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n Знай наших!
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Фото з особистого архіву Тетяни Парадовської.
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n Худнемо разом!
Фото Олександра ФІЛЮКА.

Соломійка Крамар із улюбленою вчителькою, завдяки якій третій
рік поспіль виграє у Шевченківському конкурсі.

У родині Тетяни
Парадовської —
105 років спільного
вчительського стажу
«Визнання педагога — це не перемоги в конкурсах,
а щасливі обличчя учнів», — вважає вчителька
української мови Луцької ЗОШ № 22 Тетяна
Парадовська, успішний професіонал, лауреатка
премій імені Лесі Українки, Олени Левчанівської,
Волинської облдержадміністрації, стипендіатка
Луцької міської ради, співорганізаторка регіональної
конференції у форматі EdCamp-Lutsk, одна із тих
світлих особистостей, що носять у своїй душі сонце

»

Закінчення на с. 10

ЛУЧАНКА ВЕРОНІКА ЧМІЛЬ
ПОЗБУЛАСЯ 50 КІЛОГРАМІВ!
Поки ми нарікаємо, що відпустка зашкодила фігурі й обіцяємо
взяти себе в руки, учасниці третього сезону проєкту «Скинемо
зайве» наполегливо працюють. Нагадаємо, започаткували цю
своєрідну «школу схуднення» Луцький спортивний клуб «Плаза»
і редакція «Газети Волинь». А душею її є досвідчений фітнестренер Ольга Філюк, яка допомогла відновити форму дуже
багатьом жінкам. І ось знову під її керівництвом 8 представниць
прекрасної статі вирішили об’єднати свої зусилля у боротьбі
за здоров’я і красу
с. 6-7

»
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!!! ВАЖЛИВО !!!
Для ВОЛИНЯН,
постраждалих у ПОЛЬЩІ
Спілка юристів Республіки Польща спільно з ГО «Клуб
інтеграційного діалогу» проводять консультації щодо відшкодувань для волинян, що постраждали чи втратили близьких у
Польщі протягом 1999—2019 років.
Якщо ви чи ваші друзі та близькі потрапили в ДТП у Польщі (водій, пасажир, пішохід, велосипедист), в тому числі ДТП в Україні (якщо один з учасників — власник
транспортного засобу на польській реєстрації), чи постраждали або втратили близьких на роботі в Польщі внаслідок нещасного випадку протягом останніх 20 років – не
позбавляйте себе шансу отримати всі належні вам відшкодування зі страхових фондів
Республіки Польща.

КОНТАКТИ на Волині +38 0673702015 , +38 0663073966.

ВІКНА,
ДВЕРІ
вхідні
та міжкімнатні
м. Луцьк, просп Перемоги,
1, (095) 668-52-52,
(098) 747-51-24,
смт. Любешів
(099) 054-02-29
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ȍǸȍǲǼǴǶǰǲǼǾǼǸǥǰ
Доброго дня! Мене звати Василь, мені 101 рік. Хочу поділитись, як
не хворіти й довго жити.
Був далекий 1995 рік. Мій друг тоді мав великі проблеми зі здоров’ям: гіпертонія, болі в суглобах, діабет, тобто багато чого боліло, як і в багатьох людей. На
той час йому було 63 роки. Він пив різні пігулки, витрачав на них чимало грошей.
На деякий час йому ставало краще, а потім усе повторювалося. Якось прийшов
він до мене, такий увесь у піднесеному настрої, в руках тримав книгу академіка
Болотова. Потім розповів, що їде до нього на прийом, і запросив мене з собою. Я
приєднався. І це був переломний момент у моєму житті. Досі дякую Богові за це.
Борис Васильович Болотов розповів, що всі наші хвороби — це наслідок
порушення кислотно-лужного балансу в організмі: з часом шлункового соку
стає менше, їжа перетравлюється гірше, гниє і отруює організм. Як цьому запобігти - пити бальзам, який він винайшов і виготовив власноруч. Дія його доволі проста: бальзам повністю повторює шлунковий сік. При вживанні організм
очищується, зникають майже всі захворювання.
Вже через три дні після зустрічі з академіком, мій друг реально
стрибав від щастя. Розповів, що в нього зникла тяжкість у шлунку,
печія не турбує, з’явилася легкість у тілі. Минув ще місяць, і в нього
нормалізувалися тиск та рівень цукру в крові.
Я ж, дивлячись на це все, і сам почав приймати бальзам.
І моє життя набрало нових сенсів. Адже хвороби згубно впливають на
нас, ми бачимо світ навкруги сірим і непривітним, а коли ти почуваєшся
здоровим і сильним, життя стає щасливим і яскравим. Будьте здорові й
щасливі! І не проґавте свій шанс!

ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ
ʋ

Пані Вероніка: до занять фітнесом і по завершенні першого сезону проєкту «Скинемо зайве».

ЧИТАЙТЕ
Е
БІЛЬШЕ
ТУТ

поштові витрати сплачує отримувач

*вартість дзвінків згідно тарифам оператора

ɍȼȺȽȺ Ʉɨɠɧɨɦɭɡɚɦɨɜɧɢɤɭ²
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050 994 9907
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Доброго дня
вам, люди!

4 ВЕРЕСНЯ

Сонце (схід — 6.35, захід — 19.59, тривалість
дня — 13.24).
Місяць у Скорпіоні. 5–6 дні Місяця.
Іменинники: Северин, Ісак, Анфіса, Федора.
5 ВЕРЕСНЯ

Сонце (схід — 6.37, захід — 19.57, тривалість
дня — 13.20).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 6–7 дні Місяця.
Іменинники: Арсеній, Юрій, Георгій, Єгор.
Фото vikka.ua.

Диво на Театральному майдані

Фото Олександра ФІЛЮКА.

У центрі Луцька зацвів бузок
Євгенія СОМОВА

До того, що в другій половині літа чи восени
повторно починають квітувати каштани, ми вже
звикли. Фахівці кажуть: це відбувається через ураження дерев новим для України шкідником — мінуючою міллю. Я не раз бачила у серпні-вересні
каштани, які випустили свічки, квітуючі гілки черешень, вишень і навіть яблунь. А нещодавно спостерігала ще одне диво природи. На Театральному
майдані зацвів невеличкий кущ білого бузку. Правда, суцвіття не таке, як навесні, а мізерне. Та й пелюстки наче обпечені сонцем.
Знайомий біолог пояснив це явище кліматичними умовами. Мовляв, винна примхлива погода, яка влаштувала волинянам каруселі. Влітку
рослини завжди переходять у стан спокою, формують квіткові бруньки, які мають зацвісти наступної весни. Але після холодів у серпні пішли сильні
дощі, а потім встановилася спека. Тож стан спокою окремих рослин перервався. Бузок сприйняв
літо за весну і почав квітувати. Тому не гаймо часу,
спробуймо пошукати, як у дитинстві, п’яту пелюстку у квітах-хрестиках. Кажуть, вона приносить
щастя.

І гуси вчать любові
З дитинства ми обираємо собі друзів не лише серед
людей, а й серед тварин та птахів. Звикаємо до них,
любимо всім серцем, тому так тяжко переживаємо
розлуку

Скільки себе пам’ятаю, основним завданням, яке довіряли мені батьки, було пасти гуси. І я справді відчувала відповідальність за тих двадцятьох пернатих, які щоранку витягували до мене шийки і радісно гелготали. Батьківська хата
стоїть на невеличкому хуторі скраю села, а за нею — вигін.
Просторінь така, що дух перехоплює: дивитися не надивитися. Ось там, серед зелені і численних квітів, табунець
гусеняток примощувався спочити. А потім мої підопічні знову поскубували травичку… Поверталися додому із заходом
сонця.
Одного року з десяти жовторотиків вижив лише один —
гусачок із довгою граційною шиєю. Він походжав двором
гордо і поважно. Щоразу зустрічав мене на подвір’ї, голосно гелгочучи, і ходив слідом. Я з книжкою на гойдалку під
стару вишню — він і собі примощувався біля моїх ніг. Збираю яблука у кошичок, гусак знову біля мене походжає та й
надкльовує декотрі червонобокі. Ще тоді подумала, що буду
його пам’ятати.
Якось прийшла зі школи, а мій вірний товариш не гуляє у дворі: я й за хатою шукала, і на ставочку, і до сусідів
нишком бігала. А потім мене знайшла мама, заспокоювала:
«Така його пташина доля. Ходи їсти суп…»
Її слова пронизували душу пекучим болем – і по щоці скотилася дитяча безпомічна сльоза.
Фото mediadb.agro2b.ru.

n Цитата дня

ПРОСТИЙ СПОСІБ
НЕ ДУМАТИ ПРО СМЕРТЬ
«Як почувається людина, дивлячись у небо?
Вона думає, що їй бракує слів, аби описати те, що
вона бачить. Однак люди ніколи не припиняли описувати небо, просто перераховуючи, що вони бачать… У нас є межа, дуже тривожна: смерть. Саме
тому нам подобається все те, що, здається, немає
меж і відповідно немає завершення. Це простий та
доступний спосіб уникати думок про смерть».
Умберто ЕКО (1932 – 2016),
італійський письменник, філософ.

Хто в Підгайцях вбиває
бузьків?
Лелеча історія у цьому селі, що неподалік
Луцька, розпочалася ще минулого року.
На облаштованому гнізді, що примостилося
на старезному яворі, поселилися білі птахи
з чорною ознакою
Ніна КОСТРУБА

Примхлива погода розбудила квіткові бруньки,
які мали прокинутися наступної весни.

