас хтось
і засуджує — «їм ще хочеться співати?»
А ми на це не зважаємо.
Ось тільки шкода, що, як каже жінка,
люди зараз, особливо молоді, «в телевізорах чи в тих же планшетах сидять».
Тож коли організували торік у клубі концерт, то прийшло лише декілька чоловік.
«Їм не цікаво, а раніше зал був забитий.
Тепер Винника давай…»
До речі, своє трудове життя Любов
Іванівна починала після 8-го класу у Камені-Каширському на швейній фабриці. А потім, ще зовсім юною, у 18 років
заміж пішла і дітей Бог дав (подружжя
Зубачів виростило трьох синів і доньку), то не випадало до райцентру їздити
щодня, бо ж малят треба було глядіти.
І з 1980-го вже у колгоспі трудилася,
у ланці. Як міркує, може то й на краще.
Бо коли б не ця ланка, не жінки, з якими
і працювала, і співала, то життя було б
зовсім іншим. А того «іншого» вона б
не хотіла. n
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13-річний старовижівський
Елвіс Преслі розвернув усі
крісла на шоу
«Голос країни. Діти»
Лариса ЗАНЮК

вернулися. Навіть Дзідзьо, який
мав намір не натискати цього
разу червону кнопку, після виступу сказав: «Я прийшов сюди,

-й сезон музичного конкурсу відкрили напрочуд
талановиті учасники. Чи
не найяскравіший із них — Ярослав Карпук (на фото) зі Старої
Вижівки (про нього розповідала
«Волинь» 16 квітня). Хлопець зізнався, що мріє прославити своє
селище на всю країну, і не втомлювався повторювати, що він
із синьоокого краю озер. Ще перед виступом пообіцяв розвернути всі крісла. І слова дотримав. Судді — Джамала, Дзідзьо,
та Надія Дорофєєва і Позитив
(гурт «Время и стекло») — були
подивовані дорослим виконанням пісні «Can’t help falling in love»
легендарного Елвіса Преслі.
Ярослав на сліпих прослуховуваннях просто ввів в оману
тренерів. «Може, це якийсь запрошений гість», — перемовлялися вони, коли хлопець заспівав
не по-дитячому сильним баритоном. По черзі усі тренери роз-

5

Р

Е

К

Дзідзьо,
« Навіть
який мав намір
не натискати цього
разу червону кнопку,
після виступу сказав:
«Я прийшов сюди, щоб
тебе знайти». І таки
переманив Ярослава
у свою команду.

»

щоб тебе знайти». І таки переманив Ярослава у свою команду.
Геніальним назвала його виступ
Джамала. Судді з усіх сил боролися за талановитого хлопця,
але він обрав Дзідзьо.
Бажаємо Ярославові успіху
та вболіватимемо за земляка! n
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу
на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «Птахокомплекс «Губин», код ЄДРПОУ
31603002, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу
на довкілля.
1. Інформація про суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою діяльністю
«Птахокомплекс «Губин», юридична адреса: 43016, Волинська обл., м. Луцьк, вул.
Ковельська, 2, в особі в. о. директора Львова Володимира Михайловича, контактний
номер телефону: +38 (067) 4444525 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи–підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
ТзОВ «Птахокомплекс «Губин» планує
реконструкцію птахокомплексу в с. Холонів
Горохівського району Волинської області (4 черга проекту), збільшити виробничу
потужність із утримання на 220000 птахомісць.
Технічна альтернатива 1:
Вирощування курчат-бройлерів на глибокій підстилці з тирси при штучному освітленні з регульованим заданою програмою
освітлюваним та тепловим режимом.
Технічна альтернатива 2:
Вирощування курчат-бройлерів у кліткових батареях при штучному освітленні
з регульованим заданою програмою освітлюваним та тепловим режимом.
Враховуючи, що при підлоговому вирощуванні умови утримання птиці найбільш
наближені до природних, як наслідок —
менший травматизм, кращий розвиток
опорно-рухового апарату, менше проблем
з ногами, гарна якість тушки на забої; перша технічна альтернатива є пріоритетна.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності:
Територіальна альтернатива 1: Птахокомплекс в с. Холонів Горохівського району
Волинської області.
Територіальна альтернатива 2: Птахокомплекс в с. Піски Горохівського району
Волинської області.
Враховуючи, що на території птахокомплексу в с. Холонів є п’ять недіючих
пташників, а на території птахокомплексу
в с. Піски — два, перша територіальна альтернатива є пріоритетна.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
У соціальному плані реалізація проектних рішень має позитивне значення:
забезпечується зайнятість працюючого
персоналу та створюються умови для подальшої нормальної роботи підприємства.
5. Загальні технічні характеристики,
у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина,
площа, обсяг виробництва тощо)
На птахокомплексі заплановано проведення реконструкції п’яти пташників
по 44000 птахомісць у кожному.
Птахи будуть вирощуватися на глибокій підстилці з тирси при штучному освітленні з регульованою заданою програмою
з освітлюваним та тепловим режимом.
У пташниках будуть встановлені: автоматизована система подачі кормів, ніпельна система напування, припливно-витяжна
система, комплект ТАН (для розпилювання
лікувальних, вакцинних та дезінфекційних
аерозолів у приміщенні).
Термін вигодовування одного поголів’я — 49 діб, середня вага птиці в кінці циклу вигодовування становить 2,25 кг.
При зміні поголів’я забруднена підстилка буде прибиратися машиною МГУ і виво-

