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новий начальник управління
патрульної поліції
у Волинській області
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Андрій КРУТЕНЬ
У четвер, 27 червня,
з 12-ї до 13-ї години наші
читачі зможуть поспілкуватися зі старшим лейтенантом
поліції Андрієм Крутенем і поставити запитання щодо роботи патрульних в області за
телефоном 067 3522244.
Свої запитання можна
також надіслати на електронну адресу редакції:
volyn.nova@gmail.com.

volyn.com.ua | twitter.com/VolynNova | facebook.com/volyn.com.ua
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Вітаємо!

55-річчя спільного подружнього життя зустріли найкращі батьки, жителі села Зміїнець
Луцького району
Волинській команді «VO carp» не завадило повір’я про жінку на кораблі: вони виловили рекордно великого коропа
вагою понад 12 кілограмів, а в командному заліку здобули «срібло» змагань.

А НА ПОЛІССІ КОРОПИ,
ЯК ПОРОСЯТА!
На озері Кричевичі, що поблизу однойменного села у Ковельському районі,
завершився фестиваль з ловлі коропа Volyn Carp Fest, чемпіонське «золото»
якого з-під носа волинян забрали закарпатці
Інна ПІЛЮК

ього року повправлятися у риболовлі приїхали 12 команд з усієї України. Програма фесту
передбачала традиційні для таких заходів збір
учасників, оголошення правил, потім безпосередній вилов риби, її зважування, підбиття підсумків та
вручення нагород.
Спекотний волинський червень підготував непрості умови змагань. Кількаденна задуха, яка
прийшла на зміну проливним дощам, принесла із
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волинський червень
« Спекотний
підготував непрості умови змагань.

собою надокучливих комарів. Але, незважаючи на
це «кусюче» випробування, учасники фесту оптимістично взялися до справи — і незабаром перша
риба вже тішила око.
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Мене звати Валентина, мені 73 роки. Нещодавно мій молодший онук Сергійко запитав мене: «Чому ви з дідусем так молодо виглядаєте? У моїх друзів
дідусі з бабусями так не виглядають. Чому ви не купуєте пігулок, не ходите до
лікарів?» Я посміхнулася та почала згадувати.
Ще у 2000 році, вислухавши мої чергові розповіді про хвороби, подруга подарувала мені книжку академіка Болотова. А на той час у мене скакав тиск, ріс
рівень цукру, боліли суглоби, у свої 54 роки я виглядала на всі 80. У книжці було
написано про «Бальзам Болотова», який допомагає від багатьох проблем зі здоров’ям. Тоді я дуже багато грошей витрачала на ліки, тому вирішила, що гірше
не буде. Знайшла, як придбати цей бальзам, адже на той час він не продавався
в аптеках, його не можна було замовити поштою, тому купити його було складно. А зараз уже, слава Богу, його може придбати кожен.
За три дні після прийому бальзаму я відчула легкість у шлунку й загалом
у тілі. Пила його далі, і мені ставало дедалі краще. Людина я скептична, і не
дуже вірила, що то бальзам так діє, проте результати були вже беззаперечні:
пройшов біль у суглобах, про тонометр забула, де й лежить. І коли вже сусіди
почали мене запитувати, у чому секрет того, що я так добре виглядаю, від
моїх сумнівів нічого не залишилося. Я почала радити «Бальзам Болотова»
всім. Чоловік навіть на роботу влаштувався, так йому стало добре зі здоров’ям, сусіди й досі дякують. Тож ось наш секрет.
Моя родина, родини сусідів і знайомих відчули на собі
дивовижну дію «Бальзаму Болотова». Борисе Васильовичу, 250 ml
дякуємо Вам за порятунок від хвороб та за щасливе життя!
360
*вартість дзвінків згідно тарифам оператора

ɍȼȺȽȺ Ʉɨɠɧɨɦɭɡɚɦɨɜɧɢɤɭ²
ɛɪɨɲɭɪɚȻȻɨɥɨɬɨɜɚɍɉɈȾȺɊɍɇɈɄ

»

Л

А

М

»

Мирослав Дмитрович
та
Галина Степанівна
КОНСТАНКЕВИЧІ.
Багато прожито і пережито разом, скроні побілила сивина. А в двері стукає ласкава
осінь — багата, щедра, справді золота. Як
нагорода за любов і мудрість, за ваші в парі
прожиті літа. За те, що зберегли свою родину на хвилях часу, в радості й біді, за те, що
долю порівно ділили і стали гідним прикладом у житті.
Хай ваша нива — щедра й золота — добром, спокоєм, щастям процвітає.
Любові, миру, радості, добра від щирої
душі ми вам бажаєм. Нехай Господь
дарує вам життя, а в ньому
все, що можна побажати. А що не вміститься
у цих простих словах, в
молитвах у Господа будемо благати.
З повагою,
шаною та любов’ю
діти, внуки,
правнуки.

А

Тоня Матвієнко
(на фото)
влаштувала
фотосесію
в Радовичах,
що на Турійщині.
Українська співачка
приїхала в село на його
475-ті іменини в рамках
творчого
проєкту
р
р
у
«СВОЇ».

ɝɪɧ

поштові
витрати
сплачує
отримувач

500 ml
490
ɝɪɧ
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Фото із фейсбук-сторінки Ірини КОНСТАНКЕВИЧ.

ВОЛИНЬ

РІВНЕ

l Ратнівчанин Андрій Мазу-

l Рівненська обласна рада

рик увійшов у п’ятірку найсильніших рятувальників України.
Начальник караулу 14-ї Державної
пожежно-рятувальної частини смт
Ратне Управління ДСНС у Волинській області зайняв 5-те місце
серед 145 учасників на всеукраїнських змаганнях «Найсильніший
пожежний-рятувальник України»,
що проходили у Львові.
l Чорний пакет із написом

«Заміновано» помітили перехожі на проспекті Волі в Луцьку – на автостоянці поблизу
перукарні «Ідеал». «Вже хотіли
викликати спецслужби, але з’явилася бабуся років 70–80. Сказала,
що зайняла місце для автомобіля
сина. На уточнювальні запитання
відповіла: «А тобі що?», – написала у фейсбуці лучанка Анна
Радзевелюк.
l У селі Мирне Горохівського

району масово гинуть бджоли. Пасічники підозрюють, що
причиною загибелі може бути
обприскування навколишніх полів
отрутохімікатами, повідомила у
фейсбуці Оля Хайба. Через орендарів земельних паїв у Мирному,
які обробляють поля хімікатами,
постраждали всі бджолосім’ї пасік.
Комахи несуть із поля червоний
пилок, але вже у вуликах гинуть.

Толока зібралася, щоб прибрати територію історичного відкритого штучного водоймища.

У Камені-Каширському запрацює
басейн, збудований ще поляками
Про це написала
аписала
на своїй сторінці
уці
у фейсбуці
й депутат
народний
України 8-го
ня Ірина
скликання
кевич
Констанкевич
о)
(на фото)

зробити реальністю – не
« Мрію
кожен зможе. А молодь у Камені
хоче – і зможе!
»

«Молодь Каменя-Каширського, я вас
«М
люблю!
Мрію зробити реальністю —
любл
не кожен
зможе. А молодіі хочуть і моко
жуть.
Хто знає, що в місті є відкритий баХт
сейн,
сейн збудований ще поляками? Хто
знає,
знає що він придатний для експлуатації?
Треба
Треб докласти ще трохи зусиль — і басейну
сейн бути! Молодь Каменя-Каширськодякую, що ви такі є. Я підтримую всі
го, д
ваші громадські ініціативи.
Вибори — це важливо. Але не головне.
Адже є ще реальні проблеми й актуальні
питання. Працюймо далі разом!». n

l Лілії на території Купичів-

ського ліцею, що в Турійському
районі, повиривали місцеві
мешканці. «Чомусь частина жителів нашого села думає, що не квіти
ростуть на клумбах, а бур’яни.
Байдуже, що школярі та вчителі
доглядали їх не один рік», – обурюється директор навчального
закладу Олександр Гончарук.

l 2-й етап професійної

української драг-рейсинг серії
та Чемпіонат України з мото-дрег-рейсингу – перегони на
дистанції 402 метри по прямій
відбулися в Луцьку на військовому аеродромі. Понад 60 учасників з України, Польщі, Латвії,
Литви, Молдови демонстрували,
на що здатні їхні «залізні коні». У
змаганнях мірялися 5 класів атомобілів та 3 – мотоциклів.
l У Луцьку представники

Муніципальної варти оштрафували продавців, які реалізовували полуниці посеред
вулиці. Порушники розмістили
на тротуарі, не маючи дозволу на
таку торгівлю та не дотримуючись
санітарних норм. n

дозволила передачу міжнародного аеропорту «Рівне» в
концесію, тобто в управління
приватному інвестору. Це чи не
єдиний шлях виходу з економічного становища, що склалося. Наразі
летовище не має коштів для того,
щоб розраховуватися з боргами.
Обласний бюджет ці гроші також
виділити не може.
l Приладів нічного бачення

вартістю 138,84 тисячі гривень
передав рівненським військовослужбовцям з 55-го окремого полку відомий волонтер
і телеведучий Сергій Притула.
Шоумен дотримався обіцянки,
виголошеної під час останнього
концерту в Рівному. Приладдя вже
у військовій частині й готове до використання, повідомили в полку.
l 30% опіків тіла отримали

двоє семирічних дітей унаслідок вибуху пляшки з рідиною
для розпалювання вогнища.
Хлопчики гралися у дворі багатоповерхівки під наглядом батьків.
За будинком їхній сусід якраз
розпалював мангал, тож вони
побігли подивитися. Коли чоловік
лив рідину для розпалювання,
раптово вибухнула пляшка. На
дітях миттєво загорівся одяг. На
крики хлопчиків одразу прибігли
батьки, які викликали «швидку».
Загрози їхньому життю нема.
l У Здолбунові посеред до-

Скоро це місце може стати найпопулярнішим у поліському райцентрі.

l Троє собак напали на 7-річ-

ну дитину на вулиці Станіславського в Луцьку. Мама з візком
і середньою дитиною виходили
з магазину, а старша дівчинка
пішла (не побігла і не провокувала
псів!) уперед. Її оточили безпритульні тварини. З кіоску вибігла
продавчиня і розігнала собак
шваброю. У цьому районі постійно
бродять 8–10 псів, які тепер уже
стали небезпечними і для перехожих.
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l 105-ліття відсвяткував най-

Чи дотримає
«Пан Курчак» слова?
Упродовж тривалого часу мешканцям
Нововолинська дошкуляв неприємний запах, який
періодично поширювався від ТзОВ «Птахокомплекс
Губин» агропромислової групи «Пан Курчак»,
розташованого на околиці шахтарського міста.
Окрім цього, відходи виробництва потрапляли
в міську каналізацію, що могло спричинити вкрай
негативні наслідки
Алла ЛІСОВА

к уже повідомляла
наша газета, це виневдовокликало
лення громадськості, люди
зверталися в міську раду
зі скаргами. Була створена тимчасова депутатська
комісія з контролю за дотриманням екологічного
законодавства в діяльності
товариством «Птахокомплекс «Губин», члени якої
неодноразово виїжджали
на місце, вимагали від керівників усунення недоліків. Звучало чимало обіцянок, однак проблема не

Я

роги розквітла клумба. Місцеві
активісти, аби привернути увагу
місцевої влади та шляховиків,
засипали велику яму, яка утворилась посередині проїжджої
частини, землею та висадили квіти.
Фотографії клумби вони опублікували у спільноті «Я паркуюсь як
мудак-Рівне».

вирішувалася по суті. І от,
схоже, крига скресла.
Днями у приміщенні

вирішили
« Ми
побудувати власну
очисну систему,
перейнявши досвід
Польщі, Німеччини
та міста Ладижин
Вінницької
області.

