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n Наші люди

Браво, Ірино!

в парламенті

На честь уродженки
Четвертні Маневицького
району Ірини Климець
в Італії звучав
Гімн України!

Фото imc.net.ua.

Ірина

Наша землячка не мала рівних серед
спортсменів-студентів світу в метанні
молота (на фото у центрі)
с. 12
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До Центру Болотова звернувся Михайло Карасьов із
вдячністю. Він 2 місяці вживав Бальзам Болотова: у нього
нормалізувався тиск, зникли запаморочення і слабкість, загалом покращилось самопочуття. Це помітили його знайомі
і навіть діти. Ми запитали академіка Болотова, як саме його Бальзам діє на
серцево-судинну систему:
– По-перше, Бальзам – це набір кислот, яких із віком організму не вистачає, і через це порушується його робота, кров починає змінювати густину.
Бальзам нормалізує густину крові, це дає можливість серцю легше штовхати кров, зменшується навантаження, і воно не так зношується.
– По-друге, Бальзам чистить судини від солей кальцію – кров безперешкодно доходить до кожної клітини, відповідно, зменшується тиск на стінки
судин. Коли у людини нормалізується тиск, самопочуття покращується тієї
ж хвилини, і це одразу стає помітним для оточуючих.
– І по-третє, з цього все починається: ложка Бальзаму Болотова
після їди дає можливість засвоїти поживні елементи і мінерали в
повному обсязі. Бо частіше буває так: начебто людина і вживає корисну їжу, а почуває себе зле. Одна з причин – їжа не засвоюється
повністю, а транзитом виходить, організм недостатньо живиться.
Тому, я постійно всім повторюю:
їжа повинна бути ліками, а не ліки їжею.
500 ml 490ɝɪɧ
*вартість дзвінків
Ʉɨɠɧɨɦɭɡɚɦɨɜɧɢɤɭ² згідно тарифам оператора, поштові витрати 250 ml
ɛɪɨɲɭɪɚȻȻɨɥɨɬɨɜɚ
360ɝɪɧ
сплачує отримувач

ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ
ʋ

«Працюю для людей — служу людям». Їй не соромно йти на вибори з таким гаслом, адже
належить до тих народних обранців, які живуть життям своїх виборців. Уже не сотні,
а десятки тисяч кілометрів подолано розбитими сільськими шляхами, щоб подивитися
в очі, запитати: «Людино, що тобі болить?» — і спробувати не залишити один на один
з проблемою чи бідою. На наше «Чому так, адже переважна більшість ваших колег
з парламенту показуються перед своїми виборцями тільки напередодні нових
перегонів?» Ірина Мирославівна відказує: «Бо моє головне кредо — заслужити високе
звання народного депутата своєю працею». І ми знаємо, що це не просто слова —
«заслужити своєю працею». З її боку — це колосальний труд! Тому сьогодні попросили
у справді народного депутата розповісти про 5 зроблених на окрузі справ, якими вона
гордиться. Ну і, звісно, про 5 справ, якими буде гордитися в майбутньому. Бо попереду
ще багато-багато роботи: працювати для людей — служити людям, щоб разом зробити
багатим краєм оте багате природою Полісся

Найщиріші слова вітань і побажань з нагоди 65-річчя, яке відзначатиме завтра, шлемо керівнику
ПОСП ім. Шевченка
Андрію Антоновичу
ТУРАКУ.
Вже ювілей зозуля накувала,
Біжать невпинно так роки.
У цю чудову гарну днину,
Ми вас вітаєм залюбки.
Багатство ваших Богом даних днів,
Здобуток гарний, що й казати.
Хай янголів небесних лине спів
На честь заслуженої дати.
Нехай Господь дає здоров’я і надію,
Щоденний хліб на білій скатертині.
І радісні думки, щасливі мрії,
Красою сповнені хвилини.
Хай світить сонце і шумлять жита,
І доля ще не раз хай усміхається.
Нехай на многії і благії літа
Освячене любов’ю серце
благословляється.
З повагою
парафіяни Дмитрівського
храму села Загаї і вся громада.
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Ірина КОНСТАНКЕВИЧ:
«Полісся, якому Бог дав
багату природу, маємо
зробити багатим краєм»

Закінчення на с. 6 — 7
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ɡɚɦɨɜɥɹɣɬɟɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ (050) 271-28-88
ɚɛɨɁȺɉɂɌɍɃɌȿȼȺɉɌȿɄȺɏɋȼɈȽɈɆȱɋɌȺ (067) 794-25-27
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Вітаємо!
17 липня святкує 65-річний ювілей директор ПОСП ім. Шевченка
Андрій Антонович
ТУРАК.
Вітаємо з днем народження! Нехай вас ніколи не перестають цінувати і поважати, а будуть лише брати
приклад з такого мудрого й успішного керівника. Бадьорості та оптимізму вам у всіх ділових починаннях!
Завжди залишайтеся таким же уважним, життєрадісним, креативним,
тактовним, цілеспрямованим, який
уміє передбачати всі ситуації на два
кр
роки вперед. Ми бажаємо вам всікроки
с
ляких успіхів, сімейного
благополучз
чя та звичайного
людського
щаст Щоб ваше особищастя.
ст життя тільки надихасте
л до нових досягнень
ло
у роботі.
З повагою
колектив
ПОСП ім. Шевченка.

Завтра відзначає день народження заслужений працівник сільського господарства України, депутат Волинської обласної ради, директор ПОСП ім. Шевченка
Андрій Антонович
ТУРАК.
Шановний Андрію Антоновичу, від усієї
душі бажаємо вам міцного здоров’я, удачі,
справжнього людського щастя, успішного вирішення всіх складних справ, невичерпної енергії, бадьорості духу та задоволення результатами своєї праці. Нехай
здійсняться всі ваші творчі плани, а гарний настрій додає наснаги на професійній
ниві.
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій,
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Справджуються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки.
З повагою
Свято-Андріївська релігійна громада
села Дубова Корчма.
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Доброго дня
вам, люди!

17 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.25, захід — 21.24, тривалість дня — 15.59).
Місяць у Козерозі, Водолії. 15–16 дні Місяця.
Іменинники: Андрій, Олексій, Ольга, Тетяна, Марія, Анастасія, Олександра, Марфа.

Фото erve.ua.

18 ЛИПНЯ

У Золотих Пісках юні лучани завоювали «срібло»
Фото Оксани ГОДЛЕВСЬКОЇ.

Із Міжнародного вокального
конкурсу «Слов’янський
вінець» у Болгарії школярі
привезли нагороду та
незабутні враження про
подорож

«Волинські забавлянки» виконали автентичні пісні нашого краю.

ступеня та кубок фестивалю.
У нагороду за гарний виступ
організатори поїздки влаштували дітям та батькам, які супрово-

джували їх, цікаве дозвілля. Вони
відвідали Варну, Золоті Піски,
вдосталь поніжилися в Чорному
морі.

Фото Костянтина ГАРБАРЧУКА.

Будемо бухати
по-людськи
Двоє чоловіків літ за сорок
розмовляють у тролейбусі про
прийдешні плани на суботній
вечір
Костянтин МОРОЗ

Учасниці семінару тепер знають, як цікаво розповісти про події в ОТГ.

Бібліотекарі громад можуть стати
журналістами
На базі Волинської обласної наукової бібліотеки імені
Олени Пчілки відбувся семінар–практикум
Його тема — «Підтримка
просування реформи місцевого самоврядування через
інформаційні майданчики у
Волинській області». Практикум проводила ментор
проєкту ПУЛЬС/IREX Катерина Вірютіна.
Бібліотекарі — представники 14 ОТГ — навчалися
писати інформації, прес–
релізи, анонси, блоги. Під
час практичних занять у

Сонце (схід — 5.26, захід — 21.22, тривалість дня — 15.56).
Місяць у Водолії. 16–17 дні Місяця.
Іменинники: Ганна, Варвара, Кирило, Панас, Сергій, Єлизавета, Ігор, Володимир.

«І що сало — ласощі»
Винесену в заголовок фразу придумав
іронічний український поет Олександр
Ірванець
Колись навіть жартували, що його за оригінальний внесок у сучасну українську мову варто
відзначити Шевченківською премією. Адже це
паліндром — вислів, який читається однаково в
обидва боки: зліва направо — і навпаки. Можете
перевірити, прочитавши заголовок справа наліво.
Але краще спробувати. Пропоную мій улюблений рецепт дитинства. Запечену шкуринку
хліба натерти часником із сіллю. А свіже сало
нарізати тоненькими плястерками й покласти
зверху. Якщо у вас після читання цього тексту
не розпочалося слиновиділення, то ви якийсь
не справжній українець. Найцікавіше, що їсти
його можна і зліва направо, і справа наліво.
Смак не зміниться, адже це наш національний
паліндром. Тож цілком має рацію Ірванець: сало
— найкращі ласощі! Смачного вам!

Інна ПІЛЮК

Нашу область представляв
колектив «Волинські забавлянки»
Луцької музичної школи №2 під
керівництвом викладача Оксани
Годлевської. Її вихованці вже не
вперше беруть участь у таких заходах. Тож досвідчений педагог
знає, чим привабити і багатонаціональну публіку, і вимогливе міжнародне журі.
Волиняни цього разу представили глядачам фольклорну композицію «Дай нам, Боже, в добрий
час». Вона поєднує в собі автентичні пісні нашого краю, зібрані
та розшифровані пані Оксаною.
Праця вчителя та старання дітей
не були марними: «Волинські забавлянки» отримали диплом 2–го

www.volyn.com.ua

групах учасниці мали змогу
отримати навички ефективної комунікації із засобами
масової інформації. Їм розповіли, як краще залучати
нову аудиторію та грамотно
повідомляти про цікаві події
в житті територіальної громади. Тепер активні та небайдужі бібліотекарі мають
шанс стати журналістами та
розповісти про свої ОТГ всій
Україні.

— Сьогодні, Миколо, ми будемо
бухати по–людськи, — вдоволено промовляє старший на вигляд, тримаючи
на колінах чималий пакет із продуктами.
— Так, — радісно додає його молодший товариш, у руках якого під час
руху транспорту дзвенять пляшки в
чорній сумці. — Є до чого прикластися
й маємо чим закусити.
Жіночка, яка сиділа в салоні попереду них, озирнулася, але нічого не
сказала. Тролейбус рухається далі на
вулицю Володимирську. Хвилин через
десять старший пасажир знову розпочинає розмову:
— Таки добре справилися. Будемо
з тобою бухати по–людськи.
Тут уже не витримала дама, котра
всю дорогу слухала їхню розмову. Жінка рішуче повернулася до чоловіків і
запитала:
— Поясніть мені, будь ласка, що означає бухати по–людськи?
— Поїдемо з нами, тоді побачите,
— не розгубився молодший пасажир,
потрясши торбою із пляшками.

Перший на Волині «Вишневий фестиваль»
Відбулося свято зі смаком солодкої ягоди
Катерина БОГОМАЗ

У неділю, 14 липня, в древньому селі Вишнів
Любомльського району, відомому із 1510 року,
чимало гостей зібралося на незвичне дійство.
У програмі першого на Волині «Вишневого фес-

тивалю» були оригінальні номери від усіх сіл нашої ОТГ, виступи знаменитих і чарівних панянок
із гурту «Нота Нео», народного ансамблю «Молодички». Для любителів — дегустація вишневої наливки і конкурс на кращий пиріг. Головний «цвях»
фестивалю — святкова лотерея, а суперприз —
живе поросятко «Вишенька» — дістався Тетяні
Склянчук.

Юристи-волонтери
допоможуть захиститися
від домашнього тирана
Учора в Луцьку відбулася презентація
проєкту «Сімейні радники» – спільної
ініціативи Міністерства юстиції України,
системи безоплатної правової допомоги
та громадськості
Обласний центр Волині став сьомим містом
країни, в якому фахові юристи на волонтерських засадах оперативно надаватимуть інформацію щодо вирішення проблем із виплати
аліментів, захисту від домашнього насильства,
батьківських прав. Першими сімейними радниками в Луцьку стали адвокатеса Євгенія Коваленко та правник Віктор Вальчук, який працює у галузі протидії домашньому насильству
з 2000 року.
Вони прийматимуть жителів області щосереди з 14-ї до 17-ї години у центрі з надання
безоплатної вторинної правової допомоги за
адресою: Луцьк, вулиця Прогресу, 7, телефон:
(0332)78-79-95.

n Погода
За прогнозом чергового синоптика ВоВ
линського обласного гідрометеоцентру Світлани Дриганюк, 17 липня — хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза.
Вітер західний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 8–13 градусів тепла,
вдень — 15–20 вище нуля. 18–го — мінлива
хмарність, уночі без опадів, удень місцями
короткочасний дощ, гроза. Вітер північно–
західний, 5–10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — плюс 7–12 градусів, вдень —
19–24 з позначкою плюс.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 17 липня було 2001 року — плюс 35, найхолодніше — 1989-го — 7 градусів вище нуля.
Температура води в річці Стир — 17, в озері
Світязь — 19 градусів тепла.
У Рівному 17 липня з середини дня йтиме
дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим. Температура повітря — плюс 13–20 градухмусів. 18-го — хмарний ранок та похмуля.
рий день, 12–20 градусів вище нуля.
Ведучий рубрики
Кость ГАРБАРЧУК.