зитися на сільськогосподарські угіддя ТзОВ
«Птахокомплекс «Губин».
Падіж птиці передається для утилізації
Костопільській філії ДП «Укрветсанзавод».
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1:
забрудненню атмосферного пові• по
тря — гранично допустимий викид забруднювальних речовин від стаціонарних джерел викидів, гранично допустимі
концентрації забруднювальних речовин
в атмосферному повітрі населених пунктів;
ґрунту, поверхневих та підземних во• по
дах — відсутність на них інтенсивного
прямого впливу;
і здійснення заходів щодо за• розробка
побігання можливим аваріям, а також
ліквідації їх можливих шкідливих екологічних наслідків;
санітарних вимог;
• дотримання
нормативів вібраційного
• дотримання
та шумового навантаження на людину;
санітарних вимог при екс• забезпечення
плуатації.
Щодо технічної альтернативи 2: враховуючи, що технічна альтернатива 1 пріоритетна, друга не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1:
умови та обмеження;
• містобудівні
санітарно-захисної зони;
• розмір
розриви між будівлями
• протипожежні
та спорудами.
Щодо територіальної альтернативи 2: друга
альтернатива не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Технічної альтернативи 1:
обладнання, що відповідає
• застосування
сучасному технічному рівню;
персоналу від статичної електри• захист
ки та короткого замикання;
огляд технічного стану
• профілактичний
обладнання і перевірка справності захисних пристроїв обертових і рухомих
частин, захисних екранів, а також пристроїв, які підводять струм, включають
і відключають живлення;
робітників індивідуаль• забезпечення
ними засобами захисту, спецодягом
і спецвзуттям;
правил збирання та тимча• дотримання
сового зберігання відходів, своєчасний
їх вивіз.
Щодо технічної альтернативи 2: враховуючи, що технічна альтернатива 1 пріоритетна, друга не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1:
технологічного обладнан• компонування
ня з урахуванням вимог правил охорони
праці і виробничої санітарії.
Щодо територіальної альтернативи 2:
враховуючи, що територіальна альтернатива 1 пріоритетна, друга не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого
впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1:
на стадії будівництва:
повітряне середовище — викиди за• на
бруднювальних речовин;
мікроклімат — вплив не суттєвий;
• на
водне середовище — вплив не суттє• на
вий;
техногенне середовище — вплив
• на
не суттєвий;
соціальне середовище — викиди
• на
забруднювальних речовин, шумовий
вплив;
рослинний та тваринний світ — вики• на
ди забруднювальних речовин, шумовий
вплив;
на ґрунт — вплив не суттєвий;
•
на стадії експлуатації:
повітряне середовище — викиди за• на
бруднювальних речовин;

мікроклімат — вплив не суттєвий;
• на
водне середовище — вплив не суттє• на
вий;
техногенне середовище — покрашен• на
ня;
соціальне середовище — зростання
• на
відрахувань у місцевий та обласний бюджети;
рослинний та тваринний світ — вики• на
ди забруднювальних речовин, шумовий
вплив;
ґрунт — вплив не суттєвий.
• на
Щодо технічної альтернативи 2: враховуючи, що технічна альтернатива 1 пріоритетна, друга не розглядається.
9. Належність планованої діяльності
до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину
статті 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»)
Планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності
та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля
згідно з п. 19 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу
на довкілля (в тому числі наявність
значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік
держав, довкілля яких може зазнати
значного негативного транскордонного впливу)
Транскордонний вплив відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з ОВД відповідності
із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VІІІ від 23 травня
2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання
діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
суб’єктом господарювання
• підготовку
звіту з оцінки впливу на довкілля;
громадського обговорення
• проведення
планованої діяльності;
уповноваженим органом звіту
• аналіз
з оцінки впливу на довкілля, будь-якої
додаткової інформації, яку надає суб’єкт
господарювання, а також інформації,
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
уповноваженим органом моти• надання
вованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу,
передбаченого попереднім абзацом;
висновку з оцінки впливу
• врахування
на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного
у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля
уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності,
визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки
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впливу на довкілля та отримання рішення
про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості
для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
а також на стадії розгляду уповноваженим
органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки
впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля буде повідомлено в оголошенні
про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів від дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому
органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції,
вкажіть унікальний реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля (зазначений на першій
сторінці цього повідомлення). Це значно
спростить процес реєстрації та розгляду
ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені відповідно
до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих
днів від дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку
їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати
повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності. Відповідно до законодавства рішенням про провадження
даної планованої діяльності буде
Дозвіл на виконання будівельних робіт.
(вид рішення відповідно до частини
першої статті 11 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»), що видається
Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області.
(орган, до повноважень якого належить
прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля,
необхідно надсилати до
Міністерства екології та природних ресурсів України.
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035.
Відділ оцінки впливу на довкілля: начальник відділу: Шимкус Марина Олександрівна,
тел./факс (044) 206–20–89, 206–31–40.
Електронна пошта: m.shimkus@.menr.gov.uа.
(найменування уповноваженого органу,
поштова адреса, електронна адреса, номер
телефону та контактна особа).
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ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
сьоме скликання
РІШЕННЯ
Про обласну Премію за заслуги у сфері науки
Відповідно до статті 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про обласні
Премії за заслуги у сфері науки й
освіти, затвердженого рішенням обласної ради від 06.03.2012 № 10/85,
розглянувши пропозиції вищих
навчальних закладів області, враховуючи висновки постійної комісії
з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови,
національного і духовного розвитку,
сім’ї, молоді, спорту та туризму від
18 квітня 2019 року № 37/5, обласна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Відзначити у 2019 році обласною Премією за заслуги у сфері науки (далі — Премія):
1) Лютак Олену Миколаївну —
професора кафедри міжнародних
економічних відносин Луцького національного технічного університету,
доктора економічних наук;
2) Федосова Сергія Анатолійовича — професора, завідувача кафедри
експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій
Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки, доктора фізико-математичних наук.