»

Нововолинської
міської
ради відбулася презентація проекту будівництва

очисних споруд, у якому
взяли участь керівники
підприємства, представники польської компанії,
котра
встановлюватиме
це спецобладнання, міської влади, депутати, фахівці
Держпродспоживслужби й
мешканці міста.
Виконувач
обов’язків
директора ТзОВ «Птахокомплекс «Губин» Володимир Львов повідомив, що
досі підприємство скидало
викиди в міські очисні споруди, за що не раз було
оштрафоване, тільки торік
сплатило 600 тисяч гривень. Тому ми вирішили побудувати власну очисну систему, перейнявши досвід
Польщі, Німеччини та міста
Ладижин Вінницької області.
Планується до 15 серпня
доставити обладнання на підприємство, а до 1 вересня запустити його в дію. n

старіший мешканець Рівного
Мефодій Федоров. До міста чоловік приїхав після Другої світової
війни на службу в управління МВС,
де пропрацював до 90 років. Діти
Федорова розповіли, що батько
Фото rivnepost.rv.ua.

не вживав алкоголю і не курив.
Усміхнений ювіляр зустрічав гостей
у сорочці та краватці (на фото).
l У Рівному дитина наштрик-

нулася оком на металеві
грати вікна одного з покинутих
приміщень у цьому будинку.
«Швидка» прибула на місце і забрала дитя до медичного закладу,
де його прооперували. Хлопчик
утратив багато крові, в офтальмологічному відділенні спеціалісти
борються за око потерпілого. n
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Доброго дня
вам, люди!

Сонце (схід — 5.06, захід — 21.36, тривалість
дня — 16.30).
Місяць в Овні. 22–23 дні Місяця.
Іменинники: Антоніна, Ганна, Сергій, Килина.

Фото erve.ua.
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Кость ГАРБАРЧУК

Теперішні школярі інші — напрочуд сучасні: незалежні і розкуті в поведінці, поглядах, принципах,
переконаннях. Допоки діти під опікою батьків, у них
цілком інакша оптика, через яку дивляться на світ,
інше усвідомлення себе в країні. Але вони виросли
і роблять крок уже туди, де таку бажану свободу можна відчути сповна, але й разом із тим — відповідальність за свої вчинки. Бо лише так дорослішають. Ось
ці дівчата, випускниці Смолярівської школи Старовижівського району, не бояться майбутнього і щиро вірять, що задумане здійсниться. Марія Цибень бачить
себе педіатром і готується підкорювати медичний
заклад, а Марина Сташук, дивись, стане хорошим
модельєром, а поки що вона освоїла швейну спра-

Смолярівські випускниці Марія Цибень (зліва)
та Марина Сташук.

ву. Все лише починається, все ще попереду. Перед
ними — невичерпні запаси часу, відміряні небесами.
І дуже хочеться, щоб ці красиві дівчата років
за п’ятнадцять згадували отой безтурботний вітер,
який грався їхнім волоссям, і небеса, що давали їм
почуття захищеності та свободи. А ще — відчували любов, яку їм безмірно сьогодні дарують батьки,
усміхнені, повні сил і щасливі.

Читайте у червневому номері нашого місячника

«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ»

»

Фото з сімейного архіву МАРУЩАКІВ.

Коханню будь-який
зріст підвладний!

Чи актуальні
сьогодні
ьогодні поради,
які
кі давали
незаміжнім
езаміжнім
100
00 роківв
тому?
ому?

Чому Потап
і Настя
приховували
свою любов?

l НІХТО, КРІМ ТЕБЕ Лі
Ліна і ВВолодимир М
Марущаки із
і села Лішня
Лі

Демидівського району, що на Рівненщині, — пара, яка зустрілась
за не зовсім звичних обставин. Вони ще й зростом своїм вирізняються
з-поміж інших: жінка значно вища за чоловіка. Хоч, як самі кажуть,
на це вони ніколи не зважали, бо головне — їхнє кохання

l ІСТОРІЯ НОМЕРА Те, що бажали мільйони українців, дивлячись на
цей співочий дует, – здійснилося: тепер вони чоловік і дружина. І можуть не
приховувати свої почуття. І не треба для цього розпускати чутки про роман
Насті Каменських з Олегом Винником. Навіть мама Олексія Потапенка (таке
справжнє ім’я співака і шоумена) тепер не нахвалиться новою невісткою: «У
неї – красива душа». Але їхня дорога одне до одного була непростою…
с. 5—7

»

Передплатіть –
не пошкодуєте!
Усього 6,5 гривні
на місяць.

с. 9—11

»

Фото unian.net.

Чому Потап і Настя
приховували свою любов?

Фото із «Фейсбук»-сторінки Андріани СУСАК.

Образ Ченстохо
так і православн

Як ук
обері
та Ро
Чудотворна
Матері відо
(Вишгородс
шанованих
з наших зем

Василь РОГУЦЬК

ЗЦІЛЮЮТЬС
АТЕЇСТИ

Андріана не вважає, що захищати Батьківщину — це суто чоловіча чи жіноча справа. Це робота патріотів.

Ченстоховсь
Матері ще нази
адже до міста
Львівська обла
короля Данила
Із святинею бул
гато чудес, чутк
ширились і в Гал
ні, й у Польщі.

«Най буде заздрісно всім “
хлопцям, що вона така
маленька, а герой!»
Андріана Сусак із села Вербовець Косівського району на ІваноФранківщині з позивним Малиш залишила фронт лише
на п’ятому місяці вагітності. Пройшла ключові операції
на Луганському напрямку. В минулому — перекладач відомої
фармацевтичної компанії. За документами — швачка,
за спеціальністю — штурмовик батальйону «Айдар». Зараз
не воює, виховує сина Макарчика. Він теж учасник бойових дій.
Має довідку, що «внутрішньоутробно перебував у зоні АТО».
Чоловік Максим продовжує службу: спочатку був у морській
піхоті, нині — у спецназі

“

Не можу уявити,
як вона носила
на собі 25 кілограмів

йшла першою. І піклувалася про
всіх: і про медикаменти подбає,
і про зв’язок… Уявляєте, на п’ятому
місяці вагітності була ще на фронті! Хлопчика народила. Ми згодом
і на хрестинах були…» — читаю
спогади заступника командира
штурмової групи батальйону «Айдар» Петра Карпуся. А вона справді
така маленька — просто дівчинка.
Не можу уявити, як носила на собі
25 кілограмів бойової амуніції...
Коли готувала матеріал про цю сміливу жінку, мій мирний світ усоте
перевернувся.

Із свят
пов’яз
чудес,
про як
ширил
і в Гали
і на Во
у Поль

Але 1382 р
везли до Ясног
тиря у Ченстох
лицько-Волинс
як єдиного ціло
ло — на Галичи
ляки, а на Воли
ній самостійни
(Дмитро) Гедим
На початку
тель у Ченстох
гусити. За пере
б
і

Людмила ВЛАСЮК

Власта КРИМСЬКА

с. 3—4

Ціна 6 грн

Чимало моїх матеріалів пов’язані
з війною. Це така травма, яка більшою чи
меншою мірою зачепила багатьох із нас.
Тож коли бачиш і небайдужість читачів
до своїх героїв, вкотре переконуєшся:
варто, аби про них знали

Фото з архіву Марії ЦИБЕНЬ.

20 червня 2019 року №6(8) Ціна 6,5 грн
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на вих ідні
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кщо Малиш була попереі

Коли пригадую свій випускний вечір, у пам’яті
зринають не гучні танці на подвір’ї школи
і не світанок на березі озера Домашнього, хоча
це все теж важливе. Я бачу своїх батьків —
ще сповнених сил. Через 15 років після школи
(аж сама дивуюсь плину часу) страшенно люблю
згадувати їх такими — усміхненими і веселими.
Згадую і дякую. Тому що сформували мене
як особистість саме вони

ніхто
ТАК
не КОХАВ

Фото Людмили ВЛАСЮК.
l КОЛЕСО ІС

с.

l ТЕМА №1

«Я

Попереду — невичерпні запаси часу, відміряні небесами

Фото inlviv.in.ua.

І Володимиру
Зеленському ТРИЧІ
ЯВЛЯЛАСЯ ЛЮБОВ
3»

Цікава

Власта КРИМСЬКА

У Луцьку ще минулого року депутати міської ради ініціювали встановлення зволожувачів у людних
місцях, щоб спекотної пори року
жителям було комфортно.
Цього літа в обласному центрі
вже третій тиждень працюють два
вуличні душі — на Театральному
майдані та на площі Злуки. Водяні
завіси дуже подобаються як дітям,
так і дорослим. Біля них завжди гамірно, весело та прохолодно. Буваючи у центрі, обов’язково проходжу
крізь зволожувач, після якого палюче сонце стає лагідним.

Кому
Володимир
Івасюк
присвятив
«Червону руту»?

Вони захищали нас. Тепер
наша черга їм дякувати
Тепер на нас чекає нова мода:
подружні пари цілуватимуться на людях?

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Головна тема, яку нині
обговорюють скрізь:
у задушливих квартирах,
розпечених кабінетах, гарячих
маршрутках та прогрітих
тролейбусах, — як врятуватися
від нещадного сонця

Сонце (схід — 5.06, захід — 21.36, тривалість
дня — 16.30).
Місяць в Овні, Тельці. 23–24 дні Місяця.
Іменинники: Георгій, Єгор, Юрій.

Фото unian.ua.

І палюче сонце стає лагідним: як лучани
рятуються від спеки

volyn.com.uaa
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Коханню
будь-який зріст
підвладний:
доведено подружжям
Марущаків!
А на сайті volyn.com.ua — ще більше неймовірних історій!

Перше знайомство з Андріаною Сусак відбулося в соціальних мережах. Вона відповіла на повідомлення, обмінялися номерами телефонів,
а незабаром з’явився матеріал у «Цікавій газеті
на вихідні» «Най буде заздрісно всім хлопцям,
що вона така маленька, а герой!». Коли чуєш голос жінки, яка навіть вагітною воювала на фронті
у свої двадцять з хвостиком, проймаєшся вдячністю. За те, що вона відчайдушно робила те,
про що навіть пишу із мурашками на шкірі. Вражений сміливістю «Малиша» (позивний Андріани),
відгукнувся житель Кривого Рогу. У листі, який
надійшов із Дніпровщини до редакції «Цікавої газети на вихідні» (доньки «Волині»), чоловік дякував
дівчині і попросив надіслати їй невеличкий подарунок, який ми демонструємо на фото, – випалену кухонну дощечку. Коли повідомила Андріані, що
її на «Новій пошті» чекатиме сюрприз, вона вигукнула: «Ого! Я шокована. А можна контакти пошановувача, хочу йому теж сказати спасибі».
Щоразу перечитуючи у фейсбуці пости Андріани, розумію: це, власне, вже історія, яка
не лише в підручниках. Якщо тобі є що сказати —
не слід боятись говорити. І вона говорить, бо бачила усе на власні очі... Вони захищали нас там.
и
Тепер наша черга підтримувати їх і дякувати.

n Прогноз погоди

«Твої грози пахнуть
утть
світлом…»
Ці слова із пісні Святослава Вакарчука
цілком відповідають спекотним літнім
дням і ночам, які такі щедрі на блискавиці
та громи
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Гончаренко, 26 червня — мінлива хмарність, без істотних
опадів. Вітер південний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі 12–14 градусів тепла,
вдень — 26–28 вище нуля. 27-го — мінлива хмарніст
ність, без істотних опадів. Удень невеликий дощ,
місц
місцями гроза. Вітер північно-західний, 7–12, місцям
цями пориви 15–20 метрів за секунду. Температура
пов
повітря вночі — плюс 11–16, вдень — 25–30 з познач
значкою «плюс».
У Рівному 26 червня триматиметься похму
хмура погода, лише під кінець дня небо очистит
ститься від хмар. Без опадів. Темпер
6–26,
пература повітря — плюс 16–26,
2727-го — 18–27 градусів тепла.
Ве
Ведуча
рубрики
Людмила ВЛАСЮК.
Лю