«Хай живе та щедро
родить картопля!»
Всеукраїнська драма на три дії
Руслана ЧАЙКА

Людмила ВЛАСЮК

www.volyn.com.ua

Дія І: Весна. З погребів витягають
мішки з бульбою, переорюють город.
Уже тоді починається конфлікт «батьки і діти». Перші хочуть посадити якнайбільше, бо був такий рік, ще бабуся бабусі розповідала, що картопля
не вродила. Тож треба із запасом. Діти
кричать, що це багато і можна купити.
Але їх ніхто не слухає, і садять стільки,
скільки сказали батьки.
Дія ІІ: Літо. Час сапання, обгортання і боротьби із жуком. Все це треба
робити у спеку і хоча б на день раніше,
ніж сусіди.
Дія ІІІ: Початок осені. Копання
картоплі. Цих кілька днів рабської
праці діти пам’ятають усе життя, зате
батьки задоволені врожаєм. Сідають
увечері за стіл одні й другі, рахують
витрати, і виявляється, що дешевше
було купити готову бараболю у фермера. Проте тут головний аргумент —
це ж домашня… І всі розходяться.
Діти дають обітницю наступного року
взагалі не садити, а батьки — зменшити площу.
***
Десять років потому. Діти вже
стали батьками і розказують своїм нащадкам про те, як розповідала бабуся
бабусі про неврожай бульби, і продовжують садити ті ж … (кожен вставляє
своє число) соток картоплі…
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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.

Буркотливим сусідам дуже раділа їхня гостинна сусідка, яка й доклала немало зусиль для благоустрою бузькової оселі, — Катерина Пашко. Саме
вона нещодавно забила тривогу, почувши постріли,
після яких зникають ці миролюбні пернаті.
Минулого року, як розповіла жінка, люди бачили,
коли до заплави річки Стир, де утворилося вкрите
очеретом болото, під’їхали білі «жигулі», звідти почувся постріл, мисливський собака за якусь хвилину
вже ніс птаха, якого вкинули в машину, — і тільки їх бачили. Цьогоріч, відколи почався мисливський сезон,
історія повторюється. Катерина Пашко в телефонній
розмові благає про допомогу, закликає людей до милосердя. Каже, що власними зусиллями, заплативши
півтори тисячі гривень, для сім’ї буслів поставила,
найнявши підйомного крана, ще один стовп, на якому прилаштувала нове гніздо («вдячна сусідові, який
допомагав»). Здавалося, що все буде добре. Троє
лелеченят народилися пізніше від інших. І коли почалася на болоті стрілянина, а це на краю Підгайців,
неподалік вулиці Надстирної, одне пташеня випало
з гнізда і загинуло. Минулого тижня пара шукала поживу для своїх дітей — і знову постріл, внаслідок якого до гнізда повернувся лише один лелека. На місце
події за викликом небайдужої підгайчанки приїжджала поліція, але нікого не застала.
А ще болить її душа за шістьох малих лебедят
та двох дорослих красенів-птахів, які жили цього літа
на заплаві річки біля села. Їх уже також щось не видно, бачила лише багато розвіяного вітром пір’я…

n Погода

«Вже літня ніч допитаа
до останку. Вже жовті
плями в кленів на щоках»
Так стверджує поет Олександр Ірванець, але
перші дні осені ще будуть досить теплими
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Дриганюк,
4 вересня — мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ. Вітер північний, 3–8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 7–12 градусів тепла,
вдень –18–23 вище нуля. 5-го – мінлива хмарність,
без опадів. Вітер південно-східний, 3–8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 7–12 градусів тепла, вдень – 20–25 із позначкою «плюс».
Температура води в озері Світязь – 21, в річці Стир
– 23 градуси тепла.
У Рівному 4 вересня – місцями дрібний дощ. Температура повітря – плюс
17–21. 5-го – без опадів, 18–23 градуси
вище нуля.

Ведучий рубрики
Костянтин ГАРБАРЧУК.
Тел. 72–38–94.

ПОЛІТИЧНА КУХНЯ

www.volyn.com.ua
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n Дивіться, хто прийшов!

ПРЕЗИДЕНТ НА ВЕЛОСИПЕД НЕ СІВ,
ЗАТЕ ПРЕМ’ЄР СТАВ НА САМОКАТ
Новий керівник уряду Олексій Гончарук, хоч і не був членом «95 кварталу»,
т
але
лее
н знань,
ньь,
свою роботу розпочав із невеличкого шоу — він привітав школярів із Днем
н фото)
о))
покатавшись коридорами приміщення Кабміну на… електросамокаті (на
Василь РОГУЦЬКИЙ

рем’єр-міністром Олексій Гончарук став 29 серпня, коли новий
склад уряду затвердила новообрана Верховна Рада. Пан Гончарук —
наймолодший керівник уряду в історії
України, йому лише 35. Стільки ж років
зараз, до речі, і Голові Верховної Ради
Дмитру Разумкову.
На відміну від Президента Зеленського, який усіляко уникає непідготовлених розмов із журналістами (навіть
інтерв’ю після 100 днів перебування
на посаді він дав актору Станіславу Боклану), новий прем’єр одразу ж після
обрання зібрав у дворику Кабміну представників ЗМІ та розповів про свою майбутню роботу. Пропонуємо вам головні
витяги із цієї розмови, яку оприлюднила
«Українська правда».

П

Прем’єр-міністр
України
Олексій ГОНЧАРУК

Дмитро КУЛЕБА

Михайло ФЕДОРОВ

Вадим ПРИСТАЙКО

Віцепрем’єр з
європейської і
євроатлантичної
співпраці

Віцепрем’єр,
міністр цифрової
трансформації

МЗС

Андрій ЗАГОРОДНЮК
Міноборони

красти не будуть. Це означає, що ніяких
винятків бути не може.

ПРО ОДНАКОВІ ДЛЯ ВСІХ ПРАВИЛА

У нас дуже часто виграє той, хто грає
не за правилами. І так не повинно бути.
Ті, хто грає за правилами, мають перемагати. У нас зараз і податкова система несправедлива. Вона спроєктована
таким чином, що добросовісний платник
податків програє. Він змушений оптимізовувати для того, щоб конкурувати з іншими, і це неправильно.
Ми плануємо глибоку реформу податкової системи навесні.

ПРО ЦІНИ НА ЕНЕРГОНОСІЇ

Зоряна СКАЛЕЦЬКА
МОЗ

Владислав КРИКЛІЙ
Мінінфраструктури

Володимир
БОРОДЯНСЬКИЙ

Оксана МАРКАРОВА
Мінфін

Мінкультури
молоді та спорту

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

Має відбутися спрощення трудових
відносин. Тому що зараз у нас часто взяти людину на роботу — це все одно, що
її всиновити. Керівники бояться брати
когось на роботу, тому що потім ти нічого з цим не вдієш. Якщо працівник тобі
не підійшов, і ти помилився, то попадаєш на гроші. Тому й уникають легального
прийому на роботу.
У нас рівень безробіття такий високий тому, що легальне працевлаштування — це дуже небезпечно для бізнесу.
Вибачте, але легше розлучитися, ніж
когось звільнити, і над цим треба замислитися (сміється).

Дмитро ДУБІЛЕТ
Міністерство
Кабміну

Інфографіка 24tv.ua.

Оксана КОЛЯДА
Міністерство у
справах ветеранів,
тимчасово окупованих
територій і внутрішньо
переміщених осіб
України

Ми ж усі розуміємо, в чому полягає
різниця моделі поведінки держави і бізнесу в економіці? Бізнес схильний ризикувати, і через те він перемагає…
Тому дерегуляція, приватизація —
це неймовірно важливе завдання.
ПРО ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ

Ми не розуміємо зараз, скільки у нас
громадян. Останній перепис проводився у 2001 році! Новий уже був запланований на грудень наступного року. Але
ми вивчаємо можливість провести його
уже в цьому році.

Контрабанда — це річ, яку ми маємо
побороти цього року.
Ми очікуємо, що отримаємо додаткові кошти, коли наведемо порядок
на ринку паливно-мастильних матеріалів. Ви ж знаєте, що у нас маса «сірих»
заправок, яких ти не бачиш, у бюджет
нічого не отримуєш (Дорожній фонд
формується із коштів, які сплачують
водії, коли легально купують пальне. —
Ред.).
ПРО МЕДИЧНУ ТА ОСВІТНЮ
РЕФОРМИ

Медична реформа — це однозначно
правильна історія. Реформа освіти, нова
українська школа — однозначно пра-

n Пряма мова
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ, Президент України,

«

Міністерство
розвитку громад
і територій

Юлія СОКОЛОВСЬКА
Міністерство
розвитку соціальної
політики

Олексій ОРЖЕЛЬ
Міненергетики
та захисту
навколишнього
середовища

Анна НОВОСАД
Міносвіти
і науки

Арсен АВАКОВ
МВС

Уряд взагалі не повинен втручатися адміністративними рішеннями в ціноутворення, навіть на енергоносії.
Це неправильно. Коли політик починає
втручатися в ціну, це призводить до неефективності, корупції і популізму. Цього не повинно бути.

наступному році ми змушені
« Увіддати
кожну третю гривню
бюджету на обслуговування
боргу. Це величезні гроші.
Тобто країна працює,
а третини доходів відразу
немає.

»

Тимофій МИЛОВАНОВ
Міністерство
розвитку
економіки, торгівлі
і сільського
господарства

Якщо є якась частина населення, яка
сама не справляється з ринковою ціною,
держава повинна допомогти. Ми маємо
зрозуміти, хто це, і допомогти їм прямо.
ПРО БОРГИ

ПРО КОНТРАБАНДУ

ПРО ГРОШІ НА ДОРОГИ
ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ

Олена БАБАК

пояснив, чому не дозволяють їздити на велосипеді:

Мені не дозволяють. Через що?
Поки що є реальний… Не хочу
говорити прізвища людей, від
кого може бути небезпека. Ми
отримуємо інформацію. Мені
не дозволяють. Вже було декілька прикладів, коли зовсім було
небезпечно.