Про обласну Премію імені Гошовського Й. В. за заслуги у сфері освіти
Відповідно до статті 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про обласні Премії за заслуги у сфері науки й
освіти, затвердженого рішенням обласної ради від 06.03.2012 № 10/85,
враховуючи висновки постійної комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови,
національного і духовного розвитку,
сім’ї, молоді, спорту та туризму від
7 травня 2019 року № 38/4, обласна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Відзначити у 2019 році обласною Премією імені Гошовського Й. В.
за заслуги у сфері освіти (далі —
Премія):
1) Безеку Валентину Богданівну — учителя біології опорного навчального закладу «Дубівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів
Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області»;
2) Данилюка Володимира Володимировича — учителя історії Володимир-Волинської гімназії імені
Олександра Цинкаловського;
3) Дубенського Івана Васильовича — учителя фізики та астрономії
Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради;
4) Лисюк Ларису Миколаївну — заступника директора з навчально-виховної
роботи
НВК
«Загальноосвітня школа І–ІІІ сту-
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n Не словом, а ділом
16 травня 2019 року
Луцьк
№ 23/27

2. Управлінню освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації:
1) забезпечити виплату грошової винагороди лауреатам обласної
Премії 2019 року в розмірі чотирьох
мінімальних заробітних плат кожному
та оформлення дипломів лауреатів
Премії, їх облік та реєстрацію;
2) взяти до відома, що Премія
вручається головами Волинської обласної ради та Волинської обласної
державної адміністрації або уповноваженими ними особами в урочистій
обстановці у присутності членів постійної комісії з питань освіти, науки,
інформаційного простору, культури
та мови, національного і духовного
розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, наукової та педагогічної громадськості.
3. Голові обласної ради Палиці І. П.
забезпечити оприлюднення цього рішення в газеті «Волинь-нова».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
обласної ради з питань освіти, науки,
інформаційного простору, культури
та мови, національного і духовного
розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму.
Голова І. ПАЛИЦЯ.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
сьоме скликання
РІШЕННЯ

28 травня 2019 Вівторок

16 травня 2019 року
Луцьк
№ 23/29

пенів — гімназія» № 2 міста Каменя-Каширського;
5) Сахарчук Оксану Ярославівну — директора опорного навчального закладу НВК «Локачинська
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів — гімназія».
2. Управлінню освіти, науки
та молоді обласної державної адміністрації:
1) забезпечити виплату грошової винагороди лауреатам Премії
2019 року та оформлення дипломів
лауреатів Премії, їх облік та реєстрацію;
2) взяти до відома, що Премія
вручається головами Волинської обласної ради та Волинської обласної
державної адміністрації або уповноваженими ними особами в урочистій
обстановці у присутності членів постійної комісії з питань освіти, науки,
інформаційного простору, культури
та мови, національного і духовного
розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, наукової та педагогічної громадськості.
3. Голові обласної ради Палиці І. П. у десятиденний термін забезпечити оприлюднення цього рішення в газеті «Волинь-нова».
4. Контроль за виконанням цього
рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань освіти,
науки, інформаційного простору,
культури та мови, національного
і духовного розвитку, сім’ї, молоді,
спорту та туризму.
Голова І. ПАЛИЦЯ.

ПОСПІШАЙМО РОБИТИ ДОБРО!
ШАНОВНІ ВОЛИНЯНИ І ГОСТІ КРАЮ!
Правління ВПГО
«Всеукраїнський дитячий
фонд» у Волинській області
пропонує вам співпрацю
у проведенні телемарафону
«Поспішаймо робити добро»
30 травня до Міжнародного
дня захисту дітей

на придбання помешкання та його облаштування;
«Здорова дитина — здорова нація» —
на оздоровлення, лікування сиріт, хворих дітей;
«Обдаровані діти» — для розвитку здібностей, талантів і творчості;
«Сироти-випускники» — матеріальна допомога на здобуття вищої освіти, придбання
урочистого одягу та взуття на випускні вечори
дітям, які закінчують 11-й клас загальноосвітніх
шкіл області.
Просимо зробити свої доброчинні пожертвування на рахунок ВПГО «Всеукраїнський дитячий фонд» у Волинській області № 26001025362001 у ПАТ «Альфа-Банк» в
м. Київ, МФО 300346, код 05810132,
com діE_mail: dfu.volyn@gmail.com
обливої
тям-сиротам, дітям особливої
долі.
авління
З повагою голова правління
ького
«Всеукраїнського
нду»
дитячого фонду»
асті
у Волинській області
Олена ГРІНЧЕНКО. n