Тел. 72–38–94.
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Погляд
Мирослава КОЗЮПА,
редактор відділу інформації
«Газети Волинь»

Замість крутити педалі
Володимир Зеленський
натиснув на газ?
Під будівлею Адміністрації Президента
встановили сучасну велостанцію, подібна
функціонує в понад 200 містах 25 країн світу.
«Команда Адміністрації до випробування
сервісу готова!» — заявили чиновники ЗЕ.
Це обнадіяло багатьох виборців: глава держави
стане ближчим до народу і, як його кіношний
прототип Василь Голобородько, крутитиме
педалі, принаймні з дому до роботи. Та й
відстань незначна — якихось півтора кілометра
и хочете, щоб мене «грохнули?» — нескромно відмовився повторити «подвиг»
голландського прем’єр-міністра Марка
Рютте, який щодня їздить на велосипеді, Володимир Зеленський. А вже за кілька днів скасував низку
указів своїх попередників, серед яких документ, підписаний Віктором Ющенком, про обмеження використання спеціальних світлових і звукових сигнальних
пристроїв та номерних знаків на службових автомобілях. Мовляв, необхідність у цьому виникла через
правову колізію, адже в нашій країні вже давно немає
ні ДАІ, ні міліції, ні інших відомств, які видавали дозвіл
на «мигалки». Представники глави держави намагаються пояснити: одночасно із втратою чинності указу
набуває сили постанова Кабміну від 2017 року, що нібито дублює скасований документ.
«Особливо комічно-трагічні ситуації чув від працівників МОЗ, які розповідали: коли патрульна поліція
зупиняла «швидку» і питала про дозвіл на використання спецсигналів, їх водії ставили подібне запитання патрульному. На цьому і закінчувався діалог,
а як він міг завершитися інакше при створеному правовому вакуумі», — зазначає начальник Головного
сервісного центру МВС Владислав Криклій.
Утім, урядова постанова все ж таки передбачає
право встановлення звукових та світлових спецсигналів на транспортні засоби, які використовуються
для пересування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Їх визначає Управління державної
охорони, підпорядковане Президентові та підконтрольне Верховній Раді. Під їхньої опікою перебувають усі головні посадові особи країни і члени їхніх сімей. Також заходи безпеки можуть бути застосовані
до народних депутатів. Тож одним розчерком пера
Володимир Зеленський може повернути в Київ ганебне явище часів Леоніда Кучми, коли для проїзду
високих чиновників перекривалися вулиці. Чи будуть
зловживати скасуванням заборони нинішні державні
мужі, побачимо вже скоро.
А тим часом кияни в соцмережах пишуть, що кортеж Володимира Зеленського складається із 6 спецавтомобілів. А від дому глави держави на вулиці Грушевського до Адміністрації Президента на Банковій
їхати всього… 6 хвилин.
Ну що ж, їздили і Порошенко, і Янукович, і всі
інші попередники, скажете ви. От тільки саме тому
їх і не обрали більше, залишили в минулому, а Володимир Зеленський — теперішнє і майбутнє. І перші
кроки дуже показові, бо всі чекали, що новообраний
керманич країни буде кращим. Бо багатьом сподобався і припав до душі саме гарант, який їздить
на роботу на велосипеді. І хоч заступник глави Адміністрації Президента, автор студії «Квартал 95» Юрій
Костюк заявляє, що не обманювали глядачів серіалу
«Слуга народу», та все ж визнає: «Це така мрія, символ того, що будь-які політики повинні бути простими, ближчими до народу. Не обов’язково для цього
їздити маршруткою кожен день. У кіно це просто послання, що має мінятися філософія… Цим ми влучили
в очікування людей. Сценаристи й актори, які працювали над телепроектом, не обманювали їх за допомогою красивої картинки. Неправильно думати, що
народ дурний». Народ то в нас не дурний, але колись
може зрозуміти, що його таки одурачили. А цього наміру українці не пробачили ще жодному президентові. n

«В

n Тільки факт
4 волинян потрапили до партійного
списку об’єднання Бойка-Медведчука
«Опозиційної платформи – За життя»:
Олександр Колтунович, Олександр Башкаленко,Олег Чикида, Ярослав Мар’юк.

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

n Кримінал

НАМ ПРОДАЮТЬ «МАРЛБОРО»
ЗІ ЗНИКЛИХ СТАНКІВ?
Фото tribunа.sumy.ua.

Якщо ви курець, то цілком
ймовірно, що поки читаєте
цю статтю, пускаючи
димок із чергової цигарки,
затягуєтеся не справжнім
«Марлборо» чи «Марвел», а
підробкою, яку виготовили
на Рівненщині. Причому
на крадених станках.
Наскільки небезпечні ці
сигарети для здоров’я
українців, правоохоронці
наразі не повідомляють,
натомість інтенсивно
шукають обладнання, на
якому «клепають» згадане
«Марлборо» і яке, якщо
вірити ДБР, «благополучно»
зникло з–під носа фіскалів
Левко ЗАБРІДНИЙ

озаминулого тижня, нагадаємо, Державне бюро
розслідувань, а також Генпрокуратура та СБУ проводили
обшуки у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС
у Рівненській області. Офіційно
жодна зі структур про результати
трусу вирішила не повідомляти,
проте на прохання видання «Рівне вечірнє» у прес–службі ДБР
розповіли про кілька деталей
справи.
Так, ДБР розслідує провадження за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових
повноважень, що спричинило
тяжкі наслідки). Правоохоронці
перевіряють причетність посадових осіб управління ДФС до
вивезення обладнання з виготовлення тютюнових виробів,
вартість якого сягає 5 мільйонів
гривень. Обшуки проводили не
лише у фіскалів, а також у Рівненському аеропорту, де воно
було на зберіганні, та на одному
з приватних товариств, назву
якого не розголошують. Детальнішої інформації, зазначають у
ДБР, дати не можуть, оскільки
досудове розслідування триває.
Директор Рівненського летовища Ігор Насинюк зазначає, що
будь–яких претензій від правоохоронців до аеропорту немає:
— У 2017 році у нас на прохання ГУ ДФС на безкоштовно-

П

В українських підвалах і гаражах можна будь-яку марку «склепати».

му зберіганні була цигаркова
лінія. Проте згодом фіскали обладнання забрали. Маємо акти
прийому–передачі, тому претензій від правоохоронців до нас
немає. Вони лише оглянули приміщення.
У самому управлінні ДФС
обшуки 4 червня прокоментували так: «Зазначена слідча
дія відбувалася з метою пере-

перевіряють причетність посадових
« Правоохоронці
осіб управління ДФС до вивезення обладнання з
виготовлення тютюнових виробів, вартість якого
сягає 5 мільйонів гривень.
вірки наявних речових доказів.
Факт відсутності останніх не
знайшов свого підтвердження.
Майно знаходиться у спеціально обладнаному для зберігання
місці. Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у
Рівненській області продовжує
працювати у штатному режимі,
керівництво має намір проінформувати громадськість щодо
результатів цього провадження».
Про яке саме устаткування

n Пряма мова
Марія ТАРАСОВА, мама 22-річного
Миколи Тарасова із селища Іванівка
Одеської області, який заманив додому,
вбив і викинув у вбиральню 11-річну Дарину
Лук’яненко, хотіла прийти на похорон
дівчинки, але її не пустили:
Я хотіла до людей вийти. Якщо вважають, що мене треба вбити – хай уб’ють,
спалять. Прийму все, що вирішать
люди… Сім’я нічого
не знала про те, що
в. Ми відвід
він чинив.
о від
ося
мовляємося
нього, нее будемо
и його.
захищати
н отриНехай він
асслугах.
має по заслугах.
Ще раз
пробачте
нас усі…

«

йдеться, наразі можемо лише
здогадуватися. Але зникають
цигаркові лінії, вилучені рівненськими фіскалами, не вперше.
Зокрема, у 2014 році податкова
міліція викрила на Рівненщині
дві великі лінії з незаконного
випуску тютюнових виробів: у
Гощі та Городку Рівненського
району. Вилучене фіскали передали на зберігання філії №18

»

ПП «Нива–В. Ш.» у Києві, проте
вже на кінець 2014-го виявили,
що станки підприємство «розтратило». Як згадується у судових ухвалах 2015 року, обладнання правоохоронцям знайти
вдалося — у Львові та Дніпрі.
Цілком ймовірно, що саме його
зараз знову шукають, але вже
слідчі ДБР. У будь–якому випадку — курите ви справжні цигарки чи підробку з рівненських
станків — це все одно шкодить
вашому здоров’ю. n

n Пряма мова
Лілія ГРИНЕВИЧ, міністр освіти України, про
те, що після обрання Володимира Зеленського
Президентом, реванш проросійських сил добрався
і до школи – авторам учнівських підручників
уже рекомендують називати війну на Донбасі
громадянським конфліктом:
Наприклад, учора одному з моїх колег – автору «Новітньої історії України» – підручника для
11-го класу, який уже отримав гриф міністерства – зателефонували і сказали: «Вы должны
изменить в вашем учебнике «русско-украинская война» на «гражданский
конфликт». Коли він сказав:
«Я не буду цього робити і мій
підручник уже отримав гриф
Міністерства освіти», йому
відповіли: «Но сейчас ситуация
идеологически меняется!». І такі
кричущі факти з’являються
кожного дня.

«

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Відверто

«ІНКОЛИ СНИТЬСЯ, ЩО Я –
ЗЛОЧИНЕЦЬ І МЕНЕ РОЗШУКУЮТЬ»
Ветеран волинської міліції – про закулісся своєї служби
Фото прес-центру УМВС у Волинській області.

Робота у відділі карного розшуку — одна
з найскладніших і водночас непублічних.
А романтичні уявлення про боротьбу зі злочинцями
зникають, коли бачиш реалії. Правоохоронці
перебувають у постійному стресі та напрузі. Крім
того, часто стикаються з громадським осудом,
інколи — небезпідставним. Олександр Кирилюк,
пенсіонер органів внутрішніх справ, колишній
начальник відділу розкриття майнових злочинів
УМВС України у Волинській області, розповів про
людську жорстокість, професійну деформацію
та нинішні реформи в поліції
Тетяна МИТРОФАНЮК

«КОЛИ ДУШОГУБ ЗВІВ
ЗІ СВІТУ ДВОХ-ТРЬОХ
ЛЮДЕЙ, ПОВИННА БУТИ
СМЕРТНА КАРА»

— Над чим під час служби доводилося працювати
найбільше, які справи переважали?
— На початку роботи в карному розшуку (якому віддав
16 років) мені найперше давали прості, банальні справи
(квартирна чи підвальна крадіжка). Начальство доручає
тобі йти збирати інформацію.
І навіть з того, як ти опитав
свідків, керівник може побачити твою компетентність.
—
Чи
було
колись
по-справжньому страшно
від людської жорстокості?
— Було, і не раз. Ось ця
гуманність держави, коли
дають пожиттєве ув’язнення,
на мою думку, неправильна.
У тих випадках, коли злочинець звів зі світу двох-трьох
людей, повинна бути смертна
кара. Якось у Луцьку ми розслідували вбивство дівчини
у гуртожитку на вулиці Клима
Савура. Коли затримали душогуба, з’ясувалося, що він
скоїв ще одне звірство: перерізав горло маленькій дівчин-

ці на вулиці Кравчука. Коли
ми поїхали на місце другого
злочину, щоб встановити всі
обставини, нам довелося
одягати на злочинця бронежилет і каску, щоб захистити
від розлючених людей, адже
його могли розчленувати.
— А доводилося вам
шкодувати правопорушника?
— Це почуття виникає
до простого злодюжки, який,
наприклад, заліз у підвал
і вкрав банку тушкованки,
бо просто хотів їсти. А є наркомани, які роблять те ж саме,
але потім продають награбо-

Олександр Кирилюк: «Карний розшук – завжди на передовій, але про
цей фронт рідко пишуть газети».