Тел. 72–38–94.
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n Герої не вмирають!

Через 75 літ Тетяна Гальчин знову
поклала на могилу квіти, через які тоді
на 10 років загриміла в сталінські табори
У селі Борисковичі Горохівського району троє друзів установили пам’ятник воїнам УПА
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

«ЗГАДАЄМ УСІХ
ПОІМЕННО, СЕРЦЕМ
ЗГАДАЄМ СВОЇМ. ЦЕ
ПОТРІБНО НЕ МЕРТВИМ,
ЦЕ ПОТРІБНО ЖИВИМ»

Установити
базальтовий
пам’ятник
власним
коштом
вирішили
троє
товришів, які називають
своєю батьківщиною Борисковичі — одне з найстаріших населених пунктів Горохівщини, засноване
835 літ назад: заслужений
лікар України, почесний
громадянин міста Луцька і
села Борисковичі, «Людина
2017 року Волині» Валентин
Мартинюк, лучанин, історик
Петро Грищук і депутат Горохівської районної ради,
підприємець Андрій Філат.
Валентин
Федорович
і Петро Володимирович у
рідному селі бувають часто.
У своїх молитвах згадують і
похованих сімох воїнів УПА.
— Дубовий хрест, установлений у 1990–ті роки головою Крайового братства
ветеранів ОУН–УПА імені
Клима Савура Мелетієм Семенюком є оберегом, тому
й виникла думка гідно подякувати героям, — сказав Андрій Філат.
— У запрошеннях на молитву односельчанам біля
оновленого пам’ятника ми
написали: «Згадаєм усіх
поіменно, серцем згадаєм
своїм. Це потрібно не мертвим, це потрібно живим»,
— розповів Петро Грищук.
На жаль, того дня не вдалося поспілкуватися з Валентином Мартинюком. Хірург звечора приїхав у село,
а вже вранці мусив поспішити до Луцька на терміновий
виклик. А про упівців, похоронених у центрі кладовища, у Борисковичах знають і
молодь, і літні люди.
«ПЕРЕД ТАКИМИ
ЛЮДЬМИ «РУСКІЙ МІР» –
БЕЗСИЛИЙ»

…Вони загинули в одному з нерівних боїв у січні
1944–го на околиці Лобачівки. Тіла борисковичівців
Степана Бондара, Василя
Ковальчука, Юхима Нагрейка, Якова Бабюка, Миколи
Мельника і журавниківців
Михайла Щерблюка та Сергія Майка — в село привезли
через три дні. Їм було 18—25
років. Усі міцні, як дуби…
Упівців, ненависних радянській владі, односельчани з уже покійним священником Григорієм Юркевичем
поховали потайки перед
світанком. Цей день став
фатальним і для Тетяни
Гальчин.
— Пам’ятаю, як звечора до нас додому прибігла в сльозах подруга Ніна,
сестра загиблого Миколи

Із Тетяною Гальчин (у першому ряду з ціпком) квіти воїнам УПА до встановленого пам’ятника принесли
його будівничі й гості знакового дня.

Мельника. Просила мою
маму Софію відпустити мене
до них у поміч, але ненька,
певно, серцем відчувала
біду, бо я осталася вдома.
Сплела вінок, який передала на могилу. Хтось дізнався
і виказав енкаведистам, що
те барвисте плетиво — робота моїх рук, тож «гості»
не заставили себе довго чекати. Прийшли наступного
дня, — каже 92–річна Тетяна Яківна.
Розповідала, а в погляді
воскресали пережиті страх,

на вагонетки і тягнула їх до
міста. Життя було настільки нестерпним, що одного
дня з подругою вирішили
померти. Обидві напилися
хлорки, але Тетяні судилося
вижити і повернутися додому майже через 10 років.
…Ініціатори встановлення пам’ятника кажуть, що не
могли не привезти Тетяни
Яківни на церемонію освячення. Із собою жінка взяла
вазон із квітами. Ставила
його на могилу з такою ж
щирою скорботою, з якою

її вели сільською вулицею, але
« Спершу
призупинилися біля школи, щоб імітувати
розстріл. Так почалося залякування, яка
продовжилося лютими побоями в Берестечку.
біль, поневіряння. Спершу її
вели сільською вулицею, але
призупинилися біля школи,
щоб імітувати розстріл. Так
почалося залякування, яке
продовжилося лютими побоями в Берестечку. Згадувала покладену на тіло дошку. По ній кати били з усієї
сили дубинкою, а Тані здавалося, що всередині розриваються всі нутрощі.
За
надмогильний
вінок неповнолітню Тетяну
Гальчин було засуджено на
десять літ примусових робіт. Покарання відбувала в
Архангельській та Іркутських
областях. Разом з іншими
жінками й дівчатами пиляла,
валила ліс, вантажила його

»

75 років тому передавала
вінок упівцям. А вже по дорозі додому в автомобілі
Петра Грищука зізналася: не
жалкує, що через квітчастий
оберіг юнакам на могилі зазанала стільки поневірянь.
Міркувала: якби роки вернулися, а долю могла б вибрати, — іншої не шукала б.
— Я ж тоді нікогісінького
не виказала, хоч мене били
до напівсмерті, — лише й
мовила наостанок.
— Перед такими людьми
«рускій мір» — безсилий.
Погляньте, яке згуртоване
наше село, скільки діточок
прийшло до церкви, яка однією з перших у районі разом із настоятелем отцем

Сергієм Кравчуком зреклася
московського патріархату.
Якщо всюди у нас буде вишиванка, рідна мова, культура, традиції, як у Борисковичах, — житиме наша
Україна, — гордився селом і
людьми Андрій Філат.
«БЕЗ ЇХНЬОГО ПОДВИГУ
НАС НЕ БУЛО Б»

Сонячної неділі в Борисковичах після богослужіння
в храмі святого Іова Почаївського люди з хоругвами,
блакитно–жовтим прапором
із нашитим на ньому гербом рідного села звершили хресний хід на кладовище, щоб стати очевидцями
знакової події — освячення
отцем Сергієм Кравчуком
пам’ятника воїнам УПА. На
ньому будівничі викарбували слова: «СИНАМ І ДОЧКАМ
УКРАЇНИ. Уродженцям с.
Борисковичі, відомим і невідомим, котрі в роки Дру-

гої світової війни поклали
своє життя на вівтар Української незалежної держави,
загинули в рядах Червоної
армії, від гітлерівських та
сталінських репресій, стали жертвами ворожих провокацій на рідній землі та
померли від рабської праці
в Німеччині та Сибіру. Вічна
пам’ять!»
Думалось мені, що черпаючи ці слова із своїх сердець, Валентин Мартинюк,
Андрій Філат і Петро Грищук
уявляли, як через десятки
років їх читатимуть нащадки на цвинтарі. Вони знатимуть, що для плити на могилі ініціатори встановлення
пам’ятника справедливо обрали червоно–чорні кольори
— символи української землі та пролитої за неї крові.
— Без їхнього подвигу не
було б нас. Цінуймо те, що
маємо, і єднаймо покоління!
— висловився отець Сергій
Кравчук.
Серед гостей цього дня
був і відомий дослідник історії Волині, ексголова Горохівської
райдержадміністрації Сергій Годлевський.
Краєзнавець розповів багато цікавих фактів про воїнів
УПА, які дислокувалися на
території Горохівщини. Запевнив, що невдовзі неодмінно повідає землякам про
свої нові дослідження, які
вже наразі провів на основі
47 кримінальних справ.
Ініціаторам і виконавцям
благородної місії щиро дякував учасник бойових дій на
Сході України, житель Скригова Михайло Харків. Ушанувати світлу пам’ять борців за
волю й незалежність України
він приїхав із дружиною Євгенією — авторкою ідеї фільму «Я вірю, що закінчиться
війна», знятого журналістами «Газети Волинь».
Зі слів Андрія Філата,
Петра Грищука, до святої
справи охоче долучилися
односельці: брат Валентина
Мартинюка Іларіон Мартинюк, Віталій Гандзюк, Анатолій Грабарчук, Андрій Павлік,
які встановлювали пам’ятник.
В унісон із дорослими
шану героям України всіх
років віршами склали учні
Борисковичівської
школи
Наталія Мейсик, Юлія Мейсик, Роман Барабаш, Юлія
Левицька, Мар’яна Тишко,
Діана Тишко, Вероніка Карел
і їхня наставниця — директорка клубу Юлія Гомон. Діти
та дорослі поклали на могилу квіти, і всі присутні разом
із церковним хором просили у Творця миру молитвою
«Боже великий, єдиний, нам
Україну храни». n
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«Газети Волинь»

Поки триває свято,
вони — працюють
Уже кілька років пишу про змагання
з екстремального водного туризму
«Поліська регата». Щоразу хочеться
багато розповісти, але щось
усе ж залишається недосказаним
Звісно, я сприймаю фестиваль насамперед як учасник. Тому читачі й бачать усі
події ніби моїми очима. Тож у фокус розповіді найчастіше потрапляють пригоди
під час змагань. Це й логічно: читати про
перегони плесами, блукання плавнями
(а таких у моїй практиці, ніде правди діти,
було чимало) та виснажливий пошук контрольних точок (останній раз вельми хотілося вкластися просто на порослому
мохом схилі — і ну їх, ті «капешки», — розкинувся б і лежав би, і навіть ота товста
гілка зовсім не заважала б відпочивати)
цікавіше, ніж про монотонну підготовку.
Власне свято — лише вершина айсберга, яка доступна зору гостей. А робота з підготовки до проведення фесту
залишається за лаштунками. Можна
тільки здогадуватися, скільки зусиль щороку треба докласти (і не лише працівникам Національного природного парку
«Прип’ять — Стохід», а й рятувальникам,
представникам органів влади та самоврядування), аби любителі байдарок
з усієї Волині, кількох областей та столиці
могли розкошувати у поліських джунглях,
змагаючись один з одним та зі складнощами маршруту.
Я вже не кажу про організацію концерту, яким щороку тішаться глядачі на березі озера Люб’язь, лише про перегони.
Адже щоразу треба знати кошти на цей
захід (добре, що є головний спонсор —
фірма «Корміл», яка вже кілька років
стабільно підтримує «Поліську регату»),
організувати табір, передбачити заходи
безпеки. А ще чимало ніби малопомітних,
але затратних справ: розстановка «капешок», друк поліграфії (карти та контрольні
талони). Усі клопоти — на плечах організаторів.
Тож хочу подякувати всім працівникам НПП «Прип’ять — Стохід», причетних до свята «Поліська регата». Щороку
7 липня вони відзначають своє професійне свято. І цього дня ці люди не відпочивали, а трудилися. Тож поки вони працюють, свято триває.
Зате працівникам парку є чим похвалитися: фестиваль з екстремального водного туризму «Поліська регата»
входить у десятку найкращих масових
заходів області. І це при тому, що інші
подібні заходи організовують значно
потужнішими кількісно і фінансами силами. Там працюють цілі команди з піарниками, менеджерами тощо.
Але ж суть не в кількості. Хіба ні? n

n Резонанс

Віктор Кривіцький погрожує судом
Генпрокуророві Юрію Луценку
Минулого четверга прокуратура Київщини оголосила в розшук начальника
Волинської митниці
иці ДФС, якого підозрюють у корупційних діях
Мирослава КОЗЮПА

повідомленні йдеться, що під
д
час досудового розслідування
я
доведено, що у 2017-му поосадові особи митниці, серед яких
их
і її керівник, здійснювали маніпуляції
ції
з метою ухилення від сплати митних
их
платежів, отримували хабарі від фіізичних осіб за безперешкодний прооїзд через Державний кордон України.
и.
Загалом задокументовано факт зааподіяння державному бюджету збиттків на суму понад 300 тисяч гривень.
ь.
Окрім того, начальник Волинської
ої
митниці ДФС підозрюється в незааконному придбанні та використанні
ні
спеціального технічного засобу для
я
отримання конфіденційної інфоррмації, який вилучений у нього під
д
час проведення слідчих дій. Віктора
ра
Кривіцького підозрюють у спостереженні за своїм підлеглим працівником — очільником одного з постів
Волинської митниці ДФС та членами
його сім’ї, щоб скомпрометувати
його. За цим фактом досудове рішення ще триває, але прокуратура
зазначає, що посадовець порушив
низку конституційних прав громадян на недоторканність приватного
життя, особисту та сімейну таємницю. «Враховуючи, що підозрюваний
на виклик не з’явився та місцезнаходження чоловіка не відоме, його
оголошено в розшук», заявили
у прокуратурі Київщини. Там також
нагадують, що фігурантам загрожує
покарання до 10 років позбавлення
волі з конфіскацією майна.
У цей же день адвокат екскерівника Волинської митниці Артур
Мартіросян повідомив, що ні Віктор
Кривіцький, ні інші її працівники ніколи не переховувались від правоохоронних органів, і їм не надходило
жодної повістки. За його словами,
Генпрокурор Юрій Луценко скасував
постанову про закриття кримінального провадження, яке проводилося
кілька років тому, та передав його
в прокуратуру Київської області.
Сам колишній керівник митниці стверджує, що справа проти
нього
сфабрикована
експрокурором Волині, а нині прокурором
Київщини Максимом Киричуком.
«Думав, що рішення суду про відшкодування збитків та закриття кримінальної справи зупинять чи пригальмують безчинства, якими цей
«правоохоронець» займався на Во-

У

Віктор Броніславович проти Юрія Віталійовича: хто кого?