ета цієї доброчинної акції — залучити
та привернути увагу громадян, депутатів, трудових колективів, установ, організацій, релігійних конфесій, бізнесових структур
краю до проблем дитинства. Зібрати кошти на потреби дітей-сиріт, випускників загальноосвітніх
шкіл області, хворих і тих, які потрапили в біду.
Багатолітнє проведення телемарафону стало запорукою того, що чимало дітей особливої
долі отримали матеріальну допомогу.
Кошти, зібрані на телемарафоні, будуть використані на виконання програм Дитячого фонду:
«Участь у долі дітей» — для надання матеріальної допомоги дітям особливої долі, які проживають на теренах Волині;
«Житло — сироті» — грошова допомога

М

Вітаємо!
Учора день народження відмітила жителька села Граддя Маневицького району
Марія Василівна
ЧЕРНЮК.
Вітаю з цим світлим
Сміливих планів, мрій здійснення,
днем, бажаю щастя, здоЩодня родинного тепла,
ров’я, довголіття, сімейноЩоби здоров’я
го затишку і багато сонячй довголіття
них днів у твоєму житті.
В долонях доля
Усі найкращі побажання
піднесла.
Сьогодні — на твою честь:
Натхнення, успіхів, кохання,
Твій
Чудових перехресть,
шанувальник.
Сьогодні святкує день народження наша матуся, бабуся, жителька села Довгів Горохівського району
Галина Григорівна
ЗІНЬКО.
Зірка небесна яскраво
світила, гарну новину нам
сповістила, що цієї доброї
світлої днини у нашої матусі нині іменини.
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну
роботу.
Господь хай дарує здоров’я і сили,
Спасибі, рідненька, що ви нас
ростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила,
нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили —
не тужили,

Р

Фермерське
господарство
запрошує
чоловіків
та жінок
на польові
роботи .
Оплата висока.
Тел. 0984050020.

Е

К

Л

Ви найбільшого щастя в житті
заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо, бо ви в нас —
найкраща.
Боже, Ти живеш над нами, Тебе
благаємо в цей час: пошли здоров’я
нашій мамі і бережи її для нас.
З повагою
та любов’ю
донька Наталія,
син Віктор, зять
Віктор, внучка
Анастасійка, свати,
вся родина.

А

М

А

ПРОДАЮ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ

(є у наявності, а також на замовлення): балки, крокви,
дошки обрізні та необрізні, рейки
монтажні.
Вироби з дерева під замовлення.
Доставка.
Тел.: 0976492371,
0991813332.

Майстер
з китайської
традиційної
медицини
(китайські масажі)
надає допомогу
при захворюваннях
опорно-рухового
апарату
і внутрішніх
органів.
ТЕЛ. +380993874233.
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Цей

Луганчани, повернувшись додому,
телефонують на Горохівщину:
«А можна до вас знову приїхати?»
Галина Дзецько (на фото) зуміла зберегти «Веселку»
не лише для діточок Волині
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

ТАНЦЮРИСТАМ
НЕ БУЛО ЧУТИ
в історії МУЗИКИ ЧЕРЕЗ
ШУМ У ЗАЛІ

День
травня

29 травня 1913 року
в театрі на Єлисейських
полях у Парижі
відбулася
прем’єра
балету Ігоря
Стравінського
(на фото)
«Весна священна»

29

Фото svitppt.com.ua.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ієї весни голову Горохівської
районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу, депутата районної ради Галину Дзецько
щиро вітали із 60-річчям рідні,
друзі, хліборобська еліта району.
А якби про цей ювілей знали всі-всі
діточки, котрі 30 літ поспіль не уявляли літніх канікул без відпочинку
в таборі «Веселка», то, щоб привітати його будівничу і директорку,
вишикувалась би кількакілометрова черга з уже дорослих веселківців, їхніх дітей та внуків.
…Її батьки — Софія Петрівна
та Андрій Романович — виховували
доньку добротою і вимогливістю,
власним прикладом, бо не вважали любов’ю до дитини бездумне
виконання всіх бажань одиначки.
Доки тато трудився в місцевому
господарстві механізатором, Галинка ще дошкільням пасла корів
і гусей. Дитяча старанність не залишилася без винагороди: у першому класі батьки подарували розумниці годинник «Слава». Разом
із мамою полола вдома грядки,
сапала колгоспні буряки і на «відмінно» навчалася в школі.
На полях дівчинка часто бачила сільського агронома. Вже
не пам’ятає прізвища того чоловіка, але й досі розповідає, з яким
захопленням змалку спостерігала,
як він роздивлявся колоски, брав
у пригорщу землю… Тоді й вирішила неодмінно стати таким же
фахівцем.
Тож і в сільській восьмирічці,
і в Миргощанському радгоспі-технікумі вона була взірцем успішного
навчання і бездоганної поведінки,
а в Крилові, що на Дубенщині, юну
Галину відразу призначили керуючою відділком колгоспу імені Паризької комуни.
— Я була в шоці від такої довіри,
але відчувала, що моїх знань замало, тому, взявши відпустку, потайки поїхала і склала на «відмінно»
іспити в Київську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію, — пригадує усміхаючись.
Керівництво колгоспу повірило в цей факт аж тоді, коли отримало листом виклик на навчання,
і неохоче відпустило агронома,
на якого покладало великі надії.
У студентські роки зустріла
своє кохання. Із Віктором, який
навчатися в академію приїхав
із Рівненщини, познайомилася
на першому курсі. Не просто че-