хідно отримувати купу ордерів, на це йде чимало годин
і, як наслідок, шанси розкрити злочин знижуються. Адже
найефективніше, коли розслідування справи відбувається
в перші дві доби.

ми розслідували вбивство дівчини
« Уу Луцьку
гуртожитку на вулиці Клима Савура. Коли
затримали душогуба, з’ясувалося, що він скоїв
ще одне звірство: перерізав горло маленькій
дівчинці на вулиці Кравчука.

»

ване і купують собі дозу. Таких
не шкода.
— Скільки часу в роботі
займала бюрократія?
— Багато, раніше було
легше, коли ти міг прийти
в прокуратуру за дозволом
на обшук, і це все займало
небагато часу. А зараз необ-

«ЯКОСЬ ХТОСЬ ІЗ РІДНІ
ПЕРЕДАВАВ ТРУБКУ
СЕРЖАНТОВІ, ТОДІ
Я ПРОСИВ, ЩОБ ЇХ…
ПОКАРАЛИ»

— Пане Олександре,
не дратують вас штампи,
стереотипи про поліцейських у кіно та медіа?

— Часто в пресі увагу загострюють на винятках. Адже
буває, що в когось із правоохоронців здали нерви, він
пішов і банально напився,
а суспільство починає судити
за одним вчинком про всіх.
— Чи переслідують вас
нині колишні робочі будні?
— Чесно кажучи, інколи
сниться, що я — злочинець
і мене розшукують (усміхається)… Хоча зараз я працюю
начальником служби безпеки
банку. Іноді буває тягне зайти
до колег у відділок, посиджу
там трохи, подивлюся на їхню
роботу, потім виходжу звідти
і «видихаю»…
— До вас звертаються
колеги за допомогою «по
старій пам’яті»?
— Трапляється. Нині почастішали злочини, пов’язані
з фінансовими махінаціями.
А я можу допомогти дізнатися, з якого банку той чи інший

рахунок/картка. Карний розшук і без моєї допомоги має
писати у кожну фінустанову
заяву і чекати відповіді. Через
це втрачається дорогоцінний
час.
— Чи доводилося вам
колись відмовляти знайомим у допомозі «по блату»?
— Хіба тільки знайомим…
Бувало, дзвонили рідні, коли
їх десь патруль зупинив,
а мене ж у ті часи знали всі.
Тому сержанту передавали
трубку, я говорив по телефону з ним і просив, щоб рідню
покарали. Після цього дзвінків
не було.
— Багаторічна робота
в правоохоронних органах
якось позначилася на вашому житті?
— Перш за все — на фізичному здоров’ї. Я зараз із лікарень не виходжу. Не раз помічав, що після роботи вдома
я ставав якимось жорсткішим.
Часто ловив себе на думці, що можу суворо розмовляти з рідними. А ще ти стаєш
психологом: можеш декілька
хвилин поспілкуватися з людиною — і вже розумієш, що
вона через кілька років може
сісти.
— Було, що зустрічали
на вулиці тих злочинців,
проти яких вели справи?
— Так, і не раз. І по «сто
грамів» могли випити, дехто
навіть дякував за поради. Іноді йдемо з дружиною містом,
а зі мною вітаються. Вона
відразу питає, чи я знайомий із цим «зецюрою», адже
по ньому видно відразу, що
він із місць позбавлення волі.
Їх видають міміка, поведінка.
— Чи погодилися б ви,
щоб ваші діти пов’язали
життя з правоохоронними
органами?
— Ні, в жодному разі. Я б
не бажав, щоб мої дочки йшли
по моїх слідах. Хочу, аби вони
зберегли своє здоров’я.
— А як ви ставитесь
до сучасної реформи поліції?
— Від перестановки доданків сума не міняється.
Просто змінили назву, понабирали молодих хлопців
і дівчат. А їх треба вчити працювати з людьми. Бо вони ж
витворяють чудеса… n

n Пульс дня

ЗА СТРАЖДАННЯ ПАЦІЄНТІВ ЇХНІ
РОДИЧІ ЩЕ Й ГРОШІ ПЛАТИЛИ
Прокуратура Волинської області здійснює процесуальне
керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному
провадженні про функціонування незаконного
реабілітаційного центру для алко- і наркозалежних
у Луцьку та селі Гаразджа Луцького району
Наталія МУРАХЕВИЧ

істьом громадянам,
причетним до роботи цього закладу,
у тому числі його організатору — 28-річному мешканцю
Луцька — повідомлено про
підозру в незаконному позбавленні волі, вчиненому з корисливих мотивів, щодо осіб.
У ході санкціонованих обшуків
у приміщеннях центру правоохоронці виявили кілька десятків людей, яких незаконно
утримували під приводом реабілітації та лікування від нар-

Ш

котичної залежності, а також
хронічного алкоголізму.
Перебування у центрі було
платним, при цьому пацієнтів
позбавляли засобів зв’язку й
особистих документів, вони
зазнавали фізичних, моральних утисків, були під постійною охороною. Прокурори
наполягають на обранні всім
6 підозрюваним запобіжного
заходу у вигляді тримання під
вартою. Нагадаємо, діяльність такого ж незаконного
реабілітаційного центру було
викрито на Волині в листопаді
2017 року. n

ЗА РОЗБЕЩЕННЯ
ДИТИНИ ПЕДОФІЛУ
«СВІТИТЬ» 8 РОКІВ
УВ’ЯЗНЕННЯ
Увечері 21 червня на лінію
служби 102 поліції надійшло
повідомлення від 46-літньої
волинянки про вчинення
односельцем розпусних дій
стосовно її 5-річної доньки
Віктор РІВНЕНСЬКИЙ

равоохоронці одразу ж затримали 41-літнього зловмисника.
Встановлено, що чоловік раніше
притягався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Суд обрав підозрюваному в скоєнні
розпусних дій щодо малолітньої дівчинки міру запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою строком на 60 діб
без права внесення застави. Йому загрожує до 8 літ позбавлення волі. n

П

З ВИНИ НЕТВЕРЕЗОГО ВОДІЯ
ОДИН ПАСАЖИР ЗАГИНУВ,
ДВОЄ — У ЛІКАРНІ
Минулої суботи поблизу села Новосілки
Турійського району автомобіль «Опель Віваро»
з’їхав у кювет і перекинувся
Віктор ГОМОЛЬ

орожньо-транспортна
пригода
сталася
близько 18-ї години. Попередньо поліцейські встановили, що водій авто, 34-річний
житель Нововолинська, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали відповідно
до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу
України. Загинув 43-літній пасажир, ще двох госпіталізували. Всі потерпілі — жителі міста шахтарів.
Слідчі головного управління Національної поліції
у Волинській області за фактом порушення правил
безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть,
внесли відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за ознаками злочину, передбаченого
ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція
цієї статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. n

Д

n Наші господарі

Фото Сергія НАУМУКА.

№ 6 (56)
n Думка фахівця

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Теплицею від «Волині» Володимир цілком задоволений.

Звинячівські господарі в теплиці
вирощують навіть ранню картоплю

Вовчок звичайний
(капустянка, ведмедка)
в Україні поширена повсюди
Наталія ГОРПИНЮК,
начальник відділу
прогнозування,
фітосанітарної діагностики
та аналізу ризиків
Головного управління
Держпродспоживслужби
у Волинській області

апустянка — поліфаг, тобто споживає різноманітну рослинну
та тваринну їжу. Вражає цукрові
буряки, кукурудзу, коноплі, льон, картоплю, овочеві культури. Ці комахи ведуть нічний спосіб життя, ховаючись
удень у своїх норах, а вночі виходять на
полювання. Їхню присутність на садовій ділянці можна визначити за звивистими, розпушеними валиками землі,
невеликими отворами в ґрунті, за здоровими рослинами, які раптом починають гинути.
Пропонуємо такі народні методи
боротьби із цим шкідником:
1. Перекопувати грядки і межі особливо активно з травня по червень.
Рихлити землю при цьому треба завглибшки як мінімум 15 см. Яйця і личинки в уражених кладках гинуть.
2. Ведмедку приваблює запах
пива. У місці скупчення комах вкопати
в землю банку або пляшку. Потім налити туди хмільного напою для приманки.
Залізши в ємкість, капустянки вже не
зможуть вибратися.
3. У нори, зроблені шкідниками,
можна залити воду із соняшниковою
олією. Вода буде їх виштовхувати на
поверхню, а олія не дасть дихати.
4. Ведмедка не переносить полину
(навіть сухого), хризантем і чорнобривців, а також запаху часнику, цибулиння,
залишків риби. Присипайте їх землею
у норах, і шкідник обходитиме ці місця.
Відлякує його і запах хвої.
5. Комаха не переносить курячого
посліду на ділянці. Його треба розбавити водою і поливати розчином грядки.
Знаючи ці кілька методів боротьби з
ведмедкою, варто пам’ятати: важливо
не тільки знищувати дорослих особин,
а й не допускати їх розмноження. Заходи боротьби необхідно повторювати
кожні 2–3 тижні. Позбутися від капустянки складно, деколи це займає кілька
посівних сезонів. n
Фото: voldpss.gov.ua.

Оксана та Володимир Мельники із села Звиняче Горохівського
району плекають у ній уже третій урожай
Сергій НАУМУК

е під час першого візиту до цієї родини
ми переконалися, що
приз від нашої газети та компанії «Западенські теплиці»
потрапив до хазяйновитих
людей. Подружжя не сидить,
склавши руки. Це видно було
ще від воріт: новий гараж
та доглянутий квітник говорили самі за себе. Цього разу
бачимо, що біля будинку є
риштування. А ще Александр
Дюма (старший) казав, що
про добробут нічого не свідчить краще, ніж будівельний
пил на черевиках.
Мельники
дають
собі
раду, господарюючи на власній землі. Володимир вирощує зернові. Каже, що цього
року відмовився від гречки,
яка стала менш вигідною.

Щ

К

Довелося ще й ковалем стати.

Сільський майстер і косарку зремонтує, і бензопилу.

ЗА 18 ДНІВ САМ СПОРУДИВ
ДВОПОВЕРХОВИЙ БУДИНОК 12 НА 16 МЕТРІВ
Юрій Шумчук із села Козлів Локачинського району освоїв різні професії самотужки, хоча, як зізнається,
навіть не закінчив середньої школи. Але дивився, як люди працюють, собі пробував —
і все у нього виходило. Саме про такого майстра є українська приказка: і швець, і жнець, і на дуду грець
Кость ГАРБАРЧУК

господарем ми розмовляємо
в кузні. Юрій розповідає, що
працювати розпочав у 12 літ.
Ще хлопчаком йому довірили в
колгоспі серйозну й відповідальну справу — пасти овець. Згодом
здібного та беручкого юнака взяли підсобним робітником у будівельну бригаду. Лише один місяць
він гарував і носив розчин, уважно
придивлявся, як працюють майстри, а тоді попросився мурувати.
Бо зрозумів головну істину будь–
якої професії: кваліфікованих спеціалістів більше цінують, шанують
і краще платять за роботу.
— Отак змалечку й кручуся.
За все беруся й нічого не боюся.
Вам люди скажуть, що завзятий,
азартний до роботи, — розповідає чоловік. — Тільки світало,
а я вже приходив на об’єкт, хотілося більше заробити. Додо-

З

му йшов, як темніло. Коли мені
було 22 роки, то в Локачах двоповерховий будинок розміром
12 на 16 метрів сам змурував — за
18 днів! Мені допомагало 5 підсобників, вони не завжди витримували. Стіни виводив із блоків
ще й обкладав цеглою. Після пастуха це — друга моя професія,
— усміхається пан Юрій і, щоб не
гаяти часу, розмовляючи зі мною,
береться клепати сапку, яку йому
принесли.
Юрій Шумчук став вправним
будівельником, але його тягнуло
до техніки. Пригадує, як ще підлітком довірили в колгоспі комбайн.
На ньому треба було не тільки працювати, а ще й навчитися ремонтувати. Отож юнак став не лише
комбайнером, а й механіком. З
тих пір із різними двигунами він
на «ти». Збирається скласти свій
трактор, уже все має, тільки за
клопотами не вистачає часу.