колишній
« Сам
керівник митниці
стверджує, що справа
проти нього сфабрикована
експрокурором Волині,
а нині прокурором
Київщини Максимом
Киричуком.

»

лині. Але виявляється, що деяких
людей історія нічого не вчить. Ті самі
прокурори, такий же почерк, фабрика фейків працює і далі».
За словами Артура Мартіросяна,
кримінальне провадження було сфабриковано працівниками прокуратури Волинської області. «У зв’язку
з неефективним розслідуванням
цього провадження воно було передано в прокуратуру Рівненської
області, яка його закрила через відсутність складу злочину в діях Віктора Кривіцького та інших працівників.
Банально, але кошти ексочільнику
митниці підкинули в орендовану
квартиру в час його відсутності, доказом чого, є відео з прихованої
камери. Постанова про закриття
провадження рік назад пройшла перевірку ГПУ, яка зробила висновок
про її законність. Після цього Кривіцький звернувся до суду з позовною
заявою про відшкодування шкоди,
а до ДБР — із заявою про вчинення
щодо нього злочину — незаконного
притягнення до кримінальної відповідальності. Рішенням Ковельського

n Пряма мова

«

міськрайонного суду позов було задоволено частково та визнано факти
незаконних дій із боку прокуратури
Волинської області щодо Віктора
Кривіцького, а ДБР визнало його потерпілим.
Артур
Мартіросян
запевняє, що скасування постанови про
закриття кримінального провадження Юрієм Луценком «не має нічого спільного із законом, а є лише
інстинктом самозбереження та способом відтягнути відповідальність
працівників прокуратури, оскільки без рішення суду про стягнення
шкоди за незаконне притягнення
до кримінальної відповідальності
ДБР не зможе закінчити своє розслідування, бо відсутня заподіяна
шкода, яка є обов’язковим елементом складу всіх службових злочинів».
За словами адвоката, в прокуратурі
панує беззаконня, а її працівники
вважають себе недоторканними.
«Ми будемо послідовно йти до нашої мети — притягнення вже тепер
Луценка і його посіпак до кримінальної відповідальності. Рано чи пізно
суд поставить крапку в провадженні
щодо Віктора Кривіцького, і тоді будуть подані нові позови вже особисто до Генпрокурора і всіх, хто ставив
підписи у сфабрикованих документах», — повідомив Мартіросян.
P. S. Тим часом на посаду виконувача обов’язків начальника
Волинської митниці ДФС призначено Андрія Войцещука. n

Перевищення аміаку у 2,3 – 22,6 раза

Андрій БІЛЕЦЬКИЙ, лідер партії «Національний корпус», засновник полку «Азов»,
про обстріл телеканалу «112», із яким пов’язують одіозного Віктора Медведчука:

Не встигла країна оговтатися від тижневої епопеї з телемостом Путіна –Медведчука і феєричної прем’єри українофобського кіно в Таорміні, як та сама
кліка показує новий цирк — обстріл
каналу «112».
З гранатомета. Стріляли прицільно — так, щоб пошкодили тільки
вивіску. Жертв та руйнувань, слава
Богу, немає. Вікна цілі, техніка
в порядку.
За законами війни,
стріляти в журналістів
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не можна. Зі свого досвіду знаю, що росіянам ці закони неписані. Директор каналу закликав владу засудити обстріл.
На мою думку, засудження мало.
Вся країна має знати в обличчя
негідників, які стріляють медіа.
Тому рекомендую Віктору
Медведчуку, Тарасу Козаку
і Вадиму Рабиновичу запитати,
хто це був під час наступного
візиту в Москву. Там точно
знають, хто і точно в курсі,
для чого.

»

виявили фахівці обласного лабораторного
центру в 5 місцях відбору (дачна забудова
масиву «Світанок», вулиці Львівська, Ковельська, Станіславського, бульвар Дружби народів)
у Луцьку. Водночас зафіксовано перевищення
допустимого рівня сірководню у 2 – 10 разів,
оцтової кислоти – до 2,6 раза. У зв’язку з цим управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства управління
Держпродспоживслужби Волині заборонили Гнідавському цукровому
заводу використовувати поля фільтрації.

Виставку образів відомого українського митця Юрія
Нікітіна, на яких святі у вишиванках, презентували
в Музеї волинської ікони. Вернісажі майстра експонуються
по всьому світу, а в Луцьку представлено особливі полотна з колекції
Острозької академії. На святих образах — релігійні та історичні постаті.
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n Новини краю

У ЛУЦЬКУ ВШАНУВАЛИ
ЖЕРТВ ВОЛИНСЬКОЇ
ТРАГЕДІЇ

ЧОЛОВІК ЗБИРАВ БОЄПРИПАСИ,
ВІД ВИБУХУ ЯКИХ ЗАГИНУЛИ
ДВОЄ ЙОГО ВНУКІВ…

14 липня у кафедральному костелі святих апостолів
Петра і Павла відбулася пам’ятна меса з нагоди 73-х
роковин цієї трагедії
Богдана КАТЕРИНЧУК

Фото ukrinform.ua.

Ця жахлива трагедія сталася на Рівненщині
Олена ВОЛИНЕЦЬ

суботу, 13 липня, працівники
«швидкої»
повідомили
поліцейським, що у селищі Смига
Дубенського району вони
констатували смерть хлопчика та дівчинки внаслідок
розриву вибухових речовин.
Правоохоронці попередньо
встановили, що трагедія трапилася у підсобному приміщенні господарства 59-річного місцевого жителя. 11-літня
Іванка та на два роки старший
Олег — онуки чоловіка, які
проживали у будинку навпроти, прийшли до дідуся, якого
на той момент вдома не було.
Там і сталася біда.
Відомо, що чоловік збирав
різний металобрухт. Він уже
притягався до кримінальної
відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами
або боєприпасами. Кажуть,
встановив зумисне вибухівку
у сейф, щоб відлякати злодіїв. Діти, побачивши у літній
кухні, що схованка відкрита,
поцікавились, що ж там тримає дідусь. Коли вони взяли
коробку з сейфа, вона одразу
здетонувала…
За результатами огляду
господарства, де загинули
діти, поліцейські вилучили
31 мінометну міну, 76 артилерійських снарядів, 13 авіаційних бомб, 5 гранат і 1024 вибухонебезпечні
предмети.

У

Н

РІВНЕ ЗНОВУ НАКРИВАЮТЬ
СИЛЬНІ ЗЛИВИ
Фото prm.ua.

Від вибухонебезпечних предметів, вилучених на обійсті, де сталося
лихо, у повітря могло злетіти пів села.

Минулої суботи тут виник справжній транспортний
колапс
Валентин СТАВСЬКИЙ

окрема, у воді опинилась центральна частина міста
в районі вулиць В’ячеслава Чорновола, Соборної,
Степана Бандери. Тож деякі автомобілі не могли самі
вибратися з водяної пастки. Окрім цього, злива затопила
ринок «Андріївський», що поблизу старого автовокзалу.
За словами фахівців, причиною постійного затоплення Рівного внаслідок сильних дощів є стара каналізаційна
система, а подекуди її відсутність. У міській владі зазначають, що на вирішення цієї проблеми потрібні колосальні
кошти. Тому помітних змін найближчим часом навряд чи
вдасться нам дочекатися.
Немало лиха наробила вода і на східній околиці обласного центру, зокрема на міському кладовищі «Нове», городах і присадибних ділянках місцевих мешканців. n

З

ЧИМ І КОМУ НЕ ДОГОДИВ
МОЛОДИЙ ХЛОПЕЦЬ?

огляду господарства, де загинули
« Задіти,результатами
поліцейські вилучили 31 мінометну міну,
76 артилерійських снарядів, 13 авіаційних бомб,
5 гранат і 1024 вибухонебезпечні предмети.…

»

Шок! У повітря могло злетіти
пів села. Чоловікові уже повідомили про підозру в ряді

а урочистість завітали секретар міської
ради, виконувач повноважень міського голови
Григорій Пустовіт, посол
Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький, Генеральний консул Республіки
Польща у Луцьку Вєслав
Мазур, секретар Канцелярії Президента Республіки Польща Анджей Дера,
аташе з питань оборони
при посольстві Республіки Польща у Києві, капітан
І рангу Мачєй Наленч,
учасники Організації поль-

злочинів: зокрема, це — навмисне вбивство, незаконне
поводження з вибуховими

предметами і пристроями.
Слідчі підготували клопотання в суд про обрання міри
запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою. Вилучені боєприпаси часів Другої світової війни піротехніки
знешкоджують у віддалених,
належно облаштованих місцях. n

Минулого четверга після 9-ї години ранку на лінію
служби 102 поліції надійшло повідомлення від
22-річного жителя обласного центру про те, що
близько 8-ї години до його помешкання приходили
п’ятеро невідомих осіб та погрожували фізичною
розправою
Анна ПАВЛОВСЬКА

а дзвінком одразу ж
виїхала слідчо-оперативна група Луцького
відділу поліції. Правоохоронці оглянули місце події, опитали потерпілого

З

Відійшов уувічність
Вічністьколишній
колишнійначальник
начальник
управВідійшов
управління
освіти
Луцька,
заслужений
учитель
Україління освіти Луцька, заслужений учитель України
ни
70-літній
Михайло
Махомед
(на
фото).
70-літній Михайло Махомед. Останню шану покійному

13 осіб отруїлося
піцою в Луцьку. Після
відвідин піцерії «Фелічіта»
10 опинилося в стаціонарі
обласної інфекційної лікарні,
3 лікуються амбулаторно.
Стан хворих середньої
важкості. Лікарі-епідеміологи
проводять комплекс протиепідемічних і профілактичних
заходів. Заклад наразі припинив роботу.

ських полонійних харцерів,
а також інші представники
України та Польщі.
Святу месу двома мовами очолив єпископ-ординарій Луцької дієцезії
Римо-католицької
церкви
Віталій Скомаровський, проте участь у ній взяли також
святі отці польської Римокатолицької та Української
греко-католицької церков.
Під час спільної проповіді
неодноразово лунали заклики до примирення та єднання українського і польського
народів, в яких акцентувалося на необхідності прощення. n

Останню шану
віддавали
рідні покійному
та друзі,
віддавали
рідні
та друпредставники
влади,
краяни,
зі,
представники
влади,
колеги-освітяни. «Михайло
краяни, колеги-освітяни.
Махомед
керував галуззю
«Михайло
освіти
в містіМахомед
в складнікеручаси,
вав
галуззю
освіти
місті в
коли знецінювалисявгроші,
складні часи,
коли
знецінюлюдський
ресурс
розчаровалися
гроші,
люди
розвувався в професії, тож
важчаровувалися
в професії,
ливо
було зберегти
колектив
тож важливо
було
зберегти
освітян,
і це було
доволі
колектив
освітян,
і
цеВін
було
складним завданням.
був
доволі
складним
завданнадзвичайно шанованою
ням. Він був
надзвичайно
людиною,
у випробуваннях,
шанованою
людиною,
випробуваннях,
які довелося перенести, узберіг
важливу рисуякі– довелося
людяність,перенеі в кожности,
зберіг
важливу
рису
людяність,
і
в
кожному,
до нього
му, хто до нього звертався,–бачив людину», – зазначивхто
у проповіді
звертався, Свято-Троїцького
бачив людину», –кафедрального
зазначив у проповіді
священник
собору.священник
Свято-Троїцького кафедрального собору.