вильна історія. Коли ти розумієш замисел, що гроші ходять за дитиною, гроші
ходять за пацієнтом. Це дуже правильні
механізми фінансування. Але наскільки якісно відбувалося втілення цього,
ми подивимось. Зараз давати оцінок
не хочу.
ПРО ПОПЕРЕДНЮ ВЛАДУ

Я взагалі вважаю, що останні 5 років
країна рухалась у правильному напрямку, але дуже повільно.
ПРО АРСЕНА АВАКОВА, ЯКОГО
ЗБЕРЕГЛИ НА ПОСАДІ МІНІСТРА
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Зараз він є частиною команди,
і було б неправильно публічно заявляти, що він має піти. Але я сказав на трибуні парламенту про те, що в уряді

Цей і наступний рік для України
надзвичайно складні. Нам треба багато віддавати боргів. У наступному році
ми змушені віддати кожну третю гривню бюджету на обслуговування боргу.
Це величезні гроші. Тобто країна працює, а третини доходів відразу немає.
ПРО СПІВПРАЦЮ ІЗ ЗЕЛЕНСЬКИМ

Я розраховую на те, що ми з Президентом — а я є частиною його команди — будемо спілкуватися настільки
тісно, наскільки це необхідно для того,
щоб ми розуміли одне одного з пів слова. Тому що він політичний лідер команди, яка була обрана українським народом, і абсолютно точно він — це той
камертон, з яким потрібно звіряти всі
складні рішення, які ми будемо приймати. n

n Пряма мова
Єлизавета БОГУЦЬКА, депутат від «Слуги народу», про те, чому партія залишила
на посаді старого міністра внутрішніх справ Арсена Авакова (текст у смслистуванні підгледіли журналісти. – Ред.):

«

Іншого шляху немає. Порошенко готує переворот. І дуже
серйозно готує. Він чекає, що ми відправимо Авакова у
відставку, щоби зразу почати. Сьогодні, швидше за все,
знімемо недоторканність (під час голосувань у Раді в перший
день її роботи – 29 серпня. – Ред.). Але залишимо очільника
МВС. Я засмучена дуже, проте іншого шляху нема. Він
лишиться до грудня. Саме тоді Петя готує путч.

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

3 вересня 2019 Вівторок

Погляд

n Проблема

Cергій НАУМУК,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

Любешівські селяни не раді
видобутку бурштину біля їхніх сіл

НЕ ВСЕ ТЕ ЗОЛОТО…

Наш брат журналіст теж має
рильце в пушку. «Скажений кіт
покусав господиню», «Скажений
кіт напав на жінку», «Жінка ледве
не померла від укусу скаженого
кота». Приблизно так описувала
колега інформацію в інтернет-виданнях. Як виявилося, жінка підібрала хворе на сказ кошеня і тому
отримує курс профілактичних
щеплень. Відчуваєте різницю між
«отримує курс профілактичних
щеплень» і «ледве не померла»?
Не завжди можна довіряти
навіть, здавалося б, авторитетним джерелам. Он, спочатку оприлюднили заяву керівника Офісу Президента Андрія Богдана
на звільнення, а через добу виявилося, що це все дурня. Заговорили про підрив довіри до журналістів. А ще більше втратив
довіру Офіс Президента, де добу
ніхто не спростовував інформацію та не підтверджував. Те саме
про недавню ситуацію з обміном
заручниками. Досить було російському журналісту Олексію Венедиктову повідомити про обмін
(щоправда, до розкрутки інформації волею-неволею долучився
і новопризначений Генпрокурор
Руслан Рябошапка, поширивши
на своїй сторінці у фейсбуці пост
про обмін), як усі настільки пові-

рили, що навіть офіційні спростування Офісу Президента та СБУ
не одразу подіяли. Коли вже
перестанемо купуватися на таку
«правдоподібну» інформацію?
Аби не виглядало так, наче
я повчаю та ганьблю колег, зізнаюся, що й сам не без гріха.
А що вже минуло трохи часу,
то розкажу ту історію.
Якось на нараді у Волинській
облдержадміністрації розбирали питання про сільське господарство. Вже не пам’ятаю, чи
йшлося про сінокіс, чи про жнива,
але тодішньому голові не сподобалися цифри з Любешівського
району. І не дослухавши до кінця, він вирішив показати крутий
характер: звільнити чиновника,
який відповідав за цю ділянку
в районі. Мовляв, незважаючи
на прізвище (а значить незважаючи й на реальні заслуги та прорахунки людини). Ну а я, піддавшись дурній магії начальницького слова (ну як, це ж сказав
голова ОДА та ще й для преси),
та й одразу в газету — «Звільнили такого-то чиновника».
Пройшло з пів року чи більше
(доволі чималий термін, аби начальницьке розпорядження було
втілене в життя). Я вже й забув
про ту замітку. Аж якось на чарівній Любешівщині мені показали на одного чоловіка: «Он той,
кого ви звільнили. А він ще й досі
працює». Ото було незручно.
Я поповибачався перед «звільненим». Добре, що він виявився
незлостивим. Ми навіть потоваришували після того випадку.
Але я зарубав собі на носі:
навіть сказане великими начальниками не завжди правда, а блищить не тільки золото. n

Минулого четверга жителі Деревка та інших населених
пунктів Любешівської ОТГ, де планують видобувати
«сонячне каміння», зустрілися із представниками
Міністерства екології та КП «Волиньприродресурс»
Оксана КРАВЧЕНКО

ромадські слухання
звіту з оцінки впливу
на довкілля планової
діяльності КП «Волиньприродресурс» — видобування бурштину на ділянці
Камінь-Каширська-1 (площі Бірки та Деревок) — передбачена законодавством
обов’язкова процедура.
Захід проводили з метою
вивчення громадської думки. На цьому наголошували
представник Національного
екологічного центру України
Ігор Шупель, заступник директора КП «Волиньприродресурс» Анатолій Капустюк,
очільник підприємства, яке
готувало звіт з оцінки впливу на довкілля, Вадим Гончарук. Але люди були дуже
стривожені і в один голос
заявляли, що вони проти
видобування бурштину біля
їхніх сіл.
Селищний голова Олег

Г

Волинян відлякують такі дикі пейзажі,
які вже споглядають жителі Рівненщини.

не буде згоди жителів на видобуток
« Поки
бурштину на території Любешівської ОТГ,
і влада буде проти цього.
Кух закликав представників
КП «Волиньприродресурс»
проводити широку просвітницьку роботу серед місцевого населення щодо планів
своєї діяльності, організо-

»

вувати зустрічі з громадами. Інакше, поки не буде
згоди жителів на видобуток бурштину на території
Любешівської ОТГ, і влада
буде проти цього. n

Квітами засадили ями на дорозі між населеними пунктами жителі селищ Турійськ
та Луків, щоб привернути увагу «дорожників» та представників влади до зруйнованого шляху (на фото). Люди повідомили, що звертали-

Фото volynpost.com.

Видається, ніби ми забули
це старе добре прислів’я.
І попри те, що нині, в добу
інтернету, багато чого
можна перевірити в кілька
кліків мишкою, й далі
залишається якась наївна,
ледь не дитяча віра у все
написане. Бо так хочеться
чуда. От і не сприймає
розум інформацію критично

www.volyn.com.ua

Фото National Geographic.
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ся до Волинської служби автомобільних доріг і це навіть
дало певний результат — ремонт зробили, проте ямковий і лише на клаптику приблизно 4–5 км, залишилось
ще 20 км… Але фінансування на цей рік закінчилось.

n Ринок праці
*

ТЕПЕР І В КОВЕЛІ Є БАРБЕРШОП
Нині в місті залізничників понад 3 000 підприємців. Вони сплачують податки,
створюють робочі місця і беруть активну участь у громадському житті
имало з них підтримують
соціальні проєкти, надають благодійну допомогу
пільговим категоріям населення.
Міська влада всіляко сприяє їм,
спільно зі службою зайнятості
і Центром розвитку підприємництва започаткувала конкурс
на кращий бізнес-проєкт. Цьогоріч його переможницею стала
Ольга Ліщук. Їй вручили сертифікат на 30 тисяч гривень для
підтримки власної справи. Вона
запропонувала проєкт надання
послуг бухгалтерського обліку
й аудиту та створення приватного підприємства «Аудит. Бізнес.
Волинь». До речі, в місті в цій
сфері ще ніхто не працював.
— Підприємцям-початківцям
важко починати власну справу,
не маючи стартового капіталу,
утримувати бухгалтера, — розповідала пані Ольга. — Тому
ми й допомагатимемо їм у поданні звітності, інших нюансах
ведення бухгалтерського обліку,

Фото прес-служби Центру зайнятості.

Євгенія СОМОВА

Ч

Представники міської, районної влади та обласного і міськрайонного центрів
зайнятості вітали кращих підприємців.

Волинської обласної служби зайнятості
« Директор
Роман Романюк наголосив, що в Ковелі є плідна
співпраця її фахівців із міською та районною
владами.
надаватимемо одноразові безкоштовні консультації, готові започаткувати курси для них.