— Зробив свою кузню, —
продовжує майстер. — Життя
заставило. Коси й сокири клепаю, плуги та борони латаю, на
замовлення роблю спеціальні
широкі мотики, щоб плантації зі

розповідає,
« Юрій
що намагається
не їздити на заробітки,
а працювати вдома.
Тільки декілька разів
побував у Києві,
спробував того хліба —
і зрозумів, що нормально
заробляти можна
й на Волині.

»

смородиною легше було сапати. Отак довелося ще й ковалем
стати. І бензопили мені прино-

сять ремонтувати. Зараз набагато легше працювати — не те,
що колись. Допомагає сучасна
техніка, адже нині є болгарки та
інші електричні інструменти. За
30 секунд відпиляєш будь–яку
арматуру, а колись весь метал різали вручну. Намордуєшся, поки
залізну заготовку зробиш.
Юрій розповідає, що намагається не їздити на заробітки, а
працювати вдома. Тільки декілька
разів побував у Києві, спробував
того хліба — і зрозумів, що нормально заробляти можна й на
Волині. Але до всього треба мати
тяму та бажання, стверджує сільський майстер.
— Такого немає, щоб я не вмів
щось робити, — хвалиться Юрій
Шумчук. — Дочці в хаті камін змурував, роблю людям грубки й печі.
У навколишніх селах більше нема
таких спеціалістів. Тож ідуть до
мене. n

n На часі

І руки чисті, і рукавиці цілі
Щоб захистити шкіру від хімікатів, бруду чи подряпин, ми часто
користуємося гумовими. Кілька простих правил допоможуть
продовжити термін їхньої служби:
Ця комаха дуже полюбляє низинні вологі
місця та кислий ґрунт.

заходом
« Другим
у теплиці Мельники

n Самородки із народу

Як перемогти
ведмедку

Закінчивши роботу, добре вимийте їх із
милом, не знімаючи з рук, обережно витріть
насухо, а тоді зніміть і покладіть на зберігання,

посипавши внутрішні поверхні тальком або дитячою
чою
присипкою.

Фото ot.net.ua.

Сушіть рукавиці, зачепивши за манжеС
ти прищепками, причому кожну окремо.
Не варто перегинати їх через мотузку, бо
в місцях згину вони швидко протиратимуться. Уникайте дії прямих сонячних
променів.
Вибирайте оптимальний розмір,
щоб
що рукавиці легко надівалися і знімалися.
Щоб
не порвати й не розтягнути їх, перед
Щ
одяганням
натріть руки крохмалем. n
од

господарства, тож за можливості прикуповує техніку.
От і нині похвалився, що придбав новий оприскувач. Мовляв, тепер робота піде швидше.
На запитання, чи не збирається відмовлятися від праці на землі, чоловік каже, що
навпаки — є думка розширюватися. Тож хоче надалі
не віддавати батьківський
пай в оренду, а обробляти
самотужки. Така налаштованість господаря не може
не радувати.
А як же теплиця? Вона теж
не пустувала.

Ось такі перці зав’язалися.

А от результатами продажу
пшениці, ячменю та вівса задоволений. За підрахунками
молодого хазяїна, з гектара

n Читач радить

Рясно вродили черешні:
як їх збирати?
Яке ж красиве це дерево, вкрите темними чи прозорими
соковитими ягодами! Час збирати дорогоцінний дар
природи. І тут треба дещо знати, щоб розумно,
по–хазяйському розпорядитися ним
Ігор ВИЖОВЕЦЬ

ладіть до кошика тільки стиглі ягоди (зібрані зелені вже
не достигнуть). Зривайте спочатку з нижніх гілок крони,
потім — із середніх та верхніх. Розпочинайте цю приємну
роботу тільки після того, як спаде ранкова роса. Після дощу дайте плодам висохнути.
Зривати ягоди треба з плодоніжками. Без них черешні не
придатні для зберігання, а тим більше перевезення на велику
відстань. Без хвостиків їх треба одразу споживати чи переробляти. Але слідкуйте, щоб разом із плодоніжками не відламува-гілочки. Це призведе до знач-лися букетні гіло
ного зниження врожаю в наступні роки.
и.
Адже букетна гілочка
плодоносить у се-г
редньому 7 — 8 років.
Найкращою
тарою для врожаю
Найкр
ю
можуть бути легкі ящики або ко-шики місткістю 6 — 12 кг. І, звіс-пильнуйте, щоб у кошик не
но, п
е
потрапляли
зіпсовані ягоди
п
и
(прим’яті,
з ушкодженою
(п
ю
шкіркою,
гнилі).
ш
с. Гредьки
Ковельського району. n
Фото pinterest.com.
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можна мати чистого прибутку
до 26 тисяч гривень.
Щороку пан Володимир
вкладає кошти у розвиток

вирощували…
(що б ви думали?)
картоплю! Тож уся
родина ласувала
власною
бульбою.

»

— Ще в березні Оксана
посіяла редиску та зелень, —
господиня нині поїхала на заробітки, тож Володимир сам
веде нас туди, звідки тягне
помідорним духом. — Мали
і для себе, і знайомим давали.
Другим заходом у теплиці Мельники вирощували…
(що б ви думали?) картоплю!
Тож уся родина ласувала
власною бульбою. Поміж кущами бараболі Оксана висадила помідори кількох сортів,
болгарські перці та огірки.
Поки картопля достигала,
її викопували та споживали,
а тим часом набиралися сили
й овочеві культури. Тепер помідори вже цвітуть, а на огірках та перцях зав’язалися
плоди.
— Саджанці підживлювали
тільки органікою, жодних добрив не давали, — пояснює
Володимир. — Тож можна
вважати, що маємо органічну
продукцію. Тому вся сім’я без
побоювань споживає власноруч вирощені овочі. n

n Хазяїну на замітку

Чим годувати курчат?
У перші десять днів курчат годують через кожні дві
години. Найкраще давати круто зварені яйця, сир. Їх
можна змішати з манкою чи кукурудзяною крупою.
Норма — одне яйце на 10 курчат або приблизно 50 г крупи
перші дві доби згодовувати можна тільки дрібні крупи.
Наприклад, вівсяні пластівці треба трохи розмелювати.
Для поживності до них можна додати сухе молоко (до
четвертої частини від круп) та вітаміни.
Коли пташенятам виповниться п’ять днів, їхній раціон
доповнюють подрібненою зелениною, розведеною кисляком. Ще через п’ять днів можна вводити варену картоплю,
терту моркву, кабачки, гарбузи. Вологі мішанки курчатам
дають з розрахунку 30—40 г на голову. Вони повинні з’їсти її
за 30—40 хвилин. Решту потрібно забирати, адже такі корми
при високій температурі повітря швидко псуються. Прокисла
мішанка шкідлива для курчат.
Зате їх корисно поїти сироваткою, свіжим кисляком. Вони
позитивно впливають на роботу шлунка.
Для дезінфекції двічі на тиждень варто
по
поїти пташенят слабким розчином марга
ганцівки. Але лише тоді, коли вони вже
зм
зміцніють.
З десятиденного віку курчатам дають
пот
потовчену
крейду, добре проварену перем
ремелену
яєчну шкаралупу. Окмож поставити пісок та граремо можна
н
вій: це їм необхідно
для нормального
т авлен
тр
травлення.
n

У

Сторінку підготував Сергій НАУМУК.
Тел. 725102.
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ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

25 червня 2019 Вівторок

Цей

День
в історії
червня

25

За володіння
ровером
гітлерівці грозили
тяжкою карою

www.volyn.com.ua

n Секрет успіху

Фото atbmarket.ua.

25 червня 1942 року
гебітскомісар Любомля ввів
комендантський час
та розпорядився, щоб жителі
здали всі велосипеди

Андрій БОРКОВСЬКИЙ

ісля окупації нашого краю німці запровадили жорсткі
порядки. Вони намагалися контролювати всі сфери
життєдіяльності населення. Адміністративними одиницями в рейхскомісаріаті «Україна» були гебіти, утворені в
серпні 1941 року згідно з директивами рейхсміністерства у
справах окупованих східних областей.
Гебітскомісари, які ними керували, мали контролювати
діяльність органів українського самоврядування, вирішення адміністративних та господарських питань.
У Державному архіві Волинської області зберігся до-

П

На полицях 1015 супермаркетів національної мережі «АТБ»
завжди можна знайти якісні товари та свіжі продукти.

СТРАТЕГІЯ «АТБ»:
ЯК ПОНАД ДЕСЯТИРІЧЧЯ
НЕ ЗБАВЛЯТИ ОБЕРТІВ

Фото Андрія БОРКОВСЬКОГО з фондів ДАВО.

Як виявляється, сучасна
європейська бізнесмодель цілком придатна
для українських реалій.
Може ефективно
працювати й на Волині.
Наразі одним із наочних
прикладів динамічного
розвитку є компанія
«АТБ-Маркет»
Наталка ОЛЬШИНА
Листівка про заборону володіти велосипедом збереглася у
документах Волинського проводу ОУН.

кумент, який 25 червня 1941 року видав гебітскомісар Любомля. Листівка чудово ілюструє політику окупантів щодо
місцевого населення. На зворотній стороні аркуша олівцем
написано «Висоцьк». Вочевидь, документ походить саме з
цього села Любомльського району.
У розпорядженні йшлося про введення комендантської
години. «В часі від 22 год. до 4 год. місцеві особи не можуть
більше перебувати поза межами їх огородженої посілості»,
– йшлося в оголошенні, вивішеному для тутешніх мешкан-

розпорядженні йшлося про введення
« Укомендантської
години. Порушникам
наказу загрожував розстріл.

»

ців. Будь-які посвідчення чи довідки, які раніше дозволяли
пересуватися вночі, були скасовані.
Порушникам розпорядження загрожував розстріл, про
що чітко зазначалося в листівці.
Окрім того, гебітскомісар вимагав, щоб усі велосипеди,
які є у власності місцевого населення, були здані. Для цього відводилося п’ять днів: з 26 до 30 червня.
«Особи, що після 1 липня 1942 року будуть ще посідати
ровери, будуть найтяжче покарані», – грозив гебітскомісар. Яку саме кару мали застосовувати до власників двоколісного транспорту, не вказано. Проте зрозуміло, що за
порушення нікого по голові не погладили б.
Велосипед у ті часи був одним із небагатьох доступних
простим людям засобів пересування. І ним можна було
подолати за годину чи за день у рази більшу віддаль, аніж
пішки. Тому-то окупанти й хотіли позбавити людей мобільності, адже так їх легше було контролювати. n
Р
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ТЗОВ «КІВЕРЦІВСЬКЕ РТП» НАДАЄ ПОСЛУГИ:
ремонт автотракторних двигунів; ремонт компресорів КамАЗ,
шліфування колінчастих валів; ЗІЛN130, ТN150, МАЗ;
ремонт паливної апаратури;
автомобільні перевезення;
ремонт ПДN10, ПN350;
токарні, слюсарні послуги

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО.
м. Ківерці, вул. 17 Вересня, 49,
тел.: (03365) 2B21B70, 0677767599, 0990339210.