та очевидців правопорушення. У рамках досудового
розслідування
проводяться необхідні заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин
та осіб, причетних до злочину, його мотивів. n

ТОРГОВЕЦЬ ЗБРОЄЮ —
ПІД СЛІДСТВОМ
Ратнівський відділ Ковельської місцевої
прокуратури здійснює процесуальне керівництво
у кримінальному провадженні про зберігання,
придбання, передачу та збут вогнепальної зброї без
передбаченого законом дозволу, вчинені 28-річним
мешканцем Камінь-Каширського району
Наталія МУРАХЕВИЧ

рокурори за оперативного супроводу управління Служби безпеки України у Волинській області
спільно з працівниками Ратнівського відділу поліції у ході проведення негласних слідчих розшукових дій
(оперативної закупівлі) вилучили у нього вогнепальну
зброю — рушницю та гроші. Цього ж дня він був затриманий. Вирішується питання про повідомлення громадянину
про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та обрання
йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. n

П

ЖИТТЯ У РІЗНИХ
Х ВИМІРАХ
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Ірина КОНСТАНКЕВИЧ:
«Полісся, якому Бог дав багату природу,
маємо зробити багатим краєм»

5 справ, якими горджуся
❶ МАРГАРИТКА ПРОМОВИЛА: «МАМА»,
А ДМИТРИК БАЧИТЬ СВІТ

Ми познайомилися із Дмитриком Лук’янчуком із Залаззя Любешівського району у 2016-му. Після зустрічі з громадою помітила
жінку, до якої притулилася дитина в окулярах без однієї дужки. Защеміло серце. Розговорилися. Рідні Дмитрика довгий час не підозрювали, що він дуже погано бачить. У пам’яті закарбувалися слова:
«Син майже носиком торкався тарілки, а ми все думали, що він вередує і не хоче їсти. Насправді ж, так намагався роздивитися, що там
лежить». Вже пізніше лікарі нашої Волинської обласної дитячої лікарні скажуть: ще трішки позволікали б із зверненням до нас, і дитина
втратила б зір. На знак подяки за допомогу мама Дмитрика подарувала мені вишиту бісером ікону Божої Матінки. І я дякую долі, Богу
за те, що ми були в тому далекому селі і змогли вчасно допомогти
дитині.
Маленька Маргаритка Усик із села Верхи Камінь-Каширського району не чула від народження. Однак до двох років батьки про
це не знали. Коли ж врешті столичні фахівці поставили діагноз, часу
для проведення операції з кохлеарної імплантації лишалося обмаль.
Дитинка росла, а тому з кожним місяцем зменшувалися шанси на позитивні прогнози. 30 тисяч євро — саме таку суму озвучили батькам
дівчинки. Гроші збирали всі. Я знала, що крайня межа — липень 2018,
потім буде пізно… Поспішали. Вдалося домовитися про проведення
операції на базі нашої обласної дитячої лікарні, здешевити її вартість. А цьогоріч взимку Маргаритці провели кохлеарну імплантацію
ще й на друге вушко. Вже за державні кошти, адже дівчинка давно
перебувала у міністерській черзі на лікування. Попереду ще, звичайно ж, тривала реабілітація. Та Маргаритка вже сказала своє перше
слово: «Мама». Це лише два епізоди з мого депутатського досвіду.
Їх значно більше. Хоча питання не в кількості, а долях людей, до яких
ти причетний.

❷ ЗАКОН «ПРО ФАХОВУ ПЕРЕДВИЩУ ОСВІТУ»
У червні цього року разом з освітянами ми здобули велику перемогу — Верховна Рада ухвалила Закон «Про фахову передвищу освіту».
Я була головою робочої групи, співавтором закону і працювала над
ним понад два роки. Десятки засідань з обговорення законопроєкту, виїзні наради, дискусії з експертами в робочій групі. Питання було
болючим для сотень тисяч наших громадян, адже ціла ланка освіти
опинилася поза законодавчим полем. Йшлося про долю 709 закладів освіти — коледжів та технікумів, які вже з 1 січня 2020- го могли
припинити свою роботу. А це 380 тисяч учнів та 40 тисяч педагогів.
Зрештою саме там, у коледжах і технікумам, надається вкрай важлива освіта, та, яка зорієнтована на практику, і є найбільшим дефіцитом
на ринку праці. Це не перший і не останній мій законопроєкт, який
став законом. Але це вперше була така широка комплексна робота
над профільним документом. І в підсумку він знайшов і підтримку
в залі. Це дійсно перемога!

❸ МОРАТОРІЙ НА ЗАКРИТТЯ ШКІЛ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ.
БУДІВНИЦТВО ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

зведення нової школи у селі Стобихівка у 2019 році, де діти зараз
вчаться у три зміни. Відновили призупинене з десяток літ тому будівництво навчального закладу у Гірках Любешівського, почали зводити школу у Башликах Ківерцівського районів. Ми доклали чималих
зусиль, аби у селах Добре Камінь-Каширського району та Галузія
Прилісненської ОТГ Маневицького району здійснити найбільшу мрію
громади — відкрили нові дитсадки, а в Дачному на Ківерцівщині домоглися виділення коштів на будівництво ДНЗ. У селі Жорнище цього ж району створили додаткову групу для малюків.

Краєзнавець із Демидівки Рівненської області Сергій Щербатюк
документально зафіксував історію Рогізного

КОЖНОМУ МЕШКАНЦЮ СЕЛА»

рятували Котушівську школу від закриття два роки
« Ми
поспіль. Вже у цьому новому навчальному році там
буде 19 діток.
»
«Полісся» для підтримки аграрних, торфовидобувних, переробних
підприємств, лісових і водних господарств, підвищення туристично-рекреаційного потенціалу регіону. Її розробка і впровадження стануть великим здобутком.

Фото Костя ГАРБАРЧУКА.

Здобувши вищу освіту
у Кременецькому
педінституті імені Тараса
Шевченка, Сергій Щербатюк
працював на різних посадах
в органах місцевого
самоврядування. Нині очолює
відділ економічного розвитку,
інвестицій і регуляторної
діяльності Демидівської
об’єднаної територіальної
громади. Окрім цього,
молодий чоловік давно
цікавиться краєзнавством.
Закономірним результатом
кропіткої праці стало
дослідження «Історія
Рогізного єднає покоління».
Воно вийшло у луцькому
видавництві «Терен»

❹ ПРОГРАМА «ЗДОРОВ’Я —

Кость ГАРБАРЧУК

❸ ПІДВИЩЕННЯ ЗАРПЛАТ ОСВІТЯНАМ І ПЕДАГОГАМ
Статистика свідчить, що смертність серед сільського населення в 1,5 раза перевищує цей показник у містах. Бабці розповідають, що не можуть дістатися до райлікарень, адже проїзд — дорогий,
а пенсії — мізерні. І поки у міністерських кріслах мудрують, як зробити все, що голослівно наобіцяли, ми втілювали програму «Здоров’я — кожному мешканцю села». Нашу ініціативу підтримали головні та профільні лікарі районних медзакладів, за що хочу їм щиро
подякувати. На базі ФАПів, амбулаторій організовуємо виїзні прийоми медиків. Огляд проводять терапевт, педіатр, акушер-гінеколог,
окуліст. Тут роблять кардіограми, підбирають окуляри. Люди очікують
приїзду фахівців, адже для частини з них це єдина можливість пройти
діагностику. За день лікарі приймали від 100 до 260 (!) пацієнтів. Загалом консультаційну допомогу отримало понад 3000 людей. Це програма, якою я пишаюся. Але щоразу ставлю питання, де ж ті 5 млрд
на сільську медицину, зроблено на тисячу, а розмови — на мільярд.

❺ КОНКУРС «З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ»
Ідея конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва «З Україною
в серці» народилася під час нашого спілкування з членкинями Союзу українок Америки. І задумувався він з метою популяризації автентики Полісся. На Волині ми знайшли підтримку у Фонду Ігоря Палиці
«Тільки разом», волинського осередку Національної спілки майстрів
народного мистецтва України. Конкурс відбувався у кілька етапів.
У ньому взяли участь 300 дітей із районів 23-го виборчого округу.
Нам вдалося об’єднати талановитих учнів, студентів, їхніх педагогів.
Роботи вражають своєю майстерністю. Кожен виріб — це твір, який
відображає художньо-духовну концепцію та має мистецьку цінність.
Доробки переможців наразі експонуються на виставці у США.
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справ, якими буду гордитися
в майбутньому

❶ ЗБЕРЕЖЕННЯ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

Минуло вже два роки, а я й досі пам’ятаю очі людей села Котуш
Камінь-Каширського району, які прийшли на зустріч зі мною у пошуках підтримки: маленьку школу їхнього села хотіли закрити. Тоді
місцева влада їх не чула. Була вказівка зверху і чиновники її виконували. Причому утримання школи І ступеня — це, по суті, лише оплата
праці двох педагогів. Бо решту забезпечували своїми силами батьки.
Ми рятували Котушівську школу від закриття два роки поспіль. Вже
у цьому новому навчальному році там буде 19 діток. Так, це небагато.
Але маленькі школярики повинні вчитися поблизу дому, а не трястися бездоріжжям до найближчої школи І — ІІІ ступенів, де 5–7 км видаються пекельною мукою навіть для дорослого. Ця ситуація дала нам
величезний поштовх — ми домоглися накладення мораторію на закриття шкіл початкової ланки освіти на державному рівні. Цей приклад — один із багатьох, але став прецедентом. Реформа тоді має
сенс, коли вона покращує життя людей, а не навпаки.
За ці три роки спільно з громадами нам вдалося фактично нереальне: ми відстояли початок будівництва школи в Осівцях Камінь-Каширського району (діти навчалися у розкиданих аварійних корпусах,
до яких добиралися городами), і вже 1 вересня 2019-го тут планують
розпочати навчання. У цьому ж районі укладено договір на початок
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«Дізнавшись, що пишеться
книга про село, люди самі приносили
старі фотографії»
Фото imc.net.ua.

Закінчення. Початок на с. 1
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n З глибини віків

n Наші люди в парламенті

Лише за офіційними даними, близько 3 мільйонів українських дітей
ростуть у неповних сім’ях. Під час реєстрації новонароджених у 20%
випадків мами не вказують батьків. У 2018 році у порівнянні з 2017- м
кількість розлучень зросла удвічі — майже 55 тисяч пар розірвали
шлюб. 1,8 мільйона українок потерпають від домашнього насильства. Ці цифри шокують! В Україні виникає дедалі більше громадських
об’єднань, які пропагують одностатеві шлюби. Були спроби знецінити
поняття «мама» і «тато», замінивши їх на означення «рідні» у шкільних
підручниках. Діти вчаться тому, що бачать у себе вдома. Нам потрібно виховувати сімейну культуру, впроваджуючи відповідні програми
на державному рівні, працювати з дітьми та молоддю, аби убезпечити
їх у подальшому від деструктивних сімейних відносин. Сім’я — це найцінніший дар, який ми маємо у житті. Над усвідомленням цієї істини
на рівні суспільства потрібно ще дуже багато працювати.

❷ РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ
«ПОЛІССЯ»

Волинь, без сумніву, можна вважати перлиною поліського краю.
Ми маємо безцінний природний капітал і його потрібно не лише берегти, а й раціонально розвивати. Сьогодні активно впроваджується реформа децентралізації. Інвестори охочіше співпрацюватимуть
із громадами, адже, насамперед, сама ОТГ зацікавлена у своєму
розвитку, у створенні додаткових робочих місць. Та будь-який інвестор хоче бачити чіткі перспективи для себе також. Для цього необхідно створити карту дій. Працюватиму над державною програмою

ДОШКІЛЬНИХ, ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИМ КАДРАМ

Із 2016 року, всупереч ст. 53 Конституції, яка передбачає, що держава забезпечує професійно-технічну освіту, утримання закладів
професійно-технічної освіти було передане на місцеві бюджети,
внаслідок чого виникла складна ситуація — замовлення на підготовку кадрів почало різко скорочуватися, дефіцит робітничих спеціальностей на ринку праці гострий, виїзд молоді за кордон став масовим.
Ми вже розробили і зареєстрували відповідний законопроєкт, аби
професійно-технічна освіта мала широкі можливості для розвитку.
Також за мого співавторства зареєстровано законопроєкт, яким
пропонується встановити посадовий оклад педагогічного працівника
закладів дошкільної освіти й позашкільної освіти найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. На часі
і розв’язання питань щодо збільшення розміру оплати праці молодих
педагогів та науково-педагогічних кадрів. У новому парламенті й далі
робитиму все можливе, аби освітянські проблеми були розв’язані
на законодавчому рівні, відстоюватиму фінансування освіти на рівні
7% від ВВП, що передбачено Законом «Про освіту», але не виконується.