Ц

Андрій БОРКОВСЬКИЙ

перше він приїхав на Волинь, коли йому було 14 літ.
Біля містечка Устилуг розташовувалося помістя Носенків, де жив дядько Ігоря по матері з родиною. З цією місциною Стравінський був пов’язаний кільканадцять років. У місто над Лугою він
приїжджав здебільшого влітку. Тут написав 16 музичних творів, зокрема балети «Жар-птиця», «Петрушка», «Весна священна» та оперу «Соловей».
«Після одруження я побудував новий дім безпосередньо на березі Луги, приблизно за кілометр від самого Устилуга. Особливістю цього будинку, зведеного за моїм власним планом, були
два великі каміни з трубами та балкон з виглядом
на річку. З 1907-го, коли будівництво було завершене, і аж до 1914 року, коли війна відрізала мене
від Росії, я бував там кожного літа. Устилуг був
райським куточком для творчості, і з Петербурга

У

кала його з армії — на побачення
їздила аж у Хабаровськ, де проходив військову службу. На Волинь
повернулися молодими спеціалістами. Віктор Іванович торував
свою професійну дорогу від агронома до завідувача агрономічного
відділення Горохівського коледжу
ЛНАУ, дружина поринула в улю-

вижив, у ньому
« Табір
оздоровлюються
і набираються сил
діти селян, воїнів АТО,
сироти і напівсироти…
Багато хто з них
горнеться до неї,
як до мами.

»

блену роботу на полях новосілківського колгоспу «Комунар».
— Переймалася, щоб селяни
мали гарні зарплати і дозвілля.
І навіть мріяла бути керівником
одного з господарств, — відверто
розповідає про нездійснене.
Зауваживши в Галині Дзецько
лідерські якості, районне керівництво призначило її провідним спеціалістом, а 27 вересня 1986 року —
головою райкому профспілки
працівників АПК.
Відтоді Горохівщина на всю
Україну відома дитячим табором «Веселка» — дітищем Галини Андріївни, яке вона збудувала
за 3 роки з допомогою голів тодішніх колективних господарств.
За кращу організацію відпочинку й
оздоровлення дітей була нагороджена Грамотою Верховної Ради,

Почесною грамотою Федерації
профспілок України.
Щоб вирішити проблему наповнення змін, веде перемовини
з керівниками багатьох районів.
А ще не перестає спілкуватися
зі школярами та вчителями з Попаснянського району. Луганчани
теж відпочивали у терешківцівському лісі. Тож телефонують,
шукають можливості знову відчути гостинність і привітність горохівчан. Пані Галина зуміла зберегти заклад — єдиний із шести
на Волині — у нелегких економічних умовах. Табір вижив, у ньому
оздоровлюються і набираються
сил діти селян, воїнів АТО, сироти
і напівсироти… Багато хто з них
горнеться до неї, як до мами.
…І своїх дітей Галина Андріївна і Віктор Іванович виховали порядними, інтелігентними людьми.
Донька Мирослава служить у поліції, вже має звання майора. Із чоловіком Ігорем живе в Луцьку. Гордість
родини їхній син і внук Дзецьків
одинадцятикласник Роман — один
із 36 обдарованих волинян, які
здобули міжнародний сертифікат
знання англійської мови рівня B2.
Зі столиці, де працює юристом,
за батьківською мудрістю поспішає
27-річний Дмитро.
…Не зрікається ювілярка рідного дому в Новому Зборишеві.
Подружжя Дзецьків обробляє присадибну ділянку, порядкує в саду,
збирає врожаї. На жаль, 14 літ
тому полинула на небо мамина
душа, вже два роки немає й тата,
а Галина Андріївна залишила все
так, як любили батьки, бо вважає
обійстя оберегом родинного щастя. n

був райським куточком для
« «Устилуг
творчості, і з Петербурга я привіз туди
свій великий рояль Бехштейна», —
пригадував Стравінський.

»

я привіз туди свій великий рояль Бехштейна», —
пригадував Стравінський.
Його вважають одним із найвизначніших композиторів минулого століття. Уперше він сів за рояль у 9 літ, а коли митцеві було 26, два його твори
«Фавн та пастушка» і «Симфонія мі-бемоль мажор» виконав придворний оркестр.
Через два роки, у 1910-му, відбулася прем’єра балету «Жар-птиця», яка мала великий успіх.
Стравінський одразу став відомим. Композитор
задумав новий твір. Йому наснився язичницький ритуал: молода дівчина до знемоги танцює
в оточенні стариганів і гине, щоб пробудити весну
(до речі, фольклористи подібного обряду не зафіксували). Ескізи костюмів та декорації до балету створив Микола Реріх.
Прем’єра в театрі на Єлисейських полях була
провальною. «Хвилювання і крики доходили
до пароксизму. Люди свистіли, обзивали артистів
та композитора, кричали, сміялися… Я була оглушена цим пекельним шумом і, як тільки змогла,
швидко кинулася за куліси. Там усе йшло так само
погано, як і в залі. Танцівники тремтіли, стримували сльози», — пригадувала балерина Ромола
Пульська. Казали, що учасники балету не чули оркестру через сильний гул. Та невдовзі хореографію переробили — і твір став знаменитим.
У 1914-му митець розпочав роботу над балетом «Весіллячко». Того ж року він знову приїхав
в Устилуг у пошуках матеріалів. То був його останній приїзд на Волинь. У будинку, збудованому
у цьому місті за проектом композитора, нині діє
єдиний у світі музей Ігоря Стравінського. n
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ

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.

Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
НЕРУХОМІСТЬ
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 Здам на тривалий термін 3-кімнатну
квартиру в Луцьку (Київський майдан,11).
Тел.: 063 27 09 777, 050 84 06 516.
l Продається
дерев’яний
будинок
із цегляною прибудовою. Є льох, надвірні
споруди, свердловина, 0.06 га землі. Поруч — газ (м. Ківерці). Тел. 098 65 45 626.
l Терміново
продається
будинок
(59,3 кв. м) у c. Сапогове Ківерцівського
району (8 км від Луцька). Є льох, хлів, літня кухня, 0.25 га землі, приватизована земельна ділянка (0.15 га) під забудову. Ціна
договірна. Тел. 099 25 41 164.
l Продається будинок з усіма господарськими спорудами. Є газ, вода (глибинна
свердловина), 0.25 га землі (c. Борочиче
Горохівського району). Тел.: 066 39 02 195,
096 92 61 943.
l Куплю будь-яку будівлю з червоної
цегли (під розбір). Тел.: 096 80 00 567,
050 72 27 271.
l Продам або обміняю будинок у c. Угринів Горохівського району. Є газ, вода, парове опалення, душова кабіна, бойлер, туалет,
усі надвірні споруди. Тел. 050 68 74 120.
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 приватизована земельна
ділянка (0,10 га) під забудову (c. Озеро Ківерцівського району). Тел.: 068 19 17 191,
099 67 66 744.
l Продається приватизована дача у Луцьку, вул. Володимирська (друга лінія). Є
5,5 сотки землі, садок, дерев’яний будиночок, водопровід, світло. Тел. 095 05 14 572.
АВТОРИНОК
l Продається автомобіль УАЗ-469 Б (легковий), 1983 р. в., на ходу, у доброму стані.
Тел.: 097 92 21 500, 099 22 61 254.
l Куплю автомобіль ЛуАЗ («Волинянка»)
у будь-якому стані. Тел.: 068 85 42 736,
066 12 99 287.
l Куплю комплект запчастин (кузов, КПП,
двигун, підвіску і т. ін.) до автомобіля ЛуАЗ.
Тел.: 068 85 42 736, 066 12 99 287.
l Продається мотоцикл МТ-10 у робочому стані, на ходу. Ціна договірна.
Тел. 095 32 13 783.
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 Продається скутер у доброму стані. Є
документи. Тел. 068 72 54 213.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА
l Продається трактор МТЗ-80, 1992 р. в.,
на стартері, у доброму робочому стані.
Тел. 068 91 99 578.