озпочавши свій шлях наприкінці минулого сторіччя з кількох невеличких
гастрономів, сьогодні вона
за багатьма показниками є
лідером вітчизняної галузі
роздрібної торгівлі. Ефективно працює на благо держави
(наповнює місцеві бюджети
у 22 областях країни, у тому
числі й на Волині) та забезпечує мільйони громадян якісними продуктами за мінімальними цінами.
Сьогодні
на
полицях
1015 супермаркетів національної мережі «АТБ» завжди
можна знайти якісні товари
та свіжі продукти на будь-який
смак. Асортимент цих магазинів зараз перевищує три з половиною тисячі найменувань,
а понад 900 із них — це товари
власних торгових марок. Ціни
на таку продукцію нижчі за ринкові на 10–15%, однак їхня
якість не поступається аналогам, що виготовляють відомі
бренди. Покупці можуть економити на таких товарах, оскільки
до їхньої вартості не включено
витрати на рекламу, промоакції тощо. У цьому немає потреби — продукцію продаватимуть у супермаркетах «АТБ»
у 259 містах, зокрема й у Луцьку. Вона гарантовано знайде
свого покупця. Мережа має
власні торгові марки в усіх цінових категоріях. Преміальний
сегмент представляє ТМ «De
Luxe Foods & Goods Selected»,
середній плюс — ТМ «Спецзамовлення «АТБ», середній —
ТМ «Своя лінія», а бюджетний — ТМ «Розумний вибір».
Важливо, що весь асортимент на полицях численних
дискаунтерів мережі «АТБ»
за якістю відповідає найвищим

Р

міжнародним вимогам. У цьому вже переконались понад
3,5 мільйона громадян, які щодня скуповуються у цих магазинах.
Останні кілька років компанія приділяє значну увагу
розширенню своєї присутності
саме у західних регіонах. Так,
минулого року було відкрито
80 нових супермаркетів (у західних областях — 34). Проведено капітальну реконструкцію
ще понад сорока магазинів.
Цьогоріч відкрито 25 нових дискаунтерів мережі «АТБ» європейського зразка, 10 із них —
у західних регіонах країни.

гівлі був суцільним хаосом.
Знайти у цьому безладі гарних
фахівців було майже неможливо, тому ми створили свій унікальний формат — український
дискаунтер — та вибудували
власну систему підготовки кадрів. Сьогодні ми пишаємося
досягнутим результатом —
у нас працює чудова команда
лідерів», — каже Оксана Молодцевата, директор служби управління регіонами ТОВ
«АТБ-Маркет».
Тисячі осіб стали випускниками цих центрів, усі співробітники компанії, що обіймають
адміністративні посади в тор-

кожним днем все більше українців бачать
« Зочевидні
переваги найпотужнішого національного
дискаунтера: комфорт, гарантована якість,
безпека та завжди доступні ціни.
Також із початку 2019 року проведено реконструкцію 12 дискаунтерів. Вражаючу мапу
«АТБ» доповнили такими цікавими українськими містами,
як Ужгород, Сокаль, Яворів, Борислав, Новояворівськ, Калуш,
Тернопіль, Кам’янець-Подільський, Івано-Франківськ, Білгород-Дністровський, Немирів,
Винники тощо.
Майже у двох сотнях супермаркетів «АТБ» сьогодні реалізовано принципово
нову європейську концепцію
ефективності,
встановлено
найсучасніше енергоощадне
обладнання, втілено сміливі інноваційні рішення. Разом із тим
постійно вдосконалюється й
система управління бізнесом,
адже його масштаби стрімко
зростають. Сьогодні в компанії
працює понад 50 тисяч українців, у тому числі й волинян. Вони
отримують достойну заробітну плату та мають перспективи для кар’єрного зростання.
«АТБ» власним коштом проводить навчання та підвищення кваліфікації співробітників.
Для цього у Дніпрі, Києві, Одесі
та Львові працюють власні учбові центри компанії.
«Коли чверть століття тому
мережа «АТБ» тільки-но з’явилася, вітчизняний ринок тор-

»

говельній мережі «АТБ», неодмінно мають за плечима таку
професійну освіту.
Впровадження інновацій,
дотримання найвищих стандартів якості та підготовка
кадрів дають змогу компанії
«АТБ-Маркет» більш як десять
років поспіль бути лідером вітчизняного ринку ритейлу.
Товарообіг «АТБ» за результатами 2018 року становив
103,9 мільярда гривень, що
на 30% більше за показники
попереднього.
Стандартизована для всіх
торговельних представництв
компанії стратегія динамічного
розвитку успішно реалізується
й у поточному році. Лише протягом І кварталу 2019-го товарообіг становив 28,3 мільярда
гривень (порівняно з аналогічним періодом минулого
року зростання — 22 відсотки,
як і було заплановано). Також
на 13% збільшився так званий
середній чек (розраховується діленням суми отриманих
коштів на кількість покупок).
Це означає, що з кожним днем
все більше українців бачать
очевидні переваги найпотужнішого національного дискаунтера: комфорт, гарантована
якість, безпека та завжди доступні ціни. n
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Вітаємо!

n Цікавий світ

Завтра ювілейний день народження,
50 років, відзначатиме найкращий тато,
уважний та люблячий чоловік, дідусь, житель Луцька
Юрій Дмитрович
МУЛ.
Дорогий наш імениннику, бажаємо
оптимізму та успіхів у роботі, любові, турботи та розуміння, поваги, великих уловів на
риболовлі. Нехай тепле ставлення дітей,
внука зігріває серце і на життєвому шляху будуть лише приємні клопоти. Ти найкращий тато на світі. Ми дуже любимо та
цінуємо тебе!
З повагою та любов’ю
дружина, діти, внук,
уся родина.

«Кожне заняття у нас — це неймовірна кількість позитивних емоцій».

Ніякий комп’ютер не замінить
дитині творення дива
своїми руками
Нещодавно майстерні
родинного дозвілля «Дерево
життя», що діє при Луцькому
монастирі Святого Василія
Великого Української
греко-католицької церкви,
виповнилося 5 років. Дата ніби
невеличка, зате скільки малечі
залучено до прекрасного!

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР»
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
оголошує про наміри отримати дозвіл на викиди
забруднювальних речовин стаціонарними
джерелами підприємства,
майданчик якого розташований за адресою:
Волинська область, м. Луцьк, вул. Львівська, 50.
Основною
діяльністю
майданчика є надання послуг лікувального характеру
населенню.
Для забезпечення потреб
у теплопостачанні та гарячому водопостачанні в котельні
встановлено 2 газові котли
марки «Колві-500».
Під час роботи паливного
обладнання в атмосферне
повітря надходять: азоту діоксид, вуглецю оксид, парникові гази: метан, діоксид
вуглецю, невелика кількість
НМЛОС, оксид діазоту.
Концентрації забруднювальних речовин у призем-

ному шарі атмосфери є в
межах, дозволених законодавством.
Своєю діяльністю підприємство справляє несуттєвий
негативний вплив і не створює ризик без зворотних
втрат по відношенню до навколишнього середовища.
Вплив господарської діяльності вважається допустимим.
Із зауваженнями і пропозиціями звертатися у відділ
екології Луцької міської ради
впродовж 1 місяця від дня
опублікування оголошення в
ЗМІ.

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.

ПРОДАЮ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ

Ірина БУРКО

здається, лише вчора завітали до мене
пані Тетяна Паливода і отець Августин
Запоточний із цією ідеєю. Ми сиділи
у монастирській світлиці за чашечкою чаю
і розробляли логотип для нового проєкту.
Пригадую, подумалось тоді: «І як це отця на
все вистачає, адже наш театр забирає чимало сил і часу». Та, вочевидь, така вже він
людина, спрагла дарувати себе ближньому.
Поталанило стати учасником цього чудового
колективу й мені. Оскільки за фахом я вчитель образотворчого мистецтва, то втілення
в матеріалі наших ідей та розробка методики
проведення занять випали мені. Хоча поясненням процесу виконання займаюсь зазвичай я, та під час проведення майстер–класу
роботи вистачає всім трьом, адже до кожного треба підійти, у чомусь допомогти, щось
підказати. Звісно, одній тут не впоратись,
коли в залі виконують тридцять, а іноді й п’ятдесят робіт.

А

грудня 2016-го майстер-класи
« Ізпроводяться
раз на місяць,
але не лише у Ківерцях,
а й у Луцьку.

»

Починаючи з березня 2014 року, щомісяця, окрім літніх канікул, збирали ми дітвору з
батьками, бабусь з онуками і проводили різні
майстер–класи. Чого тільки не робили за ці
п’ять літ! І ляльку–мотанку у всіх можливих
варіаціях, і декупаж, і техніку гарячого батику
освоїли, писанки писали, м’які іграшки шили,
подушки, ялинкові прикраси з використаних
лампочок, традиційними стали вироби із солоного тіста до Різдва. Та хіба все пригадаєш?
Спершу заняття проходили лише у Ківерцях. Пані Тетяна Паливода люб’язно виділила у своєму ресторані–кафе «Гопачок» чудову світлу залу, а згодом на її стіні намалювали
логотип майстерні. Зручно, адже деякі заняття тривали понад п’ять годин, отож традицій-

Фото із сайту Луцького монастиря ЧСВВ.

ними стали частування чаєм із булочками та
печивом. Поволі цілісінька стіна нашої зали
обросла світлинами з різних майстер–класів, і дітвора з гордістю демонструвала їх
новачкам. Пані Тетяна також належить до тих
людей, яким болить Україна, тому завжди
готова долучитися до справи, що сприяє духовному зростанню нації. Точніше було б сказати, навіть не долучитися, а заснувати таку
справу. Адже метою створення майстерні
було прагнення зміцнювати та духовно збагачувати сім’ю у процесі спільної творчості,
навчати всіх охочих плідно та корисно проводити дозвілля.
Досить швидко ківерчани звикли, що раз
на місяць на фасаді «Гопачка» з’являється
афіша чергового майстер–класу, і поспішали на заняття, де, самовіддано долаючи перешкоди (втому, зламані голки та проколоті
пальці, пролитий гарячий віск чи плями від
барвників, ґрунту), натхненно шили, клеїли, ліпили. Коли нарешті «народжувалися»
вироби — радості не було меж. Мабуть, це
найприємніший момент. Попри втому після
тривалої копіткої праці усміхнені та щасливі
бабусі, мами, тати і, звісно ж, дітвора несуть
додому не лише плоди спільної праці, а й
масу спогадів про чудово проведений час у
родинному колі майстерні.
А коли до Ківерців регулярно приїздили
вже і лучани, заняття почали проводити ще
й в одному з приміщень монастиря святого
Василія Великого ЧСВВ у Луцьку. Тож із грудня 2016–го майстер–класи проводяться раз
на місяць, але не лише у Ківерцях, а й у Луцьку. І щоразу — це тепла родинна атмосфера
та неймовірна кількість позитивних емоцій.
Здається, якби хтось випадково зайшов
до кімнати на звук дитячого сміху, неминуче вийшов би сповнений чудовим настроєм
і бажанням приєднатися. n

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

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

Продаються:
- кільця залізобетонні
з кришками діам.
1,0 м, 1,5 м, 2,0 м,
- труби залізобетонні діам.
0,5 м, 0, 7 м, 0,8 м.
- блоки стінові
вібропресовані 190*180*400
ТЕЛ. 050 674 24 65.
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n Знай наших!

Фото Сергія НАУМУКА.

Після наказу Москви все навкруг стало червоним.

Корону Вітовт так і не дістав.