❹ РЕМОНТ ДОРОГИ Р-14
Летальні випадки, загублені колеса автівок, уповільнене курсування карет «швидкої» допомоги — це все про дорогу Р-14, яка
розпочинається в Луцьку й веде через Ківерцівський, Маневицький
та Любешівський райони до кордону з Білоруссю.
Її протяжність — 154,5 кілометра. На багатьох ділянках дорожнє
полотно нагадує радше решето. Я сама дуже часто їжджу нею упродовж трьох років. І щоразу — це випробування. Скерувала вже енну
кількість запитів та звернень щодо ремонту цього шляху. Поки що,
по суті, отримували на них лише відписки: не вистачає коштів. Але
ми не відступаємо і шукаємо всі можливі шляхи, аби врешті дорогу
Р-14 відремонтували.

❺ ВІДСТОЮВАННЯ МОВИ, КУЛЬТУРИ, ІСТОРІЇ —
ВСЬОГО, ЩО ЗВЕТЬСЯ УКРАЇНОЮ

Окупація країни розпочинається із окупації в головах і душах.
Тому, коли виникає питання, чи потрібно вживати заходів для захисту і розвитку української мови, історії, культури, національної ідентичності, — для мене відповідь очевидна. Українську мову потрібно
розвивати через високомистецькі проєкти, які будуть до вподоби людям: українське кіно, театр, пісні, прищеплення автентичної народної
культури та цінностей. Розвиток української мови — важливий інструмент для зменшення засилля російської пропаганди, викорінення
«русского мира». Україна в Україні — це один із кроків у боротьбі з російським агресором, який ми спільно зможемо зробити тут, коли наш
тил все ще продовжують захищати Герої.

Що для мене за ці 5 років було
…найболючіше — втрачати людей і час
…найрадісніше — відкрити світ поліського села
…найважче — приймати зради
…найлегше — робити потрібні справи
…найнесподіваніше — вибори Президента Зеленського
…найдовгоочікуваніше — мир в Україні
…найбезнадійніше — змінити північного сусіда
…найперспективніше — інвестувати в молодь
…найприкріше — непрочитані книги і неопанована англійська
…найприємніше — бачити результати роботи.

отілося зберегти історію свого села для
нащадків, — говорить
дослідник, з яким ми зустрілися
у Демидівці. — Нам же її ніхто не
напише. Ми повинні пам’ятати
землю своїх прадідів і дідів. Адже
залишилися спогади і перекази,
легенди і бувальщини. Тому коли
обласна організація Української
бібліотечної асоціації оголосила
конкурс ідей, я запропонував видати книгу. Дали мінігрант — тисячу гривень — й відразу взявся
до роботи разом із Марією Гах. Це
символічна сума, яка спонукала
до дії, а решта все робилося на
ентузіазмі та за власні кошти. Головне, що сільські люди активно
допомагали, приносили старі фотографії, які я відскановував і повертав власникам. Ретельно записував спогади старожилів про
Другу світову війну та повстанський рух у наших краях.
Краєзнавець розповідає, як
шукав відомості у Рівненському
обласному архіві, опрацьовував
церковні метричні книги. Є дві
версії походження назви села.
Перша — від прізвища пана Рогозінського, котрий міг заснувати поселення. За іншою — назву
дали густі зарості очерету–рогози
вздовж річки.
За словами пана Сергія, най-

—Х

Він так кохав
дружину… що облив
бензином і підпалив
с. 3
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Чому на 1000-гривневій
купюрі вирішили
зобразити Вернадського?

на вихідні
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l ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

Або малоросійство від Нацбанку

Без ніг можна жити!
І Говерлу підкорювати,
і з парашутом стрибати, і на марафоні
у США пройти дистанцію!
Ними захоплюєшся.
Пишаєшся. Їм дякуєш…
Ветеранам АТО,
з ампутаціями та на візках,
які втратили частини тіла,
але не розгубили сили
духу та жаги до життя.
Це герої, котрі щодня
тренуються, ставлять нові
цілі й досягають їх

філософ,
письменник,
публіцист,
доктор
філософії,
заслужений діяч науки
і техніки України, професор
Національного університету
«Острозька академія», блог
на сайті «Радіо Свобода»
а банкноті номіналом 1000 гривень матимемо зображення
Володимира Вернадського
(1863–1945), котрий негативно ставився до самостійності
України і якого доволі проблематично вписати в пантеон
наших національних героїв.
У цьому сенсі ця купюра випадає із шеренги тих, які ми мали
до того часу і на яких були зображені особи, що стали символами української національної історії.

Н

Власта КРИМСЬКА

«У НАС «ПОКЛАЛИ» ВЕСЬ ВЗВОД РОЗВІДКИ.
ЯКЩО МОЖЕШ — ПРИЇЖДЖАЙ...»
42-річний боєць 25-го батальйону «Київська
Русь» Дмитро Котов на псевдо Кот, залишившись
без ніг, піднявся на Говерлу, стрибнув із парашутом
і двічі брав участь у марафонах морської піхоти
у Вашингтоні. Його подвиг внесли до Книги рекордів України. Чоловік постійно відвідує поранених
у шпиталі, відкрито розповідає про себе та про те,
як вчився ходити.
Поранення атовець отримав у 2016-му, під Новий рік. Їхня група вирушила на бойове завдання,
а коли вже верталася назад, натрапила на міну.
Дмитро не ховається від людей, не намагається
про все забути, відсторонившись від світу, навпаки, розповідає, який біль переніс. Може, його приклад допоможе тим, хто зараз вчиться жити без
руки чи ноги.

Закінчення на с. 6

Національний банк України (НБУ) з 25 жовтня вводить
нову банкноту номіналом у 1000 гривень. Такий крок
особливо не тішить. Адже це свідчення знецінення нашої
валюти, яке спостерігаємо не один рік. Але не будемо про
фінансово-економічні причини такого кроку. Поговоримо
про культурно-ментальний аспект цієї події.
Купюри нацбанку будь-якої держави — не лише
фінансовий знак. Це також культурний символ.
І зображення на них — важливий елемент культурної
політики й політики пам’яті
Петро КРАЛЮК,

»

Дмитро Котов подолав свою дистанцію на змаганнях
у Вашингтоні, які вже 42-й рік відбуваються у пам’ять про тих,
хто не повернувся з війни.

ВЧЕНИЙ, РОСІЙСЬКИЙ
ЛІБЕРАЛ, ПРИХИЛЬНИК
БІЛЬШОВИЗМУ
Й СУПРОТИВНИК
УКРАЇНСЬКОГО
САМОСТІЙНИЦЬКОГО РУХУ
Безперечно, Вернадський
– видатний учений. Відомий як
натураліст, що зробив внесок у
мінералогію, радіогеологію, геохімію і біогеохімію. Він же розробив натурфілософське вчення
ру й пе
про біосферу
перехід її в ноо-

«ЦІКАВА»
«ЦІКАВА»

11 ЛИПНЯ
ЗА 23ЗАТРАВНЯ
ЩЕ
ЩЕ
У
ПРОДАЖУ!
У ПРОДАЖУ!

більше його вразила історія їхньої
церкви Різдва Пресвятої Богородиці, яка поставала із руїн п’ять
разів. І згорала від пожежі, і кому-

місцина варта
« Кожна
того, щоб про неї була
книга. Адже це локальна
історія, яку практично
ніхто не досліджує, крім
краєзнавців-ентузіастів.

»

ністичні активісти її розбирали, а
вона, як неопалима купина, знову
відбудовувалася, вже після війни у
1949 році, за часів атеїзму.
Видання містить також історичні світлини, краєвиди вулиць,
кутків та околиць, старовинні кар-

ти села. У третій частині зібрано
інформацію та фотографії, на яких
зафіксований сучасний стан, побут і повсякденне життя селян.
Доповнюють його біографічні матеріали про знаменитих земляків і
вихідців із Рогізного.
— Звісно, кожна місцина варта
того, щоб про неї була книга. Адже
це локальна історія, яку практично
ніхто не досліджує, крім краєзнавців–ентузіастів. У нашому районі
є видання лише про Боремель та
Золочівку. Тому роботи попереду
багато. Вже потрібно починати
писати про нашу об’єднану громаду, створену в жовтні минулого
року, — додає на завершення розмови дослідник та патріот Сергій
Щербатюк, який не говорить пафосних слів про любов до України,
а підтверджує її реальними справами. n

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

Така банкнота — свідчення знецінення нашої валюти.

ГАЗЕТА +

Сергій Щербатюк: «Видання буде корисним для майбутніх дослідників».

Фото bank.gov.ua.

»

Фото з особистого архіву Дмитра КОТОВА.
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сферу. Знаний Вернадський і як
теоретик та організатор науки.
Але це був учений, який
переважно жив в Росії й працював на цю країну. Він там
народився (в Петербурзі), там
і помер (у Москві). Щоправда, по лінії батька й матері
Вернадський мав українські
корені. Але вважав себе росіянином.
Певний час жив на українських землях – у дитинстві та в
1918–1921 роках, коли організовував і очолював Українську
академію наук. Безперечно,

“

Це був учений,
який переважно
жив в Росії й
працював на цю
країну. Він там
народився (в
Петербурзі), там і
помер (у Москві).

українці мають бути вдячні цьому вченому за організацію академії. Хоча не він один творив
цю інституцію. Були й інші вчені, які доклали чимало зусиль
для її становлення – наприклад,
Агатангел Кримський, котрого
в нас, за великим рахунком, достатньо не поцінували.

Закінчення на с. 10

»

Герой без ніг Він так кохав
Дмитро Котов дружину… що облив
підкорив
бензином і підпалив
Говерлу,
пройшов
марафон
у США
і стрибнув
з парашутом!

Чому
на 1000-гривневій
купюрі вирішили
зобразити
Вернадського?

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

Вояки УПА
День розгромили німців
в історії біля гори Герелихи
липня

16
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16 липня 1943 року загін
УПА напав на фашистську
колону, що рухалася між
селами Згорани та Власюки
Любомльського району Волині

Андрій БОРКОВСЬКИЙ

ти. Тільки Володимир
Кушнір відмовився. Він
із кулеметом прикривав
відступ друзів і загинув.
Пізніше його знайшли,
обсипаного гільзами,
і поховали у Згоранах.
Окрім Кушніра,
в тому бою прийняли
смерть ще четверо
вояків: Іван Оксентюк
і Лукаш Чишій з села Перешпи (нині Заозерне)
та ще двоє невідомих
повстанців із Грабового
і Запілля.
Опісля роздратовані
гітлерівці спалили село
Власюки (нині приєд-

ой відділ УПА очолював Володимир
Кушнір. Розвідка
донесла, що з Любомля
в Шацьк їхатиме колона
з кількох легковиків,
вантажівок та танкетки.
Гітлерівці мали забрати
зігнану молодь і вивезти
на роботу в Німеччину.
Упівці вирішили цьому
перешкодити.
За іншою версією,
німці замучили кохану
Володимира Агапію Антонюк. Вона була зв’язковою УПА, двоє її братів служили в поліції,

Т

часів радянської влади на горі місцеві
« Зажителі
таємно ставили хреста і в’язали
на ньому жовто-блакитні та червоно-чорні
стрічки. Комуністи раз за разом знищували
його, але він з’являвся знову.

»

нане до Заозерного)
та замордували старого
селянина Терешка.
Уже пізніше, зі слів
німецьких канцеляристів, стало відомо, що
гітлерівці замовили
42 чи 43 труни. Відтак
можна припустити, що
їхні втрати у бою під
Герелихою були чималими. Зрештою, це підтверджує і їхнє прагнення помсти та спалення
Власюків.
За часів радянської
влади на горі місцеві
жителі таємно ставили хреста і в’язали
на ньому жовто-блакитні та червоно-чорні
стрічки. Комуністи раз
за разом знищували
його, але він з’являвся
знову. n

а потім пішли в повстанці. Дівчину видали окупантам польські поліцаї,
які служили раніше
разом з братами Агапії.
Зв’язкову закатували
до смерті і Володимир
хотів помститися. Проте
цей особистий мотив
якщо й був присутній,
то навряд чи відігравав
головну роль.
Місцем для засідки
упівці обрали гору Герелиху, яка розташована
впритул біля дороги.
Зіграв роль фактор несподіванки: від повстанських куль одразу загинуло кілька солдатів.
Але окупанти викликали
по рації підкріплення
з Любомля. Вони обійшли повстанців з тилу
і ті мусили відступа-

n Тільки факт
Доротище Ковельського району змагається в конкурсі за титул найунікальнішого
села в Україні. У ньому беруть участь 115 сіл з
усіх областей країни. Доротище – єдиний населений пункт, який подав заявку від Волинської області.
Наразі воно увійшло у двадцятку найкращих. Переможець отримає приз – 100 тисяч гривень. За ці гроші
планують облаштувати місце для відпочинку біля
озера. Проголосувати можна на сайті «Агропортал»
до 17 липня.
Р

Е

К

Л

А

М

А

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

Під час подорожей Україною можна витрачати помірні кошти на харчування, купуючи продукти в «АТБ».