»

З допомогою служби зайнятості Ольга Ліщук підібрала для
себе працівницю, котра допома-

гатиме у веденні підприємницької
діяльності, а тепер шукає юриста,
фінансиста, планує розширити
бухгалтерію.
Директор Волинської обласної
служби зайнятості Роман Романюк
наголосив, що в Ковелі є плідна
співпраця її фахівців із міською та
районною владами. Розповів і про
допомогу, що надається безробітним для започаткування власної
справи. Сума виплат залежить
від страхового стажу і середньої
зарплати за останнім місцем роботи (мінімальна — 6,5 тисячі гривень). Зазначимо, що з 2001 року,
відколи діє програма сприяння
започаткуванню власного бізнесу, в області підприємцями стали
майже 18 000 осіб. Їм виплатили
75,8 мільйона гривень одноразової допомоги для ведення бізнесу
(на цей рік передбачено 4,5 млн
грн).
Серед тих, хто скористався
нею, — Майя Остафій, власниця
салону-магазину «Оптика» і її філій у Володимирі-Волинському

та Ратному. Вона розпочинала бізнес після навчання на курсах підприємців-початківців із невеличкого магазину, потім розширювала
його, навчала працівників. Нині
в її «Оптиці» можна не лише придбати оправу до окулярів, а й відремонтувати, перевірити зір.
Неабиякою популярністю
користується і відкритий місяць
тому барбершоп — перукарня
для чоловіків, де можна не тільки
постригтися, побритися, а й випити кави, келишок коньяку чи віскі. Тут прищеплюють чоловікам
культуру догляду за собою. Ідею
його створення Наталія Шевченко виношувала давно. Жінка теж
пройшла курси підприємців-початківців.
— Починала з оренди крісла
в перукарні, — розповідала. —
А згодом уже мала приватний кабінет. Торік на конкурсі «Кращий
бізнес-проєкт» моя ідея здобула
друге місце. Тоді я зробила крок
до мрії.
Про співпрацю зі службою
зайнятості розповіли журналістам і в ресторації «Берегиня».
Її відкрила у 2007 році Наталія
Гриценко, скориставшись державною допомогою. Адміністраторка закладу Тетяна Зуб наголосила, що більшість вакансій
заповнюють завдяки службі зайнятості. n

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

n Резонанс
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Фото Олександра ПІЛЮКА.

У ХОРЛУПАХ У ШКОЛІ – ЄВРОПА,
А У СТОБИХІВЦІ ВЗАГАЛІ НЕ БУЛО СВЯТА ЗНАНЬ
Днями в ЗОШ
І–ІІ ступенів села
Стобихівка, що на КаміньКаширщині, відбулися
загальношкільні
батьківські збори, на яких
прийняли рішення не
пускати дітей до школи
з 1 вересня 2019 року,
доки не розпочнеться
будівництво нового
навчального закладу

ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ЖЕРТВ
ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ
ВІЙНИ
Вісімдесят років тому 1 вересня 1939 року
нападом гітлерівців на Польщу розпочалося
найбільше і найстрахітливіше бойове
протистояння, яке змінило кордони держав
і поламало долі мільйонів людей
Олександр ЖУК

а Волині, яка тоді була у складі Польщі, вже у перші дні осені нацистські авіабомби впали на Луцьк
та Ківерці. З’явилися вбиті і поранені.
1 вересня 2019-го українці, поляки, євреї зібралися
разом на меморіалі «Вічна слава» в обласному центрі,
щоб згадати і вшанувати пам’ять жертв, помолитися
за них, висловити солідарність із народами Європи.
До підніжжя пам’ятника пораненому солдату лягли
живі квіти від Луцької міської ради, Волинської облдержадміністрації, Генерального консульства Республіки
Польща у Луцьку, науковців та студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,
а також від ініціатора пам’ятних заходів волинського
«Меморіалу» імені Василя Стуса, представників релігійної общини прогресивного іудаїзму, ветеранських організацій, громадськості та лучан.
На завершення прозвучав Державний гімн України. n

Н

Богдана КАТЕРИНЧУК,
Лариса ЗАНЮК

олинська облдержадміністрація на своєму сайті повідомляє, що очікує
черговий транш із держбюджету. Це дасть можливість розпочати спорудження, в тому числі
і школи у Стобихівці. Будівництво її реалізовують в рамках
Державного фонду регіонального розвитку. Для цього на
2019-й з ДФРР передбачили
4 мільйони 513 тисяч гривень
та співфінансування з місцевого бюджету у розмірі 910 тисяч.
Зокрема, цього року планують
викопати котлован, залити фундамент та зробити цокольне
перекриття. Для старту будівництва уже пройдені всі процедури і в результаті тендерних
торгів визначено переможця
на виконання робіт, а саме ТОВ
«Новітехсервіс». Однак щоби їх
розпочати, підрядник очікує виплати авансу.
Нагадаємо, що у Стобихівці вже близько 10 літ чекають
зведення нової школи. Старе
приміщення збудоване ще в
1974-му і розраховане на 70 учнів, а навчається тут понад 260
дітей. І, як сказав у телефонній
розмові голова батьківського
комітету Сергій Сохацький, останні три роки, коли дійшло вже
до протестів жителів села, їх
лише «годують» обіцянками.
Тим часом учора наші кореспонденти побували на святі Першого дзвоника у ЗОШ
І–ІІ ступенів села Хорлупи Ківерцівського району, де 47
школярів у 9 класах і 13 осіб
персоналу. На лінійці – п’ятеро
першокласників (троє з них –
5-літки) і лише двоє дівчат-ви-
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Першокласники малі – з допитливими оченятами...

ЮНИЙ МОТОЦИКЛІСТ НЕ ВСТИГ
«ПРОСКОЧИТИ» ПЕРЕЇЗД
Дорожньо-транспортна пригода сталася
31 серпня у Сарненському районі на Рівненщині
Олена ВОЛИНЕЦЬ
... а у дев’ятикласниці з упевненим поглядом у майбутнє.

пускників. І це єдиний недолік,
що діток небагато, адже школа
двоповерхова, красива, з просторими класами, з новим брукованим подвір’ям, яке допоміг
облаштувати місцевий орендатор паїв Григорій Люлька.
Поставити енергоощадні вікна,

техніці кіокушинкай
« Ау Хорлупах
навчає
чемпіонка світу
Ольга Вершиніна.

»

зробити капремонт початкових
класів, кабінету фізики вдалося
завдяки спільним коштам батьків, сільської ради, районного
бюджету, отримали й жалюзі в
подарунок від батьків.
Директорка Ірина Тарасюк
кермує тут третій рік, перейнявши естафету від свого попередника Віталія Протасюка, який

Такі тренажери годі ще знайти в районі!
Р

Е

К

дуже багато зробив для свого
дітища, зокрема створив музей на три кімнати з місцевих
експонатів. Актова зала чекає
на новий інтегрований урок,
де всі школярі спільно у групах
розв’язуватимуть завдання за
великим столом. Тут пишаються
спортивним залом, який осучаснили, тренажерною кімнатою (ніде у Ківерцівському районі таких тренажерів немає). А
техніці кіокушинкай у Хорлупах
навчає чемпіонка світу Ольга Вершиніна. Її вихованці теж
привозять кубки зі всеукраїнських змагань. Ще не прийшли
надходження для нової української школи, але молода активна вчителька вже навирізувала
матеріалу сама – буде першокласникам цікаво. n

ідділ комунікації поліції області повідомляє, що
близько 11-ї години на перегоні Сарни–Страшево машиніст локомотива, 31-річний житель міста
Здолбунова, рухаючись у напрямку селища Клесів, наїхав на мотоцикл «Viper» під керуванням 16-річного жителя села Карпилівка Сарненського району. Водій двоколісного транспорту перетинав залізничний переїзд
на заборонений сигнал світлофора.
Від отриманих травм юнак помер на місці події. Медики «швидкої», які прибули на виклик, лише констатували його смерть. Відомості за фактом порушення
правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило смерть потерпілого, внесені до Єдиного реєстру
досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України. n
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Більшее фото і відео — на сайті
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Музей історії села – гордість колишнього директора.
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ВІЗЬМУ НА РОБОТУ
пилорамника
з досвідом роботи. Житло надаю.
Адреса: Локачинський район, с. Маньків.
Тел. 067 361%17%63.

У нього на службі —
волинські бузьки,
які приносять діток
Напередодні Дня Незалежності України
Роман Володимирович Савка (на фото)
— медичний директор комунального
підприємства «Волинський обласний
перинатальний центр», головний спеціаліст
із акушерства та гінекології обласного
управління охорони здоров’я був удостоєний
звання «Заслужений лікар України»

ДОБРОГО
ВАМ ЗДОРОВ’Я!

ММЕЕДДИИЧЧ ННИИЙЙ
ТОК Т И
Д О ДДАОТДОАК Г А З Е Ь»
ИВНА »
««ГВАОЗЛЕИТИН ЬВОНЛО
113ëèñòîïàäà
вересня
2017 ðîêó
2019
року
¹19 (101)
№9 (130)

n Худнемо разом!

Фото Олександра ФІЛЮКА.

иро пораділи цій новині, адже визнання
прийшло до справжнього професіонала,
який допоміг з’явитися на світ тисячам маленьких волинян. Причому Роман Володимирович
бере на себе найскладніші, найважчі випадки. Породіллі дякують йому за чуйність і доброту, колеги
— за допомогу. А пацієнтки, які завдяки цьому лікарю стали мамами, жартують, що в нього на службі
— волинські бузьки.

Щ

Ведуча додатка

«ДОБРОГО ВАМ
ЗДОРОВ’Я!»
РОВ Я!»
Галина
СВІТЛІКОВСЬКА.
ЬКА.
Тел. 72-20-07.
07.
e-mail:
et
svitlikv@ukr.net

Фото Олександра ПІЛЮКА.

ВОНИ НЕ ЧЕКАЮТЬ
«НАСТУПНОГО ПОНЕДІЛКА»…

Фото z-l.com.ua.

До

Після

Учасницю першого сезону Вероніку Чміль на фотографії
дворічної давності годі й упізнати.

Граційна і невтомна Ольга Філюк (у центрі) зі своєю новою командою.