«ГаРмИдЕр» показав клас у Польщі
Під час Фестивалю люблінських легенд самодіяльний волинський театр
представив прем’єру «Луцько. Дух міста»
Сергій НАУМУК

часть
театру-студії
«ГаРмИдЕр» Луцького районного будинку культури у Фестивалі
люблінських легенд стала
можливою в рамках проєкту
«Нове життя старого міста:
ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини
Луцька та Любліна». Спеціально для цього заходу
гармидерівці
підготували
нову виставу «Луцько. Дух
міста».
Прем’єра
відбулася
на невеличкій площі Гедройця у Старомі місті
в Любліні. Особливість постановки у тому, що дія акторів не спрямована в якомусь одному напрямку.
Глядачі могли розташовуватися по колу, а всередині
знаходився спеціально для
такого випадку зроблений
постамент (за кадром залишилися перипетії логістики:
спочатку реквізит не вміщався в автобус, а потім
на митниці підозріло поставилися до «білого порошку»

У

в мішку — борошно було необхідне за сюжетом). На чотирьох раменах нижнього
«поверху»
розгорталося
саме дійство, а на верхньому стояли четверо акторів,
які й озвучували п’єсу.
На позір проста анотація вистави («про легенди
Луцька») насправді вияви-

хотілося
« Нам
розповісти про
Луцьк якось
метафорично й
оживити легенди,
котрі кожне місто
повинне мати
і культивувати.

»

лася глибоко символічною.
Кожна з трьох оповідей
за великим рахунком могла
бути самостійним твором.
Почалося дійство з легенди про змія, який полював на людей і якого врешті
вдалося подолати. Затим —
давньоруські часи: набіги
татар хана Куремси, пожежі

«Між річок — острів, на острові — пагорб, на пагорбі — печера,
у печері — лютий змій-змій».

довколишніх сіл (у виставі
чимало візуальних ефектів,
і коли валує чорний дим,
то як тут не повіриш, що татари штурмують замок?).
Цю сцену змінює оповідь
про з’їзд монархів у Луцьку

та про князя Вітовта, який
так і не отримав корони.
Далі — ярмарок, життя середньовічного міста.
Завершилася
вистава
«червоним періодом», коли
глядачі почули бій курантів

Читайте у червневому номері нашого місячника
корисні поради

Фото radiosvoboda.org.
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l ЗОЛОТІ СЛОВА
ЗАЛІЗНА ЛЕДІ
МАРГАРЕТ
ТЕТЧЕР:
«Ніколи
не здавайтесь —
і побачите,
як здаються
інші»
інші
с. 8

Фото ukr.segodnya.ua.

»

«ГОЛОС
ЯНУКОВИЧА»
Олександр
Пікалов
тепер хоче
пародіювати
Зеленського

Фото president.gov.ua.

l ІСТОРІЯ НОМЕРА А про реальну

l СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ

На Світланин весільний
хліб італійці дивилися,
як на рукотворне диво
с. 12—13

»

»

Лікар Євген Комаровський:
«Добре, коли дитя влітку
голе, босе і голодне…»
с. 3—4

»

«Голос Януковича»
Олександр
Пікалов тепер
хоче пародіювати
Зеленського

«Щоб винести
коровай із кухні,
довелося…
знімати двері»
На весільний
хліб волинянки
Світлани
Журавель італійці
дивилися,
як на рукотворне
диво

Залізна леді
Маргарет Тетчер:
«Ніколи не
здавайтесь
тесь —
і побачите,
ите,
як
здаються
ся
інші»

Фото detki.guru.

«Щоб винести
коровай
із кухні,
довелося…
знімати двері»

Фото з фейсбук-сторінки Світлани ЖУРАВЕЛЬ.

кар’єру в політиці після
перемоги товариша на
президентських виборах
зірка «Кварталу-95» каже
коротко і категорично:
«Боже збав!»
с. 9—11

«ЧИТАНКА ДЛЯ ВСІХ»

«Читанка
для всіх»
за 13 червня
ще у продажу!

Лікар Євген Комаровський:
«Добре, коли дитя влітку голе, босе і голодне…»
А на сайті volyn.com.ua — ще більше неймовірних історій!

та слова «Говорит Москва!
Приказ…». Власне, який
наказ ніхто не почув, але
це й не важливо. Бо після
того «наказу» все навколо
стало червоним. Усі почали
втрачати індивідуальні ознаки, як це й насправді було
за комуністів.
Насамкінець люди віднаходять своє коріння, набувають індивідуальних рис.
Власне, цю частину режисерка театру «ГаРмИдЕр»
Руслана Порицька визнала
для себе найважливішою.
— Нам хотілося розповісти про Луцьк якось метафорично й оживити легенди, котрі кожне місто
повинне мати і культивувати. Водночас ми думали:
який же дух нашого міста?
І коли почали розмірковувати, яким словом його передати, то найближчим нам
був неологізм поетки Ольги
Ольхової «луцько», котрий
нині набирає популярності.
Він добре характеризує камерність Луцька, затишок
та гостинність. У виставі є
історичні факти (хоча ми
в жодному разі не посягали
на історичну реконструкцію
подій) і різні легенди, які
твердять, що коріння лучан
від землі, від річки Стир.
Нині люди пробують віднаходити себе після радянської уніфікації, яка теж показана у виставі. Поєднано
й урочисті, і трагічні моменти, але ще важко все переосмислити, бо це прем’єра, — сказала пані Руслана.
Втомлені, але щасливі,
учасники дійства отримали
в нагороду цілком заслужені аплодисменти глядачів, які поспішили привітати
ще й одну з акторок театру,
для котрої прем’єра збіглася з днем народження. Тож
Марія Доманська приймала
ще й особисті вітання та букет квітів.
Загалом же гармидерівці
заслужили схвальні відгуки.
Вистава пройшла на високому рівні. Власне, виглядає
на те, що «ГаРмИдЕр» переріс рівень самодіяльного
театру. Скажу чесно: вдома
їхні постановки сприймаєш як належне, а в Любліні
я загордився, що Луцьк має
такий колектив. Знай наших! n

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn10@i.ua
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій газеті —
30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити
на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети». Вартість
оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці);
с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 80 грн
за один раз публікації + 20 грн (за сайт). Вартість оголошення про
послуги — 80 грн + 20 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою, + 30 грн
(за сайт + 30). Вартість оголошення про згубу — 30 грн + 10 (за сайт).
Оплата у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок
є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Терміново продається будинок
(86 кв. м, 3 кімнати, кухня, коридор,
веранда, кладова, мурований декоративною штукатуркою). Є літня
кухня, хлів, дровітня, льох, криниця,
садок, 37 соток приватизованої землі. Ціна 170 300 грн. Можлива оплата
частинами (с. Дідичі Ківерцівського
району). Тел.: 096 21 62 711, 066 74
50 522.
l Терміново продається у с. 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 Терміново продається щойно збудований будинок у с. Маяки Луцького
району. Є світло, вода. Поруч — магазин, зупинка. Зручний доїзд. Ціна
договірна. Можливий торг. Тел. 050
88 43 913.
l Продається цегляний будинок
(5 кімнат, газ, вода, телефон) у с. Борохів Ківерцівського району. Липинська ОТГ (8 км від Луцька). Є цегляні
надвірні споруди, 0.30 га приватизованої землі. Тел.: 097 32 70 741, 050
07 73 763, 063 12 08 910.
l Продається будинок (60 кв. м,
3 кімнати, газові конвектори, грубка,
пластикові вікна, житловий стан) у
с. Вишнів (15 км від Луцька). Є сарай,
гараж, дровітня, криниця, погріб, ділянка (0,77 га). Ціна 405 000 грн. Торг.
Тел. 098 76 42 282.
l Продам (або обміняю на 2–кімнатну квартиру) половину цегляного
будинку у с. Забороль. Є газ, вода,
пів сарая, пів кухні, 2 гаражі, 8 соток
землі, заасфальтований доїзд. Усе
приватизоване. Поряд — ставок, зупинка маршрутки. Тел. 066 99 26 481.
l Терміново продається цегляний
газифікований будинок. Є великий
гараж–сарай, 0.75 га приватизованої
землі. Ціна договірна (с. Грибовиця
Іваничівського району). Тел.: 097 34
41 562, 097 55 69 466.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль ВАЗ-21104,
2005 р. в., синій колір, пробіг —
167 000 км, у доброму стані. Ціна
69 000 грн. Торг. Тел.: 066 22 73 627,
095 47 29 315.
l Продається автомобіль «ДЕО Ланос», 2003 р. в., 1.5, корейське складання, пробіг 270 000, сірий металік,
є сервісна книжка. Тел. 097 80 10 999.
l Куплю новий двигун до автомобіля ЗАЗ-968 М «Запорожець» (або
ЛуАЗ 969 М «Волинянка»), а також

комплект запчастин до них. Тел. 050
21 67 730.
l Терміново куплю автомобіль на
українській реєстрації. Розгляну всі
варіанти. Тел.: 095 01 32 359, 097 71
47 792.
l Куплю автомобіль вітчизняного
та іноземного виробництва, нерозмитнений, на євробляхах. Тел.: 066
77 09 243, 050 24 20 244.
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.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам зернозбиральний комбайн
«Нива»
(на
запчастини),
кран–балку (козлову, 3–тонну), туковисіваючі
апарати
міжрядного
культиватора. Тел.: 067 33 21 260,
099 75 41 711.
l Терміново продам комбайн «Джон
Дір-952» (жатка — 4 м, є купнитель,
у доброму стані. Тел.: 097 40 93 022,
096 80 28 594.
l Терміново недорого продається
трактор МТЗ у доброму стані. Тел.:
068 76 82 884, 068 91 93 475.
l Продам: трактор Т-25 (привезений
з Польщі), зернозбиральний комбайн
«Джон Дір-952» (привезений з Європи, жатка — 3.6 м), зернові тракторні
сівалки, обприскувачі 1000 — 2000 л.
Тел.: 050 64 47 160, 097 04 16 940.
l Терміново продам трактор Т-25,
1992 р. в., у дуже доброму стані. Можлива доставка. Тел. 096 80 48 733.
l Недорого продається трактор
Т-40 у доброму робочому стані. Тел.
066 38 05 887.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ,
1992 р. в., у дуже доброму стані. Недорого. Тел. 096 72 22 134.
l Продам: трактор МТЗ-82 УК, комбайни зернозбиральні «Клаас Мега204», «Джон Дір-2266», «Кейс-527»,
«Бізон Z110», бурякозбиральний «Холмер Тарадос-2», двигун «Вольво»,
фронтальний навантажувач на МТЗ,
роторний культиватор, скобу–підкопач, документи на МТЗ, ворота
гаражні (3.10 х 3.10). Тел.: 098 12 57
618, 097 27 77 435, 050 67 11 093.
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 «Боль-
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ко», «Хассія». Тел.: 096 85 85 455, 098
11 67 547.
l Продам навісний обприскувач до
трактора (б/в, привезений з Польщі,
у дуже доброму стані). Тел.: 096 96 95
596, 050 84 29 221.
l Продам запчастини до комбайнів
«Массей Фергюсон», «Фахр», «Клаас», «Дронінборг», а також привезу на
замовлення. Тел.: 096 74 38 807, 063
26 22 833, 073 40 64 249.
l Продається трактор МТЗ-80 у доброму технічному стані. Тел. 098 71
59 372.
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 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.
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 Терміново продам нову пилораму.
Ціна договірна. Тел. 097 58 65 402.
l Продам бджоли. Тел. 096 27 71
099.
l Продається гребінка для збирання чорниць (Швеція). Тел. 098 64 31
463.
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, цеглу
(нову та б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), пісок, щебінь,
відсів, керамзит, цемент, глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття. Доставка автомобілем

ПОСП ім. Шевченка
Горохівського району
реалізує
техніку, яка була у використанні
та знаходиться в ідеальному робочому стані:
зерновий комбайн «Славутич» КЗС-9-1 (2 шт.),
2015 р. в., 650 мотогодин, із підбирачами, візками
із жаткою, вартістю 880 000 грн за одиницю; сівалки
зернові + С. З. -5,4-2004, 2005 р. в. (2 шт.) — вартістю 80 000 грн за одиницю.