ПІДКОРИМО
КАРПАТИ З «АТБ»:
найбільш економні рішення для туристів
Останнім часом усе більше громадян України відкривають для себе
надзвичайні природні дива батьківщини. Наші західні області надзвичайно
багаті на мальовничі краєвиди, унікальні карпатські схили, таємничі озера,
водоспади, печерні лабіринти та вражаючі полонини. Одна з важливих для
мандрівників переваг українського туризму — його відносна бюджетність.
За скромні гроші тут можна отримати незабутні враження
Ольга ЧЕПИК

ля охочих яскраво провести відпустку в наших
горах збудовано чимало
затишних готелів, хостелів,
прокладено сотні кілометрів
автомобільних і залізничних
шляхів, у сезон зводять наметові табори. Відпочинок
по-українськи не спустошить
сімейний бюджет ще й завдяки помітній економії на харчуванні. До цього докладає
чималих зусиль багаторічний
лідер вітчизняної галузі торгівлі — компанія «АТБ-Маркет». Дискаунтери цієї торговельної мережі, які з’явилися
останніми роками у так званих стартових туристичних
містечках західних областей,
забезпечать кожного мандрівника гарантовано якісними продуктами й товарами
першої необхідності за мінімальними цінами.
Загальний асортимент цих
магазинів сьогодні перевищує 3,5 тисячі найменувань,
понад 900 з яких — це товари власних торгових марок
та власний імпорт. У будь-якому із супермаркетів «АТБ»,
у тому числі й у Луцьку, завжди
можна придбати якісні продукти на свій смак у кожній ціновій категорії. Мережа «АТБ»
має власні торгові марки.
Преміальний сегмент представлений ТМ «De Luxe Foods
& Goods Selected», середній
плюс — ТМ «Спецзамовлення
«АТБ», середній — це знайома
більшості з нас та улюблена
ТМ «Своя лінія», а у найбільш
економному форматі панує
ТМ «Розумний вибір».
Сьогодні у нашому західному регіоні нараховується
майже сотня сучасних супермаркетів «АТБ» європейського зразка. Проте ця цифра
постійно зростає. Тільки протягом 2018-го було відкрито
34 нові магазини в західних
областях. Також проведено

Д

реконструкцію понад сорока торговельних представництв. З початку 2019 року
на заході країни вже працюють 12 нових дискаунтерів
найпотужнішої за багатьма
показниками
національної
мережі. На мапі присутності
«АТБ» з’явилися такі цікаві
міста, як Сокаль, Яворів, Борислав,
Івано-Франківськ,

контролюють
« Тут
усе: якість сировини,
дотримання
рецептури під
час виробництва,
наявність належних
умов зберігання,
транспортування
тощо.

»

Новояворівськ, Калуш, Тернопіль, Кам’янець-Подільський,
Ужгород тощо.
Сьогодні у 260 населених
пунктах цілодобово (що має
для туристів неабияке значення) працюють 1023 дискаунтери
мережі
«АТБ».
До речі, відкритий нещодавно — 28 червня — інноваційний супермаркет «АТБ»
у старовинному Ужгороді став
першим на Закарпатті. Лідер
української галузі ритейлу
підкорив нову область. Зараз
підприємства та торговельні представництва корпорації «АТБ» є у двадцяти трьох
областях України, зокрема й
на Волині. Це означає, що загальна кількість постійних клієнтів (яких уже більш ніж три
з половиною мільйони) буде
стрімко зростати. Нагадаймо, з 2017 року супермаркети
«АТБ» проходять сертифікацію на відповідність вимогам
загальновизнаного стандарту
ISO 22000:2005. Це вважається своєрідним знаком якості
у розвинених країнах Євро-

пейського Союзу. Ретельно
відстежують та аналізують
рівень безпеки товару на всіх
етапах. Контролюють усе:
якість сировини, дотримання рецептури під час виробництва, наявність належних
умов зберігання, транспортування тощо.
Важливим фактором майже для кожного українського
покупця, окрім якості товарів, є доступні ціни. А вони
у магазинах «АТБ» на 10–15%
нижчі за середньоринкові. Діє
бонусна програма та постійно проводять акції, які дають
змогу туристам зекономити
40% і навіть більше. Отже,
мандруючи Україною, можна витрачати помірні кошти
на харчування, купуючи продукти в «АТБ». «Знижка може
становити майже половину
від початкової вартості товару. Як правило, на полицях
супермаркетів «АТБ» практично в кожній товарній категорії можна знайти продукцію,
яку на цьому тижні продаємо значно дешевше, ніж зазвичай», — говорить Наталія
Шаповалова, заступниця генерального директора ТОВ
«АТБ-Маркет».
Не менш важливо й
те, що завдяки «АТБ» мандрівнику не доведеться тягти
з дому важкі рюкзаки з консервами, ковбасами, напоями та іншим провіантом. Під
час літньої спеки більшість
харчових продуктів швидко
псується. У наших потягах
та автобусах, на жаль, холодильників немає. Отже,
купувати харчі та товари
першої необхідності набагато зручніше та безпечніше
у будь-якому з численних
супермаркетів «АТБ» безпосередньо перед початком
сходження на Говерлу, ПіпІван, Петрос, Гембу, Хом’як,
Туркул, Драгобрат… n
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Фото Жанни ГАРБАРЧУК.

У ЄВРОПУ — ТУРИСТОМ,
А НЕ АРБАЙТЕРОМ
Чим переймався і з чого
дивувався останнім часом
редактор відділу місцевого
самоврядування
і сільського життя
тя
«Газети Волинь»
Кость ГАРБАРЧУК
УК
Мені ще й нині іноді
сниться дивовижна країна
Португалія. Я потрапив туди
у червні 2001- го разом
із групою українських
нелегальних заробітчан. Слід
зазначити, що тоді в цю авантюру
довелося вкласти чималеньку
суму: шенгенська туристична віза
коштувала 350 доларів, дорога —
250, а працевлаштування —
350 баксів. Таким було моє
перше тривале знайомство
з Європою. Майже рік
відпрацював на будівництві
і мріяв повернутися, тільки вже
туристом, а не заробітчанином.
Нарешті цього року бажання
почали здійснюватися, щоправда
до Португалії поки не доїхав.
Але кілька днів своєї відпустки
завдяки безвізовому режиму
та туристичній агенції «Море
турів» я провів у Чехії та Німеччині
… ЩО МРІЇ ТАКИ ЗБУВАЮТЬСЯ

У мене Прага завжди асоціювалася із літературними героями чотирьох
чеських письменників. Квартет неймовірно талановитих авторів XX століття, котрі прославили свою країну:
Карел Чапек і його «Оповідання з обох
кишень», неповторний та мій улюблений Ярослав Гашек з епохальними
«Пригодами бравого вояка Швейка».
Згодом — пересмішник Богуміл Грабал із книгою «Я обслуговував англійського короля». Пізніше — дисидент
Мілан Кундера і його класний роман
«Нестерпна легкість буття».
У кризові 1990-ті я збирався їхати
на роботу в Чехію з бригадою будівельників. Це здавалося цілком реальним. Здали гроші на візу та документи, зробили закордонні паспорти.
Натомість не отримали нічого. Тоді
це була майже класична схема — нас
усіх просто «киданули». Після чергового вмовляння дами-аферистки потерпіти ще тиждень вся бригада приїхала

Після чергового
«
вмовляння дамиаферистки потерпіти
ще тиждень вся
бригада приїхала
до її будинку
на околиці Луцька.
Лише коли
50 розлючених
рішучих чоловіків
заявили, що спалять
садибу разом
із господинею, якщо
вона не поверне
наші 200 доларів,
то жінка частину
коштів віддала,
але з кожного
вирахувала
40 доларів.

»

У Дрезденській галереї
зберігається знаменита
«Сикстинська мадонна»
Рафаеля.

до її будинку на околиці Луцька. Лише
коли 50 розлючених рішучих чоловіків
заявили, що спалять садибу разом
із господинею, якщо вона не поверне наші 200 доларів, то жінка частину
коштів віддала, але з кожного вирахувала 40 доларів, які нібито витратила
на візу. Обурені роботяги ще довго
стояли під тим будинком і матюкалися. Тоді не склалося побувати у цій
країні, але бажання залишилося. І ось
нарешті через 25 років я у Чехії, тільки
вже не арбайтером, а туристом. Безвіз
реально працює, а мрії збуваються.
… ТРЬОМА КРОНАМИ НА МЕТРО
ВІД УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАНТКИ

Прагу не варто описувати, бо не вистачить епітетів, щоби висловити своє
здивування й захоплення. Там справді треба побувати. Може, тому мене
не полишало відчуття щастя, коли
ми гуляли Карловим мостом. Щоправда, тільки зупинився сфотографуватися, то ледве не був затоптаний групою
японських туристів. Але, крім краєвидів, архітектурних шедеврів та цікавих історій, почутих від професійних
екскурсоводів, найбільше вражає лю-

дяність місцевих жителів та бажання
допомогти. Ми ввечері допізна гуляли
Прагою й заблукали у Старому місті.
На порожній вулиці, крім нас, ще два
п’яні туристи незрозумілою мовою
горланили пісню. Стояли з дружиною
під ліхтарем і, щоб зорієнтуватися,
вивчали карту, яку в інформаційних
центрах роздають безкоштовно. Підійшла чеська пані й поцікавилася
англійською, чи може чимось допомогти. Вона відразу пояснила, як пройти на Вацлавську площу. Зачаровані
вечірнім містом, ми нікуди не поспішали. До станції метро Музеум зайшли
вже після 23-ї години. І тут розпочалося найцікавіше. У підземці немає
кас, а лише чотиримовні автомати:
чеська, англійська, німецька та російська. Мінімальна ціна на 30-хвилинну
поїздку у метро коштує 24 крони. Все
дуже просто: потрібно кинути необхідну кількість монет і вибити квиток.
А що робити, коли не вистачає 3 крони? Де взяти чи розміняти гроші? У нас
залишилася одна купюра номіналом
у тисячу крон та кілька польських злотих. Усі поспішають і ніхто не звертає
уваги на твої проблеми. Але земляки

навіть за кордоном відчувають одне
одного. До нас підійшла жінка-українка. Розговорилися, й пані Алла, яка
вже десять років живе у Празі, дала
3 крони й пояснила, як проїхати до готелю «Глобус». А там — на кожному
кроці наші співвітчизниці. На рецепції
працює жвава дівчина з Тернополя.
У ресторані під час сніданку запитав
у юної офіціантки своєю англійською
з волинським акцентом, де взяти цукор. Вона мило усміхнулася й відповіла українською: «Для чого вам цукор?».
… ЩО НІМЦІ ВЖЕ 75 ЛІТ
ВІДБУДОВУЮТЬ РОЗБОМБЛЕНИЙ
ДРЕЗДЕН