«ПРИКЛАДОМ ДЛЯ ВСІХ Є ПАНІ ВЕРОНІКА,
ЯКА ПОЗБУЛАСЯ 50 КІЛОГРАМІВ…»
n Рецепти народної медицини

Бурячок не тільки
у борщі добрий
Сік із цього овоча допомагає позбутися
болю в горлі. Він лікує запалення, має
протимікробну дію, зміцнює місцевий
імунітет, підвищує еластичність капілярів
і нормалізує кровопостачання, а також
розм’якшує пробки і знищує гнійний наліт
об отримати ефективні ліки, змішайте
200 мл бурякового соку з 1 ст. л. яблучного оцту. Одержаний «коктейль» потрібно
підігріти до 30—35 °C. Полоскати горло не рідше
6—7 разів на добу до повного одужання.
При гнійному процесі радять використовувати
для полоскання суміш бурякового (150 мл) і цибулевого (1 ст. ложка) соків.
А при вірусній ангіні змішайте 100 мл бурякового соку, 100 мл води і 1 ч. л. соку лимона.
Полоскати хворе горло слід не менше 5—6 разів
на добу.
При частих рецидивах захворювання рекомендують пити відвар зі столових буряків. 1 кг чистих
коренеплодів варять у 2 л води. Коли вони стануть
м’якими, відвар зливають. Приймати його необхідно по 50 мл 3 рази на добу. Тим, хто страждає від
гастриту, сечокам’яної хвороби, діабету та остеопорозу, необхідно попередньо
попередн
д ьо проконсультуватидн
проконсультувати
ся з лікарем. n

Щ

Поки ми нарікаємо, що відпустка зашкодила фігурі й обіцяємо
взяти себе в руки, учасниці третього сезону проєкту «Скинемо
зайве» наполегливо працюють. Нагадаємо, започаткували
цю своєрідну «школу схуднення» Луцький спортивний клуб
«Плаза» і редакція «Газети Волинь». А душею її є досвідчений
фітнес–тренер Ольга Філюк, яка допомогла відновити
форму дуже багатьом жінкам. І ось знову під її керівництвом
8 представниць прекрасної статі вирішили об’єднати свої
зусилля у боротьбі за здоров’я і красу
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

У ФІТНЕС–ЗАЛ
УСЛІД ЗА ДОЧКОЮ

Про лучанку Вероніку Чміль ми
розповідали читачам торік. Її привела у спортклуб донька, яка дуже
хвилювалася, адже у мами була не
тільки зайва вага, а й серйозні проблеми зі здоров’ям. Ольга Філюк
розробила для жінки індивідуальну програму занять, порекомен-

дувала, як харчуватися. Завдяки
спільним зусиллям, а головне —
неабиякій силі волі пані Вероніки,
результати не забарилися. Зайві
кілограми поступово почали танути, перші 10, 20 — легше, далі
худнути ставало щораз складніше.
Потім була участь у першому сезоні
проєкту.
— Ольга набирала команду і
попросила мене увійти до її складу, щоб дівчата, дивлячись на мене,

мали більше впевненості у своїх
силах. Перемогти я собі за мету
не ставила. Головне, що нормалізувався тиск, перестали боліти
суглоби й спина. Тому і далі продовжувала займатися. Працюю у
кафе–магазині бухгалтером. Щоб
більше рухатися, взяла за правило
добиратися на роботу пішки —
щоранку проходжу 3,5 кілометра.
І харчуватися продовжую правильно, хоч іноді й хочеться чогось
смачненького, калорійного. Але
стараюся тримати себе в руках і у
спортзал дороги не забула, — розповідала жінка, обіцяючи з 1 вересня, після коротких канікул, відновити тренування.
Зізналася, що самодисципліни
вчиться у доньки, яка теж тренується в Ольги Філюк, занять не пропускає і зайвою грушечкою чи тістеч-

щоб
« Важливо,
учасниці стали
краще почуватися, не
нарікали на здоров’я,
подобалися собі й
заряджали бадьорістю
оточуючих.

»

ком ніколи не спокуситься. Як скинула 17 кілограмів — так і тримає
вагу стабільною. Отож прагнення
до самовдосконалення у них — сімейна риса.
— Рада, що у моїй новій команді підібралися не менш наполегливі
дівчата. Прикладом для всіх є пані
Вероніка, яка за два роки позбулася загалом 50 кілограмів, — з гордістю каже Ольга Філюк, бо дуже

Отже, знайомтесь: Ольга Дужик,
Тетяна Євдокименко, Валентина
Солованюк, Юлія Яворська, Руслана Волох, Таміла Дарчич, Тетяна
Середюк, Тетяна Лубуцька. Красиві, ділові, активні… У кожної багато
справ, турбот, клопотів, але вони
вміють так «ущільнити час», щоб
його вистачило і на тренування.
Тренерка каже, що, комплектуючи
цю групу, не відбирала тих, у кого
ожиріння високого ступеня. Хтось
ставить за мету позбутися 15 зайвих кілограмів, а комусь і 5—10
видається добрим результатом.
Важливо, щоб учасниці стали краще почуватися, не нарікали на здоров’я, подобалися собі й заряджали
бадьорістю оточуючих.
— Руслана Волох, наприклад, не
тільки сама прагне бути у формі, а
й дбає про гарне самопочуття всіх
членів своєї родини. Приходить у
спортклуб разом із чоловіком і трьома дітьми. До речі, глава сім’ї вже
скинув 9 кілограмів. А Руслана вирішила взяти участь у проєкті, адже
гуртом, як доводить досвід, худнути
легше, — розповіла Ольга Філюк.
Окрім індивідуальних занять, є
й спільні, групові, які дають змогу
оцінити можливості подруг-суперниць, порівняти свої результати.
Це мобілізовує. За першими досягненнями — велика праця персонального тренера, яка враховує
індивідуальні особливості, стан
здоров’я, фізичні можливості кожного, з ким працює. Передбачено
для учасниць і ще один стимул: директор СК «Плаза» Василь Петрищак, як і в попередні сезони, обіцяє
нагородити переможниць проєкту
абонементом на безкоштовні тримісячні заняття у фітнес–залі.
Детальнішу
розповідь
про «школу схуднення», рекомендації та комплекс
вправ від Ольги Філюк знайдете у наступному випуску
«Читанки для всіх». n

У 27 НЕЙРОХІРУРГИ РАДИЛИ
РОБИТИ ОПЕРАЦІЮ НА ХРЕБТІ
Сергієві Боснюку,
уродженцю села Залаззя
Любешівського району,
навесні виповнилося
34 роки. Чоловік каже,
що «зірвав спину» ще
підлітком. І щоб уникнути
хірургічного лікування
грижі міжхребцевого
диска, мусив врахувати
допущені помилки
у ставленні до свого
здоров’я
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

МІШОК ІЗ КАРТОПЛЕЮ
ТРЕБА ВМІТИ ПІДНЯТИ…

— Прийнято вважати, що
сільські діти міцніші, витриваліші, бо змалку привчені до
праці. І я рвався до роботи.
Відчуваєш: є сила, здужаєш
підняти стільки ж, як дорослі
чоловіки. Біда тільки, що не
знаєш, як правильно це робити. У школі на фізкультурі не
завжди вчать таких простих
і потрібних речей, а вдома
старші хіба нагримають: «Не
хапай тяжкого, ще встигнеш!»
Після осінньо–польових робіт
пів села мучилося зі спинами
або страждало від підорви.
Пригадую, то з однієї вулиці,
то з іншої люди запрягали коней і їхали підводами у Бірки
до народного лікаря Довгуна.
І я ще школярем вперше потрапив до Івана Прокоповича
на прийом. Він був уже в поважному віці, але сам показував нам, підліткам, як робити вправи на перекладині,
з палицею, щоб сформувався
«м’язовий корсет», який би захищав хребет. Якби ж ми виконували тоді його настанови, —
зітхає Сергій. — А то полегшає
— і забуваєш, що дід казав.
У Боснюків — 5 синів, усі
роботящі й хазяйновиті. Раніше тримали 3 корів, коня і ще
багато різної живності. Сергій
навчився косити у четвертому класі, а дрова рубати, гній
з–під худоби викидати — ще
раніше. Зрештою, як і його
ровесники, що виховувалися
у полі, в лісі, на сінокосах…
Село славиться добрими господарями, милує око гарними будинками, доглянутими
садибами. Але ці статки нерідко коштують людям здоров’я.
У школі Сергій учився добре, вступив до університету.

е завжди ця смертельно
небезпечна продукція придбана на стихійних ринках.
Причиною майже половини летальних випадків ботулізму стала
риба промислового виробництва.
Візуально з’ясувати, чи є в ній
токсин, перед вживанням — неможливо. Незаконний вилов риби
в нас у країні за неофіційними даними становить понад 80 тисяч
тонн на рік. На сьогодні фактично
повністю втрачений фітосанітарний контроль над виробництвом

продуктів харчування. Риба, яка
виловлена незаконно, і переробляється нелегально.
Для прийому продукції супермаркети вимагають мінімальний
пакет документів, який не може
служити гарантією якості. В Україні досі немає Сертифіката походження риби і рибної продукції.
Тому треба тричі подумати, перш
ніж купувати такі смаколики. Адже
ботулізм — вкрай небезпечне захворювання. І для його лікування
важлива наявність сироватки в

Але як всидіти в аудиторії, коли
хлопці–однолітки вже гроші
заробляють, будуються? Перейшов на заочну форму навчання і влився в їхню бригаду.
НА ЗАРОБІТКИ — З ТОРБОЮ
ЗНЕБОЛЮВАЛЬНИХ
ТАБЛЕТОК

— Їздили в Росію. Часом
восени закінчували будови в
таку погоду, що пса надвір не
вигнати: дощ, вітер. А працювати треба на даху. Від переохолодження, фізичного перенавантаження у всіх проблеми
з хребтом. Тому на заробітки

я ще школярем
« Івперше
потрапив
до Івана Прокоповича
на прийом. Він був
уже в поважному віці,
але сам показував
нам, підліткам,
як робити вправи
на перекладині,
з палицею.