Тел. 067 3328261.
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ЗІЛ (самоскид). Послуги міні–навантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00
567, 050 72 27 271.
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: дрова рубані (твердої
породи), торфобрикет, цеглу білу та
червону (нову та б/в), шифер (б/в),
пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем.
Доставка. Послуги міні–навантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ.
Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні),
рейки монтажні, 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 60 грн/п. м). Тел.:
050 90 10 508, 099 19 79 367.
l Продається корова або тільна телиця від доброї корови (Горохівський
район). Тел.: 050 85 82 952, 098 22 56
946, 050 55 27 431.
l Продається тільна телиця від доброї корови. Тел. 067 12 51 496.
l Продається тільна телиця (1 рік
6 міс.) від молочної корови (спокійна,
добра до харчів). Тел. 050 07 52 091.
l Продається кобила (12 років).
Тел.: 068 45 33 858, 096 65 06 420.
l Продається молода дійна корова.
Недорого. Тел. 097 41 02 057.
l Продається кінь (5 років). Тел. 098
64 32 696.
l Продається корова (10 років). Тел.
095 82 43 613.
l У Ківерцівському районі продається спокійна робоча кобила (13 років, з великої породи). Тел.: 096 43 02
626, 073 42 45 849.
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 Продається цуценя (2 міс.) московської сторожової. Тел.: 050 83 19
959, 067 38 57 688.

ПОСЛУГИ
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 Загублену академічну довідку
№ 230–мед. № 2, видану Львівським
національним медичним університетом ім. Данила Галицького на ім’я Попозогло Вероніка Олегівна, вважати
недійсною.
l Загублене посвідчення інваліда
3 групи (серія ААГ № 182595), видане
Ківерцівським УСЗН на ім’я Костючук
Марсель Русланович, вважати недійсним.

:)) Анекдоти
:)) :)) :))
— Чим більше ознайомлююся з
медичною реформою, тим більше
переконуюся в тому, що скоро буде
доступно тільки два види безплатної
медичної допомоги — лікувальне
голодування та уринотерапiя.
:)) :)) :))
Сара їде на таксі й раптом
потрапляє в серйозну аварію. Її
затискає в салоні. Через деякий
час з’являються рятувальники і
починають розрізати кузов. Сара
кричить:
— А-а-а!
Рятувальники:

— Не хвилюйтеся, ми вже майже
розрізали кузов, зараз звільнимо вас.
— Та вимкніть нарешті хто–небудь
лічильник.
:)) :)) :))
— Як пройшов день?
— Сьогодні в дитячому садку
грали в лiкаря.
— І як?
— Просидів у коридорі під
дверима пів дня.
:)) :)) :))
— Вам каву з коньяком?
— Без.
— Без коньяку?
— Без кави.

12

КАЛЕЙДОСКОП

25 червня 2019 Вівторок

n Світ захоплень

www.volyn.com.ua

n Кримінал

Фото Віталія ВІЖАНСЬКОГО.

«ПРОПОНУЮ РОБОТУ
ЗА КОРДОНОМ. СЕКСУАЛЬНУ...»
Оперативні підрозділи Північного
регіонального управління
Держприкордонслужби у взаємодії
з УСБУ та ГУНП у Волинській області
під процесуальним керівництвом обласної
прокуратури ліквідували міжнародний
канал торгівлі людьми
Оксана ПЕТРІВ

О

рганізували його українець та громадянин
однієї з країн Європейського Союзу. В поле
зору оперативних співробітників вони потрапили ще в квітні цього року. Встановлено, що
зловмисники шукали серед мешканок Волинської
області молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, та під приводом
працевлаштування мали намір відправити їх за
кордон для подальшої сексуальної експлуатації.
Цими днями було попереджено спробу вивозу жертв торгівлі людьми: спільна слідчо–оперативна група в пункті пропуску «Рава–Руська» на
Львівщині затримала чоловіка, який на замовлення фігурантів намагався переправити трьох
громадянок України. Одночасно в місті Запоріжжі затримано організатора каналу. Під час
обшуку його помешкання вилучено речові докази. Стосовно іншого організатора злочину —
іноземця — тривають заходи щодо притягнення
його до відповідальності. n

Хто не брав участі у подібних заходах, той не зрозуміє, яка це радість — повертатися з риболовлі хоч і без улову,
але з неймовірними емоціями.

А НА ПОЛІССІ КОРОПИ,
ЯК ПОРОСЯТА!
Закінчення. Початок на с. 1
Інна ПІЛЮК

Т

Одруження Дмитра Комарова:
«Якщо чесно, то ми через «Танці»
ледь не розбіглися»

К
Курила
1100 років
і дожила
ддо 122 літ

с. 12

»

l НАШІ ЛЮДИ В ГОЛЛІВУДІ

Цікава
с. 16, 5

»

У національному одязі, з незмінними рушниками на стійках
мікрофонів — таким гурт «Рушничок» об’їздив у 80-х роках
минулого століття майже всі міста північноамериканського
континенту, де жила українська діаспора.

ГАЗЕТА +

Інна ПІЛЮК

К

Євреї вірять: залишені тут записки не зостануться без відповіді – очікуване збудеться.

До Стіни плачу приносять
листи Богу з усього світу
Фото podrobnosti.ua.

олектив існував 10 років — з 1970-го до 1980-го.
Для «музичного життя» —
термін невеликий, але такий,
за який можна встигнути спалахнути настільки яскраво, щоб відблиск шанувальники пам’ятали
ще не одне десятиліття. Секрет
успіху національного продукту
в еміграції простий: українська
пісня за океаном не зазнавала переслідувань, як це було
на її батьківщині.
Четверо друзів дитинства —
Андрій Гарасимович, Юрій
Штик, Євген Осідач та Степан
Андрусяк — на той час були
студентами вишів канадського
Монреаля. Вони вправно володіли музичними інструментами і завдяки патріотичному
вихованню непогано зналися
на українському фольклорі.
Організували ансамбль доволі
спонтанно: наближався Новий
рік, от і вирішили виступити
на одному зі святкових заходів
для діаспори. Андрій грав на гітарі, Юрко — на бас-гітарі, Степан — на барабанах і Євген —
на акордеоні. Виконували
безпрограшні за популярністю
народні пісні. Акцент зробили
на творах, які вимагали кількох
вокальних партій. Багатоголосся, хорова манера, а разом з тим

З кінця ХІХ ст. було запроваджене ще й колективне
звернення до Бога: тисячі людей моляться разом.

Фото shkola.ostriv.in.ua.

ЗА ХАЛАТНІСТЬ
ВІДПОВІДАТИМУТЬ
І МЕДИКИ, І БАТЬКИ
На Рівненщині 11-річний хлопчик
прострелив собі стопу, але під час операції
хірург... кулі не побачив
Ірина ПАСІЧНИК

Я

к розповідають батьки, син взяв до рук
пневматичну рушницю та натиснув на курок. Куля влучила в стопу і застрягла в ній.
Дитину відразу доставили до Острозької центральної районної лікарні, де провели хірургічне
втручання, проте кулі в м’яких тканинах не виявили, тож хлопчика відпустили додому.
Вже за два дні дитині стало гірше. Батьки забили тривогу й повезли сина в Рівненську обласну
дитячу лікарню, де його прооперували повторно.
Наразі стан потерпілого оцінюють як задовільний. За фактом невиконання чи неналежного
виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків відомості внесені до Єдиного
реєстру досудових розслідувань. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді
обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на 3 із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на такий
же термін. Але, як запевняють правоохоронці,
ситуація тягне відразу на два кримінальні правопорушення: окрім медиків, відповідальні в цій історії й батьки, які не зберігали належним чином
зброю й не доглядали за дитиною. n

Більше фото і відео — на сайті

VOLYN.COM.UA

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 20 червня:
Курила 100 років За «звільнення»
і дожила до 122 літ зниклої 11-річної
дівчинки вимагав
10 000 «зелених»

сучасне електронне звучання
інструментів сподобалися і глядачам, і учасникам колективу.
Та публіки в Монреалі було
небагато, емігрантів тут мало
порівняно із західною Канадою,
де українці оселялися великими
групами і навіть цілими селищами.
Але веселі виконавці завдяки танцювальним ритмам пісень усе ж

“

Секрет успіху
національного
продукту в еміграції
простий: українська
пісня за океаном
не зазнавала
переслідувань,
як це було
на її батьківщині.

швидко вийшли за рамки домашніх і дружніх виступів. З’явилися
замовлення, своєрідні «корпоративи», і слава про гурт незабаром
долинула аж до столиці країни —
Оттави. Тамтешній виступ на одній
із українських оказій став початком зіркового шляху.

11 »
6»
З нами
ми – ЦІ-КА-ВО!!! А для передплатниківв – ще й призи!
Закінчення на с.

»

Перемогу з результатом у
127 кг улову отримала досвідчена команда з Ужгорода «Big Fish».
Другими фінішували волинські
рибалки з «VO Carp» із досяг-

Найпопулярніший український
ансамбль Північної Америки,
заснований нащадками емігрантів, ввів
в англійську мову слово «забава» —
воно так і пишеться: «zabava»

Фото podrobnosti.ua.
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«Коли я підходила до Стіни, сльози, наче
вода з крана, лилися самі. Передати словами
емоційний стан неможливо. Мене трясло,
і, здавалося, що повиходили всі гріхи…» — так
одна з українських журналісток розповідала
про свої відвідини святого місця. А інші
паломники переповідають, що мають там
таке відчуття, ніби поруч перебувають усі, хто
приходив сюди століттями!

до цього спокійно
і з філософським
підтекстом: риба,
запевняють, —
це не їжа,
це друзі.

Гурт «Рушничок»
порівнювали з «Бітлз»

на вихідні

l СВЯТЕ МІСЦЕ

коропівники
« Досвідчені
ставляться

ненням у майже 120 кг, а бронзу
отримали хлопці з команди з неоднозначною назвою «Алко Карп»
із Луцька — 76 кг. А найбільшою
рибиною фестивалю став 12–кілограмовий короп, якого піймали
«VO Carp». Гостинні волиняни на
тріумф закарпатських хлопців не
ображаються. Навіть жартують,
що це їм такий бонус за подолану
далеку відстань.
Організатори змагань, аби
підбадьорити та заохотити майстрів рибної ловлі, вручили всім
командам цінні подарунки і порадували перспективою проведення й наступних. В учасників
— готовність номер один до подібних заходів. Ще б пак: додому
повезуть знання, досвід та чудові
враження
вр
раж
ажен
ення
ня від
від
д нових
нов
ових
их знайомств.
зна
найо
йомс
мств
тв. n

Фото ukrmusic.org.

Фото today.ua.

Фото youtube.com.

а милуються таким «урожаєм» професіонали недовго:
усе спіймане після зважування відпускають у водойму. В
цьому і полягає принцип спортивної риболовлі. Необізнаних
з такими правилами новачків це
часто дивує, а от досвідчені коропівники ставляться до цього
спокійно і з філософським підтекстом: риба, запевняють, — це не
їжа, це друзі.
Дві доби, відведені для фестивалю, промайнули швидко. Натхненні непоганим уловом (а всього за час змагань витягли більше
600 кілограмів риби), учасники
Volyn Carp Fest готові були й далі
вправлятися з вудками. Але регламент вимагав підбиття підсум-

ків. Інтрига трималася до останніх хвилин, адже перше та друге
місця мали різницю у вазі виловленого менше десяти кілограмів,
і хід змагань до останнього важко
було спрогнозувати.

Закінчення на с.
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