У 1969 році американський письменник німецького походження Курт
Воннегут (1922–2007) написав роман
«Бойня номер п’ять, або Хрестовий похід дітей». У цьому оригінальному творі, який став світовим бестселером,
автор описує жахливе бомбардування
Дрездена 13–15 лютого 1945-го американськими й британськими літаками. Тоді загинули десятки тисяч людей, а від пекельної пожежі повністю
вигорів історичний центр. Руйнування
були у чотири рази страшніші, ніж від
атомної бомби, скинутої на японське
місто Нагасакі. Понад 10 років після
закінчення війни німецькі жінки розбирали зруйновані палаци та храми.
А тоді вже розпочалася відбудова столиці Саксонії, яка триває й нині.
Колись, читаючи роман Воннегута, запам’ятав цитату з книги: «Потрібно вчитись ігнорувати жахливі
часи і зосереджуватись на гарних».
Але тоді навіть не думав, що побачу
відновлений та красивий Дрезден.
Про трагедію тут нагадують розкопки
та будівельні майданчики в історичній
частині. Гуляючи містом, ми були вражені, як німці ретельно й скрупульозно
продовжують розбирати руїни й відбудовують місто. Це ж як треба любити
свою батьківщину!
І, звичайно, нікого не залишає байдужим палацовий комплекс Цвінгер,
у якому розташована Дрезденська
картинна галерея. Про шедеври, які
там зберігаються, не буду розповідати. Цікаво, що в музеї дозволено фотографувати, але тільки без спалаху.
Індивідуальний вхідний квиток коштує
12 євро, дітям і підліткам до 17 років —
безкоштовно.
… Чотири дні нашої мандрівки завершилися у Львові. З нами у групі був
чоловік з Миронівки Київської області, приблизно мого віку, який уперше
в житті потрапив за кордон. Він дуже
емоційно сприймав усе побачене, активно коментував та дивувався. І ось
цей турист зайшов у туалет на Львівському залізничному вокзалі. Повернувся він дуже засмучений зі словами:
«Для чого я їздив у ту красиву, доглянуту й чисту Європу? Як мені тепер
із цим жити?..» n

Р Е К Л А М А

Боратинська сільська рада Луцького району
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР ЦЕНТРУ НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ (1 штатна одиниця)
Заяви до участі в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування
оголошення
До заяви додаються:
l заповнена особова картка (форма П-2ДС) з додатками до особової картки (форми П-2ДС);
l декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік;
l ксерокопія паспорта;
l ксерокопія документів про освіту та трудовий
стаж;
l дві фотокартки розміром 4х6 см;
l копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
l попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», щодо прийняття на службу
в органах місцевого самоврядування, ознайомлення із загальними правилами поведінки посадової особи місцевого самоврядування.
Кандидати на посаду будуть складати іспит

на знання Конституції України, Законів України «Про
службу в органах місцевого самоврядування», «Про
місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.
Вимоги до кандидатів: повна вища освіта
за спеціальністю «Правознавство» з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, проходження тестування згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 860. Досвід
роботи за фахом у органах місцевого самоврядування або державної служби на керівних посадах
не менше 1 року або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років.
Додаткова інформація щодо основних функцій,
обов’язків, розміру та умов оплати праці надається
Боратинською сільською радою.

Документи подаються за адресою:
с.Боратин, вул.Центральна, 15 Луцького району
Волинської області.
Довідки за телефонами:
(0332)70–52–31 або 29–42–57.

ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ

якісно
швидко
надійно
(09 473– 10 – 69
(097)
(095) 479– 05 – 96
(09
stelia.in.ua
stelia
info@stelia.in.ua
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770-770
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n Із перших уст

Місячний
посівний календар
на ІІ півріччя 2019 року
За 28 днів Місяць проходить навколо Землі
через 12 знаків зодіаку, перебуваючи в кожному
по 2–3 дні. Знаки пов’язані з повітрям, землею,
вогнем або водою та з однією або кількома частинами рослини. Прихильники місячного календаря
вважають, що супутник Землі не лише гравітаційно спричиняє припливи-відпливи моря, а й впливає
на вологість ґрунту, притягуючи воду до поверхні
та покращуючи проростання насіння.
Окрім того, деяке (наприклад салат) краще
Культура

проростає, коли на нього впливає світло. Тому посадка в повню може сприяти швидшому росту. Та й
багато бур’янів ростуть скоріше під дією світла,
тому повний Місяць може бути хорошим показником, що прийшов час узятися за сапку, щоб виполоти бур’яни.
У посівній таблиці наведено найсприятливіші дні
для висадки різних культур у відкритий ґрунт або
для правильного пророщування насіння і пікіровки
розсади.

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Помідори

16

6, 8, 9, 11, 13

1, 2, 4, 6, 8,
13

2, 3, 6, 10,
29, 31

Огірки

—

5, 8, 10, 12,
13

1, 3, 4, 6, 8,
13

2, 4, 5, 11, 30

Картопля

21, 22, 30, 31

—

—

—

Морква, буряки
и

20, 25, 26, 31

—

—

—

21, 25, 30

18, 21, 23, 27

19, 22, 24, 30

15, 21, 26

Цибуля
Цибуля-батун
н

21, 22, 26, 31

17, 22, 26

18, 23, 24, 29

16, 20, 26

Перець болгарський
ський
й

—

5, 8, 10, 12

2, 3, 6, 7, 9

1, 4, 5, 11, 30

Баклажани

—

6, 7, 9, 10, 12

2, 4, 5, 6, 8, 9

1, 3, 5, 10, 29

Гарбузи, кабачки
и

16

5, 7, 10, 12

1, 4, 6, 7, 13

2, 3, 6, 11,
29, 30

16

—

—

—

20, 25, 30

16, 17, 22,
26, 27

18, 23, 29, 30

15, 20, 27

—

—

—

—

Квасоля, горох

16

5, 8, 10, 11,
13

2, 3, 6, 7, 9

1, 4, 6, 10, 29

Салат

16

6, 7, 9, 12

2, 3, 5, 8, 13

1, 4, 6, 10,
29, 31

Кавуни, дині
Редиска, редька
а
Капуста

www.volyn.com.ua

червонокачанна
а

«Квітів,
що подарували
глядачі,
не викидаю»
Про це народна артистка
України, кіноакторка,
провідна актриса столичного
театру імені Івана Франка,
телеведуча Наталія Сумська
(на фото) розповіла в інтерв’ю
«Високому замку»
Лія ЛІС

оя пристрасть — сільська фізична праця.
Я народжена у День
Землі і повністю відповідаю своєму знакові. Мабуть, тому страшенно люблю обробляти землю. На
дачі копаю, сапаю, поливаю, пересаджую, полю, із задоволенням
обрізаю виноградні вуса, саджу
квіти…

—М

засушених квітів
« Торби
відвожу на дачу і там
спалюю. Таким попелом
підживлюю городину.

»

А букетів, що подарували глядачі, не викидаю. Засушую, а тоді відвожу на дачу і там спалюю. Таким
попелом підживлюю городину. Тож
енергетика цих квітів знову повертається природі.
Фото zik.ua.

20, 21, 25, 30

—

—

—

Однорічні квіти

16

—

—

—

Багаторічні квіти
и

—

—

—

—

Пересадка квітів

—

—

1, 4, 6, 8, 13

2, 3, 6, 10, 29

Квіти з цибулини

—

—

2, 3, 5, 7, 9

1, 4, 5, 11,
30, 31

Плодові дерева

—

—

1, 3, 6, 7, 9

1, 3, 6, 11, 29

Плодові кущі

—

—

2, 4, 5, 8, 13

2, 4, 5, 10, 30

Дні, несприятливі

17

1, 15, 30

14, 28

14, 28

Петрушка

з насіння

для садіння

Р

Читайте у липневому номері нашого місячника
Коко
Шанель:
ь::

Читанка
для всіх

«Куди слід
наносити
парфуми?
Туди, куди
ви хочете,
щоб вас цілували»
луували»

11 липня
2019 року №7 (9)
Ціна 6,5 грн

с. 9

»

Як уберегтися
від небажаної вагітності
— поради лікаря

лікування з допомогою
Божих комах — не
корисне

Але здобуття чемпіонського пояса не зрівняється ні з чим!

Ось таку 38-кілограмову білугу витягнув Вася-лом.

«ЧИТАНКА ДЛЯ ВСІХ»
А бджолярі не згідні
з Уляною Супрун, що

Фото boxing.com.ua.

корисні поради

Фото chanel.com.

l ЗОЛОТІ СЛОВА
ОВА

Місячний посівний календарр
на IІ півріччя 2019 року с. 19 »

Фото unian.ua.

І в пику дати, і рибиняку
впіймати, ще й у хокей заграти!
Видатний боксер сучасності з України
Василь Ломаченко дає чосу не лише в рингу…

Василь ЛОМАЧЕНКО:

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

с. 3—4

«Читанка
для всіх»
ще у продажу!

»

»
Фото pinterest.com.

с. 10—11

А бджолярі не згідні з Уляною
С
Супрун, що лікування з допомогою
Б
Божих комах — не корисне

І в пику дати, і рибиняку
впіймати, ще й у хокей
заграти!

Коко Шанель: «Куди слід наносити парфуми??
Туди, куди ви хочете, щоб вас цілували»
А на сайті volyn.com.ua — ще більше неймовірних історій!
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www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

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

НЕРУХОМІСТЬ
l Продам (або здам) пів цегляного
будинку у c. Баківці Луцького району (4 кімнати, газ, вода, світло). Тел.:
096 40 13 120, 096 02 87 313.
l Продається будинок (95 кв. м,
парове опалення, вода, душ, бойлер, меблі, холодильник). Є ділянка
(11 соток). Ціна договірна. Документи
для продажу підготовлені (смт Колки,
вул. Набережна). Тел. 097 30 56 818.
l Продається в Луцьку однокімнатна квартира (новобудова, 42 кв. м).
Тел. 066 66 06 303.
l Продається велика квартира
(160 кв. м) у центральному районі
Луцька. Тел. 097 10 20 995.
l Продається пів будинку у Луцьку. Є газ, вода, надвірні споруди,
0.04 га землі). Тел. 050 71 65 679.
l У c. Павловичі Локачинського району продається цегляний будинок
(82 кв. м). Є газове та пічне опалення,
3-фазна лінія, льох, цегляний хлів, город, криниця. Тел. 096 56 69 106.
l Терміново продається у Луцькому
районі (25 км від Луцька) дерев’яний
будинок (4.5 х 16). Є літня кухня, хлів,
льох, садок, 0.80 га приватизованої
землі. Тел. 097 76 26 981.
l Продається будинок у c. Садів
Луцького району. Тел. 098 91 84 443.
l Продається в центрі c. Люб’язь
Любешівського
району
будинок. Є льох, криниця, літня кухня,
0.25 га землі. Поряд — річка, озеро.
Тел.: 099 45 14 325, 097 85 71 353.
l Продається будинок у c. Угринів Горохівського району. Є вода,
газ, душова кабіна, туалет, усі надвірні споруди. Можливий обмін.
Тел. 050 68 74 120.
l Продається у c. Зміїнець Луцького
району приватизована земельна ділянка (0.137 га). Тел.: 068 72 83 531,
068 48 67 860.

АВТОРИНОК
l Продається у c. Ромашківка Ківерцівського району двигун із автомобіля «ІВЕКО», об’єм 2.5, простий
дизель в зборі (коробка передач,
стартер, генератор). Ціна 12 000 грн.
Тел.: 063 69 04 794, 096 57 81 410.
l Куплю автомобіль вітчизняного та іноземного виробництва, нерозмитнений, на євробляхах. Тел.: 066 77 09 243,
050 24 20 244.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається двигун ЮМЗ (у зборі, добрий стан). Тел.: 096 40 13 120,
096 02 87 313.
l Продається мінітрактор ХТЗ-12
(є причіп, на бензині, заводський,
у доброму технічному стані). Ціна
38 000 грн. Торг. Тел.: 095 19 88 928,
067 73 14 883.
l Продається трактор Т-25 з плугом. Тел. 097 85 99 585.
l Недорого продається зернозбиральний комбайн «Массей Фергюсон». Тел. 095 73 15 641.
l Куплю трактор Т-25 у будь-якому
стані. Тел. 050 95 30 249.
l Продається нова решетна віялка.
Тел. 066 71 51 662.
l Продам: копачки однорядні («Кухман» на два вентилятори, «Кромаг» (цибульник), «Шмутцер» — німецьке виробництво) та дворядні
(причіпні, польське виробництво),
сівалки (сошникові, анкерні (двокоморові) та кінні, картоплекомбайни
«Карлик», «Болько», «Хассія». Тел.:
096 85 85 455, 098 11 67 547.
l Продається
зернова
навісна сівалка до трактора (привезена з Європи). Можлива доставка.
Тел. 096 96 95 596.
l Продається
зернозбиральний
комбайн «Массей Фергюсон-187».
Тел. 067 88 15 905.
l Продається комбайн «Нива»,
1988 р. в., у робочому стані, недорого. Тел. 096 38 46 650.
l Продається мототрактор «Зубр»
(12 к. с., виробник — Китай). Ціна договірна. Тел. 097 89 27 844.
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 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 мінітрактори (японського виробництва): «Кубота»,
«Янмар», «Ісекі», «Хіномото»,
«Мітсубісі» (від 17 до 80 к/ сил).
Повний пакет документів, без
використання в Україні (фреза у подарунок). Можлива доставка. Тел.: 097 76 27 586,
050 56 17 800, 096 74 51 932.
l Продам: трактори Т-25, МТЗ,
«Джон Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки,
обприскувачі (навісні та причіпні),
саджалки, сівалки, плуги та плуги
оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні та телескопічні), гноєрозкидачі,
розкидачі мінеральних добрив, шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес-підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO»,
різна с/г техніка. Тел.: 097 23 95 170,
066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продам
нову
фрез-машинку для манікюру. Ціна 750 грн.
Тел. 066 14 48 288, 097 17 85 901.
l Продам: торфобрикет, щебінь різних фракцій, 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: 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, пісок,
відсів, щебінь різних фракцій, дрова, цеглу (з доставкою до 10 тонн).
Тел. 050 37 81 998.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні),
рейки монтажні (в наявності, а також на замовлення). Доставлю. Тел.:
099 18 13 332, 097 64 92 371.
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 ЗІЛ (самоскид). Послуги мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.:
096 80 00 567, 050 72 27 271.
l Продам: цеглу, пісок, щебінь, відсів, глину, землю (на засипку), чорнозем, торфокрихту, дрова (рубані,
чурками, метрові), бутовий камінь,
цемент, жом. Вивезу сміття. Послуги автомобілем ЗІЛ (самоскид), мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.:
050 60 97 986, 098 91 25 884.
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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 мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l Продам тільну телицю. Тел.
097 12 69 007.
l Куплю добру корову. Недорого.
Тел.: 096 40 13 120, 096 02 87 313.
l Продається спокійна корова
(5 років, тільна). Тел. 096 74 11 867.
l Продається у Ківерцівському районі (7 км від Луцька) телиця (11 міс., руда масть).
Тел. 099 63 43 357.
l Продається
тільна
телиця (c. Несвіч Луцького району).
Тел. 067 12 51 496.
l Продається кобила (6 років).
Тел. 095 42 37 151.
l Продається
молода
кобила
(3 роки 2 міс.). Тел. 066 71 84 553.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.:
050 18 64 979, 097 07 72 211.
l Куплю теля (живою вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Продається
тільна
теличка
(2 роки) у c. Мстишин Луцького району. Звертатися до Данилюка Володимира Петровича.
l Куплю бика. Дорого. Тел.:
067 75 35 548, 050 19 39 526.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653,
050 19 32 639.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.