l Продається трактор МТЗ-80 у доброму
технічному стані. Тел. 098 71 59 372.
l Продам двигун Д-240 з кожухом (стояв на ЗІЛ-130), КПП, двигун ЮМЗ-6.
Тел. 098 51 69 673.
l Продам причіп 2 ПТС-9 (лісовоз) від
трактора Т-150. Тел. 099 73 59 139.
l Продам
компресор
6-циліндровий (на колесах), двигун Д-240 МТЗ.
Тел. 098 51 69 673.
l Продається
тракторний
причіп
2 ПТС-4 (на кругу). Є документи. Тел.:
098 29 67 812, 050 88 29 166.
l Продається кінна косарка (Локачинський район). Тел. 098 26 30 850.
l Продається кінна косарка (c. Борщівка
Ковельського району). Тел. 098 09 32 913.
l Терміново недорого продається картоплекомбайн «HASSIA». Тел. 096 24 38 945.
l Продам: копачки дворядні (причіпні,
польське виробництво), однорядні («Кромаг», «Кухман», «Шмутцер» — німецьке
виробництво, вібраційні) та на два вентилятори, грабарки, сівалки (кінні та тракторні, сошникові та анкерні) з баком на міндобриво, картоплекомбайни «Болько»,
«Хассія». Тел.: 096 85 85 455, 098 11 67 547.
l Терміново
недорого
продається трактор Т-25, 1992 р. в., у робочому
стані, є документи. Можлива доставка.
Тел. 096 80 48 733.
l Недорого продається трактор Т-40,
1992 р. в., у доброму робочому стані. Можлива доставка. Тел. 066 38 05 887.
l Продається трактор Т-16 М у робочому стані. Недорого. Можлива доставка.
Тел. 096 72 22 134.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ, велика кабіна, нова гума, після капремонту.
Недорого. Тел. 066 38 05 882.
l Продам: гноєрозкирачі, дискові борони, плуги, прес-підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки,
картоплекопачки, сівалки, сінограбарки,
розкидачі міндобрив, косарки роторні,
грунтофрези, зерношнеки, млини, а також запчастини та комплектуючі. Тел.:
067 47 87 264, 095 00 50 455, 095 81 59 912,
096 34 46 777.
l Продається зернова навісна сівалка
точного висіву (3 м) у дуже доброму стані
(привезена з Європи). Можлива доставка.
Тел. 096 96 95 596.
l Продається у доброму технічному стані комбайн «Джон Дір-330» з січкарнею.
Тел. 096 80 60 986.
l Продається трактор Т-25 (привезений з Польщі). Тел.: 097 14 20 540,
050 28 69 222.
l Продам трактор Т-25, привезений
з Польщі, у доброму стані, недорого. Тел.:
096 42 90 426, 067 79 08 629.
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.
Р
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РІЗНЕ
l Продаються дерев’яні сходи та комплектуючі до них, вагонка з карпатської смереки. Добра якість, можливі монтаж сходів
і доставка. Тел.: 066 07 40 396, 067 94 80 197.
l Продається гребінка для збирання чорниць (Швеція). Тел. 098 64 31 463.
l Продам пиломатеріали: балки, крокви,
дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні, столярні пиломатеріали (вільха, сосна,
ясен), а також відходи, дрова паливні. Доставлю. Тел.: 099 18 13 332, 097 64 92 371.
l Продам пиломатеріали (дошки, балки, крокви, рейки монтажні), а також
дошки столярні (ясен, вільха, сосна).
Тел. 096 94 03 394.
l Продам: оцинкований металопрофіль (некондиція, ціна 75 грн/ кв. м),
оцинкований
металопрофіль
(104 грн/кв. м), кольоровий металопрофіль (106 грн/кв. м), металочерепицю (132 грн/кв. м), прогони для
огорожі (30 х 20 х 2, ціна 40 грн/п. м),
стовпчики для огорожі (40 х 40 х 2,
ціна 6 0 грн/ п. м). Тел.: 050 90 10 508,
099 19 79 367.
l Продам: торфобрикет, 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.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова,
пісок, щебінь різних фракцій (насипом
та в мішках), камінь бут, цеглу білу та червону (нову та б/в), землю на вимостку, гній,
цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам: торфобрикет, вугілля (також
для кузні). Можлива доставка. Послуги автомобілем (самоскид). Тел.: (0332) 24–34–
23, 050 43 84 608, 098 48 13 899.
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: 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: щебінь, відсів, пісок, блоки, клей для блоків, цемент, цеглу. Доставка та послуги маніпулятором. Тел.:
050 52 99 520, 068 72 12 229.
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l Продам: камінь, щебінь, відсів, блоки
з відсіву. Доставлю автомобілями КамАЗ,
DAF. Тел.: 096 48 19 747, 066 76 86 922.
l Продам дійних кіз із козенятами, а також свиней, баранів. Тел.: 050 58 02 486,
050 76 51 300.
l У Ківерцівському районі продаються тільна (2 міс.) телиця та добра корова
(9 років). Тел. 097 75 10 344.
l Продається дійна коза (можна з кізочкою). Ціна договірна. Тел.: 068 88 36 935,
067 89 28 579.
l У Ковельському районі продається кінь
(2 роки). Тел. 098 83 75 634.
l У Локачинському районі продається молода спокійна кобила (6 років).
Тел. 066 90 67 395.
l Продається у Луцькому районі лошиця
(2 роки 10 міс.). Тел. 050 53 42 948.
l Продається спокійний робочий
(високий) кінь. Ціна 18 000 грн (15 км
від Луцька). Тел. 096 86 97 862.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Продається дійна коза (Луцький район). Тел. 096 45 09 026.
l Продається спокійний робочий кінь
(14 років). Тел.: 063 43 16 180, 096 75 29 824.
l Продається молода молочна корова
(Локачинський район). Тел. 098 28 05 843.
l Продається добра корова (Луцький район). Тел. 050 66 29 157.
l Продається спокійна кобила (7 років, каштанова масть). Ціна 16 000 грн.
Можливий торг (Горохівський район).
Тел. 098 99 41 581.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
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.
ПОСЛУГИ
l Здам на тривалий термін 3-кімнатну
квартиру в Луцьку (Київський майдан,11).
Тел.: 063 27 09 777, 050 84 06 516.
l Потрібні люди на збір полуниці в
c. Мовники Іваничівського району
(можливе проживання, харчування).
Тел. 068 77 14 646.
l Чищу та реставрую подушки, ковдри,
перини (пересипаю, перешиваю, кварцую). Під’їжджаю до кожного двору. Тел.:
066 70 45 841, 096 17 01 933.
l Найму у c. Хорохорин Луцького району
людей на збір полуниці (є можливість проживання). Тел. 068 65 62 023.
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків,
цегли, роблю монтаж та підшив водостоків,
утеплення фасадів, виконую бетонні роботи. Тел. 096 42 24 834.
l Виготовляю кольорові металеві штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний дуб). Тел.: 099 64 21 028,
096 12 92 588.
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублене тимчасове військове посвідчення (серія КВ № 000479), видане
16.02.2006 р. Ківерцівським РВК на ім’я
Василевський Богдан Валерійович, вважати недійсним.

А

ТЕРМІНОВО, ДО КІНЦЯ МІСЯЦЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

бетоняра, електрозварника, водія на автокран ГЯ.
Вахтовий метод – 15 днів через 15. Доїзд до роботи.
Тел.: 0509770080, 0332-78-24-08.