»

хлопці завжди їдуть із торбами
знеболювальних препаратів, а
ще перевірений засіб — «кінська мазь», яку використовують ветеринари. Натреш поперек — пече так, що про все
забуваєш. Коли поверталися
додому, всією бригадою просилися до Івана Довгуна, щоб
«вправляв спини», — розповідав Сергій Боснюк.
Але за важке заробітчан-

ство молодому чоловікові
таки довелося розплачуватися. У 27 років притисло так, що
змушений був іти до лікарні.
Пройшов обстеження на магнітно–резонансному томографі, діагностували 12–міліметрову грижу міжхребцевого
диска у поперековому відділі
хребта. Біль не давав спокою.
Нейрохірурги радили робити
операцію. Сергій вирішив рятуватися в інший спосіб. На
запитання, яку методику застосовував, відповідає:
— Мануальна терапія, масажі, лікувальні вправи на розтягування хребта, настойки лікарських рослин — усе в комплексі випробовував. Результат
був не відразу. Пам’ятаю, через 4 роки поїхали із дружиною
у санаторій «Пролісок», пішов я
на прийом до остеопата Леоніда Оксенюка. Він, звичайно,
скерував на МРТ, а потім мені
каже: «У вас серйозна проблема — 4–міліметрова грижа». Я
засміявся: «Значить, я на правильному шляху…»
На заробітки чоловік тепер
не їздить, опанував професію
ландшафтного дизайнера,
монтує системи автоматичного поливу. Збудував дім поблизу Луцька. Але при цьому
знаходить час регулярно проходити курси масажу в реабілітолога Івана Сергійчука, до
речі, онука Івана Довгуна.
— Сильний характер, самодисципліна допомагають
йому тримати захворювання
під контролем, — хвалить Іван
Сергійчук свого пацієнта. n

Фото zolochiv.net.

А може, воно й саме пройде?

Чи безпечно ласувати рибою?
З початку 2019 року в Україні захворіли на ботулізм понад
50 осіб, п’ятеро з них померло. Найбільше випадків цієї недуги
зафіксовано в Чернігівській, Житомирській, Вінницькій,
Запорізькій областях і Києві. Нерідко причиною отруєння є
вживання в’яленої, соленої або консервованої риби

Заняття на тренажері, який сконструювали народний лікар
Іван Довгун та Іван Сергійчук.

n На продовження теми

n Береженого Бог береже

Н

Фото zdorovia.com.ua.

поважає людей, які вміють досягати мети. Адже й сама до таких
належить.

n Перевірено на собі

Фото з особистого архіву Сергія БОСНЮКА.

n Вітаємо!

медичній установі. З цим в останні
три роки були серйозні проблеми.
Цьогоріч МОЗ закупило
240 доз канадської сироватки від
ботулізму. Вражає вартість цього
антитоксину — майже 97 тис. грн
за один флакон (на одного хворого), інформує Соцпортал.
СИМПТОМИ БОТУЛІЗМУ:
порушення зору: з’являється сітка або туман, предмети двояться;
сухість у роті, спрага, біль
при ковтанні, важко говорити
(голос стає тихим або зовсім
пропадає);
підвищена стомлюваність, запаморочення, м’язова
слабкість;
короткочасні ознаки

Виявляється, така тактика, яку вважають
безвідповідальним ставленням до
здоров’я, іноді буває виправданою.
Більшість гриж поперекових дисків
(близько 66 відсотків) зникають спонтанно.
І це природній процес в організмі людини,
пояснює лікар–нейрохірург Вадим
Ілляшенко у статті на сайті МОЗ
ураження травної системи (нудота, пронос, блювота, пізніше
— здуття живота, запор);
ураження м’язів шиї і
кінцівок.
У наступні дні може сильно
боліти голова, мучить безсоння, слабкість, підвищується
температура. У важких випадках з’являється відчуття нестачі

повітря, тягар у грудній клітці.
Розвивається дихальна недостатність.
Дуже важливо якомога
швидше отримати медичну
допомогу. При найменшій
підозрі на ботулізм негайно
зверніться до лікаря! Госпіталізація обов’язкова незалежно
від тяжкості хвороби. n

аукові дослідження показують, що до
2/3 гриж поперекових міжхребцевих
дисків допомагає вилікувати сама
природа. Таке явище називається спонтанною резорбцією. Публікації про це підтверджуються даними КТ та МРТ. У середньому
близько 66% випадків гриж поперекових
дисків зникають самі собою. А за даними
зі Сполученого Королівства — в більш ніж
80% випадків. Терміни резорбції становлять
від 3 до 12 місяців.

Н

Проблеми з хребтом нерідко виявляють
і в людей без симптомів, тобто без болю в
спині й ногах. Але переважно грижі міжхребцевих дисків проявляються радикулярним
(корінцевим) синдромом або радикулопатією (застаріла назва — радикуліт). Хворих
при цьому турбує частіше біль у нозі, аніж у
попереку.
Хірургічного лікування потребують не більше 5% пацієнтів із грижами дисків, що виявляються корінцевим синдромом. У всіх інших
випадках потрібно починати з консервативного лікування. Це передбачає прийом протизапальних та знеболювальних препаратів,
збереження рухової активності, спеціальні
вправи, епідуральні блокади, якщо є сильний
біль. І тільки якщо немає ефекту від комплексного консервативного лікування через
6—8 тижнів, можна розглядати варіант хірургічного втручання, вважає Вадим Ілляшенко. n
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n Редакційний щоденник
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КВІТИ НА БАБУСИНІЙ ЗЕЛЕНІЙ ХУСТЦІ
І ДОСІ ПАХНУТЬ
Чим переймалася
і з чого дивувалася
упродовж останнього
часу спеціальний
кореспондент
«Газети
Волинь»
Людмила
ВЛАСЮК
… ДВАНАДЦЯТИРІЧНИМ
ХЛОПЧИКОМ І ЙОГО ДОРОСЛИМ
ВЧИНКОМ

Особливо в дорозі люблю спостерігати за малечею. Ми завжди сприймаємо її по–дитячому. Ну що вони можуть? Побігати по травичці, понюхати
квіти, послухати музику, помалювати,
пообніматися, погладити собаку. А
вони здатні на такі вчинки, на які іноді
не спроможні дорослі.
Мій маршрут звичний: Луцьк–Ковель–Кримне. Влітку частіше навідуюсь до оселі батьків, де у цей час
поспіла картопля і пахне сіном, де,
поганяючи коней, господарі везуть
зібраний урожай, а як тільки сутеніє,
їжачки прибігають пити налите у мисочку молочко. Тут, власне, так було і
двадцять років тому, коли дванадцятирічним дівчиськом я вчилася любити порослу зіллям городину, що треба
рятувати. Так починався мій дитячий
досвід праці на землі, який влітку ставав особливо близьким. Тоді були такі
ж залиті сонцем дні, таке ж передчуття
врожаю. Дорослі говорили про техніку, яка чекала своєї черги вийти в
поле. Літо закінчувалося, але роботи
вистачало до глибокої осені.
Так і зараз. Тому щотижня й поспішаю навідатись до батьків, перестрибуючи з автобуса в автобус. Завжди у
Ковелі з пересадками. У салоні залишилось єдине місце в самому кінці, і
я попрямувала туди. Біля мене сидів
хлопчик, бавився у телефоні і час від
часу поглядав у вікно. Коли водій дав

Цей

День
в історії
вересня
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Це не просто головний убір — це магічний оберіг.

знак іншим пасажирам, що будемо
відправлятися, до мене підійшла жінка
і невдоволено буркнула: «Це моє місце!», і вже повернувшись до малого:
«Ти чому не сказав, що зайнято. От
телятко, тобі ж уже дванадцять, треба
вчитися за себе постояти!» Він лише
зніяковіло знизав плечима, мовляв,
незручно проганяти жінку. «Нічого,
якийсь мужчина та й уступить», — про-

справжньою гордістю для своєї мами.
…ТИМ, ЩО «ДИВО МОЖЛИВЕ,
КОЛИ В НЬОГО ВІРИШ»

Пам’ять — це не думки, не складені
розмірено один до одного слова, які
перетворюються на речення. Пам’ять
— це уламки, обривки, шматки нашої
біографії. Це ті люди, які залишаються
тільки нам помітним рубцем на сер-

щось неймовірне, яке хвилює мене всі ці роки.
« Відбулося
Немов якась невидима рука підштовхнула і я опинилась уже
ліктями на підлозі, ніби хтось силою підкинув мене, бо своєї
вже не мала. Я почала карабкатись і зрештою вилізла з тої
злощасної дірки…

»

довжувала мама. «А я що — не мужчина!» — обурився маленький захисник і, на величезний мій подив, встав,
запропонувавши сісти на його місце.
Мама, певно, не очікувала від свого
сина такого вчинку, тому що з докором
дивилася на дитину. Я ввічливо відмовилася, пояснивши, що на наступних
зупинках хтось та й зійде: не всі прямують до кінцевої. Чекати й справді
довелося недовго: коли звільнилося
місце, я з вдячністю поглянула на того
хлопчика…
Коли ми під’їжджали до Луцька,
сонце вже прямувало на захід. Місто
ставало тихим і загадковим у вечірніх
вогнях. У дорозі багато чого впадає в
очі і багато що запам’ятовуєш. Як от
дванадцятирічного Дмитрика (я почула його ім’я), який виросте і стане