ПОСЛУГИ
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 Надаю послуги з покрівлі
даху (покраска, монтаж, демонтаж). Тел. 096 89 86 406.
l Виготовляю кольорові металеві штахети (шир. — 10, 11, 13 см),
28 кольорів (золотий і темний дуб).
Тел.: 099 64 21 028, 096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублений студентський квиток, виданий деканатом економічного факультету Східноєвропейського національного університету
ім. Лесі Українки на ім’я Віктович
Ігор Миколайович, вважати недійсним.
l Загублене пенсійне посвідчення
інваліда III групи загального захворювання, видане Ківерцівським пенсійним фондом на ім’я Присяжнюк
Роман Анатолійович, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
14 липня минуло 5 скорботних
років, як пішов у далеку дорогу,
під Божу опіку, дорогий наш
син, чоловік, брат
Ігор Володимирович
КАНТОР
11.01.1987–14.07.2014.
З великою скорботою зносимо біль розлуки з тобою. Завжди
сповнений жаги до життя, невтомний у праці, ти долав крок за кроком
життєві перепони.
Ти жив спілкуванням, дорожив людьми, не жалів ані сил, ані часу.
Світлі спомини про тебе будуть завжди з нами! Спочивай з миром…
Хай Господь охороняє твій спокій
і дарує вічне життя у Царстві Небесному.
Я запалю тихенько пам’яті свічу,

Як перед Господом
навколішки тут стану.
Сердечний біль
і жаль у грудях замовчу
Із небуття твоїм іменням
я повстану!
Я вийму з пам’яті прості
твої слова,
Які, в мені проснувшись,
стали заповітом:
Йдемо у вічність, проростає
сон-трава,
Та все ж прекрасний світ і в ньому
варто жити.
Хто знав Ігоря — згадайте, хто пам’ятає — пом’яніть добрим словом
і щирою молитвою. Нехай земля
тобі буде пухом.

З глибоким болем у серці
рідні та близькі.

14 липня минуло 5 років від
дня загибелі в зоні АТО молодшого сержанта 51-ї окремої механізованої бригади
Юрія Васильовича
ТРОХИМУКА.
Рідний наш, ти пішов
із життя, залишивши нас
у розпачі. Скільки не мине
часу, ти завжди будеш поряд
із нами.
Наш славний сину, добрий брате,
Ти надто скоро відлетів.
Залишив рідних, близьких, хату…
Невже ти жити не хотів?
Чому забрав тебе Бог рано?
Душа твоя в небесній млі,
Настала Вічність невблаганна —
Залишитись в сирій землі.
Ой не набулись ми з тобою,

Ще скільки було мрій, думок…
Прийшов зненацька,
як з грозою,
Фатальний той,
страшний дзвінок.
Ти вмів пораду добру дати,
Старавсь чим міг допомогти,
Привітне слово всім сказати,
З ким був і зустрічався ти.
Ми мріяли в родиннім колі:
Разом стрічатимем свята,
Та не судилося — тебе нема,
У серці сум і самота.
Нехай милосердний Господь оберігає
твою душу у Царстві Небесному! Ти у наших серцях навіки!
Із глибоким сумом

мама, брати, сестри
і вся родина.
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n Спорт

n Козацькому роду нема
переводу!

На честь уродженки Четвертні
Маневицького району Ірини Климець
в Італії звучав Гімн України!
Фото glavcom.ua.

Наша землячка не мала рівних серед спортсменівстудентів світу в метанні молота
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

а ХХХ літній Універсіаді, яка проходила
з 3 по 14 липня в італійському Неаполі, українці завоювали 20 медалей:
6 — золотих, 7 — срібних,
7 — бронзових.
За однакової кількості
нагород найвищого ґатунку ми поступилися ПАР
за числом здобутих других
місць і не увійшли до чільної десятки в підсумковому
медальному заліку.
Це найгірший результат
наших
спортсменів-студентів на літніх Універсіадах. До цього таким для
України був виступ на змаганнях 1995 року в японській Фукуоці, де ми посіли
9-те місце (медалей мали
менше — 15 (4–5–6), проте в ті часи розігрувалася
й значно менша кількість
комплектів нагород).
До речі, після відносного «провалу» 1995-го,
ми тріумфально виступили вже на наступній
Універсіаді — 1997 року.
Тоді — на італійській Сицилії — українці вибороли
27 нагород, левова частка з яких (17) були золотими (ще 6 — срібними,
4 — бронзовими), посівши
друге місце в підсумковому медальному заліку відразу після команди США!
Може, й цього разу наше
спортивне
студентство
дозволило собі трішечки

Н

представниці того ж таки Східноєвропейського
« Анаціонального
університету Олена Собчук,
Марія Філюк, Валентина Мирончук вибороли
«срібло» в командному заліку зі спортивної
ходьби на дистанції 20 км.
«розслабитися», аби вже
2021-го — на ХХХІ літній
Універсіаді в китайському
Ченду — приголомшити
спортивний світ?
Але що це ми затягнули сумної? Наші з Неаполя
таки повертаються із цілим
оберемком нагород, і чималенька заслуга у цьому
наших земляків-волинян!
Студентка СНУ імені Лесі
Українки Ірина Климець,
уродженка Четвертні Маневицького району, здобула «золото» у змаганнях

lЗІРКОВЕ КОХАННЯ Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко (обоє на фото)
розповіли про свій небезпечний… медовий місяць

ніхто
ТАК
не КОХАВ

с. 6—7

Фото footboom.com.

Фото xsport.ua.

А тепер у їхній команді буде ще й син і брат Лев!

«Відіб’є пенальті — ПОЦІЛУЮ!»

Неймовірна
історія кохання
отця Олександра:
«І заявив матері
коханої: «Я її все
одно заберу ось
так, у чому стоїть»

l ІСТОРІЯ НОМЕРА У футболіста Андрія Пятова із дружиною бартер:

вона присутня на його іграх, а він — під час пологів

с. 9—11

«І заявив матері коханої:

»

«Я її все одно заберу
ось так, у чому стоїть»
l НІХТО, КРІМ ТЕБЕ 30 років тому нинішньому
настоятелю храму святої рівноапостольної Марії Магдалини
у Луцьку протоієрею Олександру Колбу довелося боротися за
свої почуття
с. 3—5

»

Феодосія Марківна
Симонович (дівоче
прізвище Кравчук) –
найбагатодітніша мати
в Україні
Петро КРАВЧУК,
автор «Книги рекордів Волині 2005»

ПІДСУМКОВИЙ МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК ЛІТНЬОЇ
УНІВЕРСІАДИ-2019 (УСЬОГО МЕДАЛІ ЗДОБУЛИ
ПРЕДСТАВНИКИ 68 КРАЇН)
М Країна
«Золото» «Срібло» «Бронза» Усього
1. Японія
33
21
28
82
2. Росія
22
24
36
82
3. Китай
22
13
8
43
4. США
21
17
15
53
5. Південна Корея
17
17
16
50
6. Італія
15
13
16
44
7. Тайвань
9
13
10
32
8. Мексика
8
7
6
21
9. Іран
7
3
7
17
10. ПАР
6
8
4
18
11. Україна
6
7
7
20…

Юлія Пятова: «Відіб’є
пенальті – поцілую!»

Ціна 6,5 грн

За 23 роки
подружнього
життя народила
22 дітей

а офiцiйними даними Любешівського вiддiлу рагсу, Феодосія
Марківна (на фото) дала життя
19 дітям, а за свідченнями її родичів, — 22. Цю різницю рідні пояснили
тим, що троє народилося мертвими,
i їх не реєстрували. Однак живими залишилося лише 7 малюків (6 дівчаток
i хлопчик). Інші померли невдовзі після
народження.
Побачила світ майбутня багатодітна мати в травні 1913 року на хуторі
Кінь, що належав до села Гірки нинішнього Любешівського району Волинської області. Була першою дитиною
в молодого подружжя Анастасії i Марка Кравчуків. Мала троє братів i дві сестри.
У 17 літ Феодосія вийшла заміж
у сусіднє село Мукошин за Савку Симоновича.
Перша її дитина побачила світ
в 1931 році, остання — у 1954-му.
Отож за 23 роки подружнього життя
народила 22 дітей. Один раз народжувала близнят.
Померла
Феодосія
Марківна
на 76- му році життя в січні 1988-го.
Похована в селі Мукошин.
P. S. До речі, Феодосія Марківна — моя двоюрідна тітка з нашого
великого роду Кравчуків. Я з дитинства, ось уже майже 60 літ, веду свій
родовід. Тепер у ньому 10 поколінь —
3180 осіб. n
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Фото Петра КРАВЧУКА.

Читайте у липневому номері нашого місячника

Фото 1plus1.ua.

«У нас було рівно 6 ночей»

У суперечці за медаль найвищого ґатунку волинянка «взула»
двох полячок — Мальвіну Копрон («срібло»)
і Катаржину Фурманек («бронза»).

із метання молота, кинувши
чотирикілограмову
«залізяку» на 71,25 метра!
А представниці Лесиного
вишу Олена Собчук, Марія
Філюк, Валентина Мирончук вибороли «срібло» в командному заліку зі спортивної ходьби на дистанції
20 км. Ще один волинянин,
дворазовий чемпіон нещодавньої Європіади і, звісно, також вихованець СНУ
Данило Даниленко зупинився за один-однісінький
крок від п’єдесталу в забігу
на 400 м. Здавалося б, прикра «дерев’яна» медаль,
але продемонстрований
результат — 46,23 с — для
молодого спортсмена —
особистий рекорд. Тобто
є прогрес, а разом із ним
прийдуть і нові перемоги.
Своє вагоме слово сказали і рівняни. Катерина
Климюк, яка нині представляє Запоріжжя, здобула «золото» в жіночій естафеті 4х400 м. Партнерками
нашої землячки були Марія
Миколенко, Анастасія Голєнєва, Тетяна Мельник. n

Вони поселили у свій
дім Любов. Прочитайте,
як це сталося, — не пошкодуєте!
Фото з домашнього архіву Колбів.

«Так ніхто
не кохав»
ще у продажу!

Ведучий
програми
«Світ навиворіт»
Дмитро Комаров
про свій медовий
місяць:
«У нас було
рівно 6 ночей»
«Поверніть красу моїй
дружині-українці»,
– просив італієць
Антоніо лікарів

А на сайті volyn.com.ua — ще більше неймовірних історій!
«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
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