Агропідприємству в Одеській області потрібні:
- оператори дощувальних машин (баєрщики),
- працівники для сезонних польових робіт.
Проживання, харчування гарантуються.
Тел: 0952794294.
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n Оле, оле, оле, оле!

n Наша фішка

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

АМЕРИКА ЗА НАС СИЛЬНІША.
АЛЕ НЕ У ФУТБОЛІ!
Фото FIFA.com.

Попри невтішні передбачення букмекерів для
«синьо-жовтих», юні українські козаки таки здолали
доволі потужну збірну США у стартовому матчі
молодіжного мундіалю
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат світу з футболу U-20. Група D, 1-й
тур. Україна — США —
2:1 (1:0 — Сергій Булеца, 26 хв;
1:1 — Брендон Серванія, 32 хв;
2:1 — Денис Попов, 51 хв).
24 травня 2019 року. Бельсько-Бяла (Польща). Міський
стадіон.
Треба було бачити, як українські уболівальники, а це переважно
наші
заробітчани
за Бугом, палко підтримували
підопічних Олександра Петрякова! І вони не підвели.
Хоча матч видався надскладним. Із перших хвилин зустрічі американці, яких букмекери
і спеціалісти вважали фаворитами поєдинку, захопили ініціативу і були близькими до взяття
воріт Андрія Луніна. Проте впевненість молодого українського
кіпера «Реала» додавала впевненості й нашим захисникам, які
відчайдушно стелилися під м’яч.
А на 26-й хвилині зустрічі київський динамівець грузинського походження, який народився
в Ізраїлі, Георгій Цітаішвлі несподівано для суперників виконав із центра поля «ювелірну»
передачу на хід свому партнеру
по клубу закарпатцю Сергієві
Булеці — і той, ефектно позбавившись опіки захисника, вколотив м’яча у сітку воріт «янків» —
1:0!
Проте раділи наші недовго.
Через 6 хвилин вже американці
як по нотах розіграли багатоходівку біля наших воріт — і син
знаменитого ліберійця Джорджа Веа (володаря «Золотого
м’яча»-1995, а зараз президента Ліберії) Тімоті зробив просту
і водночас вишукану передачу
на Брендона Серванію, який
із кількох метрів не схибив — 1:1!
Та все ж у дебюті 2-го тайму
українці (кажуть, хлопці в перерві отримали добрячого про-

Ч

Григорій Недопад, Костянтин Петрочук та Ігор Поліщук
власним прикладом демонструють прихильність
до здорового способу життя.

У Луцьку було велоденно
і крутипедально
Грандіозне свято
об’єднало любителів
активного способу
життя — у неділю,
26 травня, вулицями
міста прокотився вже
традиційний «Велодень»
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Денис Попов: «Слава Україні!»

гол я присвятив
« «Цей
своїй дівчині, яка
сиділа на трибуні,
і своїм батькам».

»

чухана від Олександра Петрякова) знову вийшли вперед — після
подачі кутового ударом головою
відзначився ще один гравець
«Динамо» — захисник Денис Попов. Треба було бачити, як уродженець Миколаївщини святкував це пам’ятне для себе взяття
воріт суперника! Він гордо бив
себе в емблему збірної на грудях, здіймав руки до неба, навіть
цілував газон… Це справді було
дуже емоційно і зворушливо.
«Цей гол я присвятив своїй
дівчині, яка сиділа на трибуні,
і своїм батькам», — зізнається
після матчу Денис Попов.
Хоча легко нашим не було
до самісінького фінального свистка, але «тризубі» вистояли
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перед натиском американців
і записали до свого активу такі
важливі три бали.
В іншому поєдинку групи D
футболісти збірної Нігерії з рахунком 4:0 розтрощили своїх однолітків з Катару.
Сподіваємось, наші вчора
ввечері теж святкували вікторію
у поєдинку з представниками
з Аравійського півострова.

ьогоріч в акції взяла
участь рекордна кількість прихильників двоколісних — понад три тисячі!
Промчавши
проспектами
Соборності, Молоді та Відродження, велосипедисти вирулили на вулицю Рівненську.
А діставшись уже проспектом
Волі Театрального майдану,
зупинилися і схилили голови,
вшановуючи хвилиною мовчання полеглих Героїв АТО/
ООС. Далі шлях проліг вули-

Ц

P. S. Тим часом луцька «Волинь» у заключному 30-му
турі Чемпіонату України
з футболу в Першій лізі
зіграла унічию 0:0 у Горішніх Плавнях із місцевою
командою «Гірник-Спорт»
і здобула не тільки бронзові медалі першості, а й
право позмагатися із 10-ю
командою УПЛ за місце
в Прем’єр-лізі. Докладно
про це — у четверговій
«Волині». n
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прихильників
двоколісних — понад
три тисячі!

»

лозабігу зробили традиційне
фото та привітали одне одного у традиційний для них спосіб — піднявши над головою
своїх двоколісних друзів! n
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акції взяла участь
« Врекордна
кількість

Педалі крутили не за медалі — заради гарного настрою!
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цею Винниченка до проспектів Василя Мойсея та Перемоги.
Фінішувавши біля того ж
таки «Порт-Сіті», затяті роверисти поринули… в атмосферу азарту! Адже розпочався
розіграш призів від спонсорів. Насамкінець учасники ве-
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