ці, навіть коли їх з нами уже нема. Час
приховує в собі тисячі історій та епізодів, і варто наштовхнутися на один
із них, як відразу займаються іскри й
освітлюють якусь певну частину минулого.
Я часто пригадую яскраво–зелену
заквітчану бабину хустку, як вона йшла
подвір’ям, спираючись на палицю, як
довго могла стояти і милуватись айстрами на нашій клумбі. Пам’ятаю її
спрацьовані руки: худенькі і сухі. Вона
не вміла читати і писати, але знала
силу–силенну всього. Найперші вірші
я вивчила з нею, і найперші молитви
— теж. І щовечора стояла, склавши
руки, молилася до окрайця неба, яке
виднілося з вікна моєї кімнати. Я вірила, що Бог мусить жити там, де багато
простору. «Диво можливе, коли в ньо-

Поховання в’язнів полили гасом,
випалили, а потім посипали вапном
3 вересня 1941 року начальник тюремного відділення
УНКВС у Волинській області сержант держбезпеки Стан
рапортував про розстріл в’язнів у Луцькій тюрмі
Андрій БОРКОВСЬКИЙ

сі трупи —
70 з лишком засуджених до найвищої міри покарання (розстрілу. — Авт.) та близько
800 підслідних — ми закопали і місцезнаходження їх полили гасом та
випалили, а після цього посипали
вапном», — йшлося у доповіді Стана начальнику тюремного відділення
НКВС УРСР політруку Дємєхіну.
Після німецького бомбардування
у деяких камерах та адмінприміщенні повилітали двері, решту в’язні вибили самі. Стан наказує начальнику

«У

Луцької тюрми Гриньову звільнити
малолітніх ув’язнених та засуджених
за невеликі побутові злочини. Таких,
за словами енкаведиста, було до 70
чоловік.
23 червня 1941 року близько
11.30 прибула оперативна група на
чолі з капітаном держбезпеки Розовим. Начальник обласного управління НКВС капітан Іван Білоцерківський викликав Стана і просто біля
стін тюрми наказав видати групі всіх
в’язнів, засуджених за контрреволюційну діяльність, особливо членів
ОУН.
Розов наказав привести в’язнів
для розстрілу, мовляв, ворог за сім

опергрупа,
« Невдовзі
конвойна рота та
керівництво тюрми
розстріляли близько
800 чоловік (сучасні
дослідники вважають, що
всього протягом двох днів
було розстріляно від
2 до 4 тисяч
ув’язнених).

»

кілометрів від Луцька. Стан підкликав начальника тюрми Гриньова,
його заступника Лєскіна, чотирьох
чергових Башлакова, Янущенка,
Ковальова та Балахіна. Щоправда,
Лєскін злякався заходити у приміщення. «Тоді ми всі віддали свою

го віриш», — якось сказала бабуся. І
ось зараз, на початку вересня, у мене
особливе відчуття часу. Бо за ці роки
зі мною сталося стільки всього важливого, і той епізод я згадую щоразу,
як дивлюся на дітей із навантаженими
новенькими шкільними портфелями.
Саме у початкових класах закладалися наші характери і наша віра.
Багато хто запам’ятовує якісь окремі місця, фіксує їх на решту життя.
Так кожного разу, один і той самий
сон, та сама паніка, та сама безвихідь. У такі страхи мене вганяли вуличні шкільні туалети. А точніше один
із них. Він стояв неподалік від моєї
рідної школи. Того вересневого дня
біля нього утворилася справжнісінька
черга школярів. Коли я зайшла всередину і закрила за собою двері, стало
дуже темно. Дитячі кроки маленькі, з
обережністю ступала, але через чорноту навколо нічого не бачила — і нога
не втрималась. Я відчула, що падаю…
В дірку глибиною зо два метри. Мені
вдалося ще вчепитись руками за цементовану підлогу, але тіло вже висіло над цією прірвою. Пальчики почали
німіти і потрошки сповзати. Кликати
на допомогу я соромилась. Згодом за
дверима вже не було чутно ні галасу,
ні надмірної кількості людей. Не знаю,
скільки минуло часу. Усе ніби застигло у цій часовій петлі й нікуди не рухалося. Я почала згадувати обличчя
найрідніших людей, з ким повелася
нечемно, всі втіхи і радощі. Мені здавалося, що перебрала у своїй дитячій
пам’яті все, до останнього обличчя…
До останньої хвилини. І мене як осінило: «Коли боятимешся, прочитай «Отченаш» сім разів. Вона допоможе», —
згадала слова бабусі. Дочитувала останній раз молитву і на якусь мить мені
здалося, що пальці вже зовсім з’їхали
з холодного цементу. Але відбулося
щось неймовірне, яке хвилює мене
всі ці роки. Немов якась невидима
рука підштовхнула і я опинилась уже
ліктями на підлозі, ніби хтось силою
підкинув мене, бо своєї вже не мала. Я
почала карабкатись і зрештою вилізла
з тої злощасної дірки…
У неділю церковні дзвони щоразу скликають на службу… Я слухаю
їх як молитву. Про що люди говорять
з Богом у храмі? Зазвичай просять.
Більшість турбується не про себе, за
ближнього, але тільки декотрі дякують за те, що мають. Я вдячна своїй
бабусі, яка навчила мене молитися, і
за те, що з того дня стільки дивовижного сталося в моєму житті. Квіти на
її яскравій зеленій хустці мені й досі
пахнуть. n

зброю Лєскіну, а самі беззбройні зайшли всередину відбирати в’язнів»,
— рапортує сержант.
Невдовзі опергрупа, конвойна
рота та керівництво тюрми розстріляли близько 800 чоловік (сучасні дослідники вважають, що всього протягом двох днів було розстріляно від
2 до 4 тисяч ув’язнених).
Енкавеесівці похапцем збирали
тюремні документи. Папери з Володимира–Волинського умістилися в
два матраци (от у що пакували!), з
Луцької тюрми — у чотири. Аж саме
надійшло повідомлення, що німці не
за сім, а за 25 кілометрів. Кинулися
прибирати трупи. 25 червня пізно
вночі вони покинули місто.
У матрацах була картотека та особові справи усіх в’язнів. «Заступник
начальника тюрми Лєскін, як мені
стало відомо, поїхав просто в Київ.
Дорогою він спалив усі документи з
Володимир–Волинської та Луцької
тюрем. Чим він керувався, знищуючи
їх, мені невідомо», — пише сержант
Стан. n
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Вітаємо!
Сьогодні святкують перлинове весілля
Ірина та Сергій
МАРЦЕНЮКИ
із села Охлопів Горохівського району.
Ось уже 30 років ідете ви
разом по життю, виховуєте
дітей, навпіл ділите радості й невдачі.
Спасибі вам, тато і мамо, за ваше тепло,
За людяність вашу, за ваше добро.
Нехай роки подружнього життя
Пливуть й надалі тихою рікою,
Ми зичимо здоров’я вам, добра,
Любові, радості, достатку і спокою.
Хай будуть в хаті й далі ювілеї,
Хай доля не скупиться на літа,
Життя хай буде, наче цвіт
лілеї.
В душі панує Божа доброта!
З любов’ю
донька Софія, син Дмитрій,
бабуся Євгенія.

4 вересня відзначатиме
день народження коханий чоловік, хороший тато і дідусь
Степан Семенович
ЛИТВИНЧУК
із села Прилісне Маневицького району.
Бажаємо вам міцного здоров’я, душевного спокою, довгих років життя у дружному родинному колі.
Добра і радості бажаєм,
Здоров’я вам на всі літа!
Хай сонце весело вам сяє
І квітне в серці доброта!
Хай світять вам життєві далі,
Хай обминає вас журба!
Бажаєм вам на
видноколі
Блаженства, миру
і добра!
З любов’ю і повагою
дружина, діти,
внуки.

Сьогодні святкує золотий ювілей житель села
Смолигів Луцького району
Михайло Зіновійович
ЗАБЛОЦЬКИЙ.
Сердечно вітаємо і зичимо міцного здоров’я, щастя, терпіння, злагоди, любові й добробуту, творчої
наснаги та святкового настрою.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці твоєму залишать добрий слід,
Прийми найкращі побажання
Здоров’я, щастя на багато літ.
У небеснім просторі, де світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай Матінка Божа зі своїм Сином
Дарує тобі щастя земне.
Хай світлою буде життєва дорога,
Любові — від дітей, ласки —
від Бога.
З любов’ю та повагою
дружина Тамара, донька Тетяна,
невістка Дарина, син Андрій,
батьки, брати із сім’ями
із Тернопільщини.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Волиньелектрозбут» інформує малих непобутових споживачів
про ціни на універсальні послуги з 1 вересня 2019 року
У зв’язку із прийняттям Постанови від 30.08.2019 №1781 «Про внесення змін до Постанови НКРЕКП
від 12 липня 2019 року №1411» та відповідно до Порядку формування цін на універсальні послуги, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 №1177, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» інформує про ціни на універсальні послуги з 01.09.2019 року

Категорія споживачів

Ціна на універсальні послуги для малих
непобутових споживачів (споживачі 1-ї
групи), приєднаних до системи розподілу
(2-й клас напруги), грн/МВт год (без ПДВ)
Ціна на універсальні послуги для малих
непобутових споживачів (споживачі 1-ї
групи), приєднаних до системи розподілу
(1-й клас напруги), грн/МВт год (без ПДВ)
Категорія споживачів
Ціна на універсальні послуги для малих
непобутових споживачів (споживачів 1-ї
групи), приєднаних до системи передачі,
грн/МВт год (без ПДВ)

Оператори системи розподілу
ДП «РеПрАТ
ПАТ «УкрПрАТ
гіональні
«Волиньзалізни«Львівелектричні
обленерго»
ця»
обленерго»
мережі»
2339,43

2037,88

2054,02

2302,31

1850,50

1854,13

1859,18

1868,18

Оператор системи передачі (ДП «НЕК «Укренерго»)
1797,74

Довідково. Складові ціни на універсальні послуги, використані при розрахунку:
Прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію,
грн/МВт год (без ПДВ)
Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії, грн/МВт год (без ПДВ)
Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу споживачів
ПрАТ «Волиньобленерго», грн/МВт год (без ПДВ)
Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу споживачів
ПрАТ «Волиньобленерго», грн/МВт год (без ПДВ)
Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу споживачів
АТ «Укрзалізниця», грн/МВт год (без ПДВ)
Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу споживачів
АТ «Укрзалізниця», грн/МВт год (без ПДВ)
Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу споживачів
ДП «Регіональні електричні мережі», грн/МВт год (без ПДВ)
Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу споживачів
ДП «Регіональні електричні мережі», грн/МВт год (без ПДВ)
Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу споживачів
ПрАТ «Львівобленерго», грн/МВт год (без ПДВ)
Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу споживачів
ПрАТ «Львівобленерго», грн/МВт год (без ПДВ)
Тариф на передачу електричної енергії ДП «НЕК «Укренерго»,
грн/МВт год (без ПДВ)
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг,
грн/МВт год (без ПДВ)

1618,42
1618,21
52,76
541,69
61,44
256,28
56,39
240,14
70,44
504,57
116,54
62,99

Постанова НКРЕКП № 1906
від 14.12.2018
Постанова НКРЕКП № 1177
від 05.10.2018
Постанова НКРЕКП № 1413
від 12.07.2019
Постанова НКРЕКП № 1413
від 12.07.2019
Постанова НКРЕКП № 1441
від 12.07.2019
Постанова НКРЕКП № 1441
від 12.07.2019
Постанова НКРЕКП № 1438
від 12.07.2019
Постанова НКРЕКП № 1438
від 12.07.2019
Постанова НКРЕКП № 1423
від 12.07.2019
Постанова НКРЕКП № 1423
від 12.07.2019
Постанова НКРЕКП № 1781
від 30.08.2019
Постанова НКРЕКП
№ 1864 від 11.12.2018

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Професійно-технічного училища № 22 смт Луків
(смт Луків, вулиця Незалежності, 19)
її професійні та/або моральні якості.
Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку
У конкурсі на заміщення вакантної посади директора моперсональних даних відповідно до Закону України «Про захист
жуть брати участь громадяни, які вільно володіють державною
персональних даних»;
мовою, мають вищу освіту другого рівня за ступенем магістра
– автобіографію;
(спеціаліста), моральні якості і фізичний стан, які дають змогу
– копію паспорта громадянина України або ID-картки;
виконувати обов’язки керівника закладу, та стаж роботи на ке– копію трудової книжки;
рівних посадах системи професійної (професійно-технічної)
– копію документа про вищу освіту не нижче ступеня маосвіти або в галузі економіки, для якої здійснюється підготовка
гістра (спеціаліста);
робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років.
– довідку про стан здоров’я;
Термін подачі заяв 30 днів від дня опублікування оголошення.
– довідку про відсутність судимості.
Документи подавати за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі
Особа може подати інші документи, які підтверджують
Українки, 59, каб. № 13. Телефон для довідок 725 421.

ЛУЦЬКИЙ ОБ’ЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ ПРОВОДИТЬ ВІДБІР
КАНДИДАТІВ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
ЗА КОНТРАКТОМ НА ПОСАДИ СОЛДАТСЬКОГО,
СЕРЖАНТСЬКОГО ТА ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ
ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
ЩОДО ТЕРМІНІВ
КОНТРАКТУ
на 3 роки — для осіб рядового складу;
від 3 до 5 років — для осіб
сержантського і старшинського складу;
від 1 до 10 років — під
час дії особливого періоду
для військовослужбовців за їх
бажанням строк проходження
військової служби за новим
контрактом може бути продовжено, але не більш ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі;
на 6 місяців — для військовослужбовців строкової
військової служби та військовослужбовців, призваних під
час особливого періоду, які вислужили встановлені терміни
військової служби, осіб, звільнених із військової служби під
час дії особливого періоду.
ЩОДО ГРОШОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рядовий склад — від
10 000 грн.
Сержанти — від 11 000
грн.
Офіцери — від 13 000 грн.
Щомісячна
додаткова
виплата за участь в операції
об’єднаних сил (ООС).
Після укладання першого
контракту військовослужбовцям виплачується одноразова грошова винагорода
(залежно від встановленого
урядом прожиткового мінімуму) в розмірах:
особам рядового складу
— вісім розмірів прожиткового мінімуму;
особам сержантського
і старшинського складу —

дев’ять розмірів прожиткового мінімуму;
особам офіцерського
складу — десять розмірів прожиткового мінімуму.
ЩОДО СОЦІАЛЬНИХ
ГАРАНТІЙ
збереження місця роботи, посади та середньомісячної заробітної плати за рахунок
державного бюджету при укладанні (продовженні) контракту
(під час дії особливого періоду);
безоплатне забезпечення речовим майном;
харчування за рахунок
держави (в ППД — обід, в ООС,
полігон — триразове харчування);
безоплатна медична допомога військовослужбовцям
у військових медичних закладах;
пільгове санаторно–курортне лікування військовослужбовців та членів їхніх сімей;
виплата грошової компенсації за піднайом житла;
щорічна відпустка — не
менше 30 календарних днів
(матеріальна допомога на оздоровлення).
За більш детальною
інформацією стосовно
військової служби
за контрактом звертатись
у Луцький об’єднаний
міський військовий
комісаріат за адресою:
м. Луцьк, вул. Теремнівська,
85-а, кабінет 505.
Контактні телефони:
75-14-31,
(066)249-58-85;
(068)43-80-801.
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У родині Тетяни Парадовської –
105 років спільного
вчительського стажу
Фото з архіву Тетяни Парадовської.

Закінчення. Початок на с.1
Лариса ЗАНЮК

етяна — моя однокурсниця, пам’ятаю зі студентських років вогник
у її очах. «Єдине, за чим шкодую, — каже, — що прийшла
в освіту не одразу після університету, бо встигла б набагато більше». До вакансії вчителя-мовника в рідній 22-й
школі працювала не за фахом. Коли ж повернулася
в альма-матер, то віддалася
сповна улюбленій роботі.
Минулого літа у фейсбуці Тетяна створила спільноту для вчителів-словесників
«Хочемо. Можемо. Робимо»,
у якій нині — понад 7500 учасників. Пані Тетяна розробляє зошити для контрольних та самостійних робіт,
перспективні плани, якими
щедро ділиться з колегами.
Та особливої популярності
набули її розробки до ЗНО.
І якщо спочатку щедро розсилала їх поштою всім, хто
звертався, то пізніше вже
самі користувачі знаходили
вчительку, щоб отримати посібники і для своїх учнів.

Т

«ДЕКОЛИ ПРОСИЛА
У ДІТЕЙ ВИБАЧЕННЯ —
НАСТАВНИК МАЄ
УСВІДОМИТИ СВОЇ
ПОМИЛКИ»

Розглядаю фото із сюрпризами, які пані Тетяна робить для своїх школяриків.
— Почалося все з того, що
10 років тому, взявши класне керівництво, подумала: ці
діти тепер частинка мого життя, а я — їхнього. Хотіла, щоб
перший день запам’ятався
всім, і поклала на парти блокнотики з написом: «З нетерпінням чекаю зустрічі з вами».
Вітати зі святами стало звичкою. Рідні розуміють, на що
витрачаю частинку сімейного бюджету. Чоловік, доньки,
навіть подруги допомагають
готувати подарунки. Школярі
теж пишуть мені побажання,
щось створюють власноруч.
Вважаю, що людина має вміти віддавати хоча б дрібницю,
просто усмішку. Не завжди
мене розуміють колеги, але
коли в дитячих очах бачу вдячність, це зігріває й надихає.
— Тепер важко порозумітися з учнями. Як у вас
на уроках із дисципліною?

Я вже давно зняла мірки з ваших сердець
« —і пошила
за ними найніжніші обійми, —

»

зізнається Тетяна в посланні до учнів.

Попередній День вчителя пані Тетяна святкувала з Президентом.

— Тримаю зоровий контакт, ніколи не вдаюся до крику. Дитина повинна відчувати, що вчитель їй не ворог. Від
того, як розмовляю зі школярами на уроках, перервах,
залежить не лише мій емоційний стан, а й працездатність.
Важливо бути щирим, уміти
співпереживати. Діти це відчувають, тому й поважають.
Спочатку бували й промахи,
коли керувалася емоціями,
тепер так не роблю. Деколи
просила в дітей вибачення.
Учитель має усвідомити свої
помилки.
— А як заохотити школярів до навчання?
— Важливо мотивувати,
зацікавити. Один мій учень
мав з мови 7 балів. На підготовчих заняттях до ЗНО запитав: «Вам треба, щоб я склав
ДПА на 10?» Я розуміла, що
від моєї відповіді частково
залежатиме його результат,
тому й наголосила, що мені
це необхідно. Він склав тести на 10. Окрилює те, що мої
випускники через кілька років телефонують, приходять
на зустрічі, з теплотою згадують шкільні роки.
«ВИКОРИСТОВУЮ ІНОДІ
Й БОНУСНУ СИСТЕМУ,
ХОЧА МЕТОДИЧНО
ЦЕ НЕ ЗОВСІМ
ПРАВИЛЬНО, АЛЕ ТОЧНО
ДІЄВО»

— Коли з’явилася ідея
готувати розробки, які тепер багатьом колегам допомагають під час підготовки до ЗНО?
Р

Е

К

Л

— Було велике бажання,
щоб мої 11-класники набрали високі бали на ЗНО. Почала робити таблиці. Те, що
викликало труднощі під час
занять, записувала. Так вийшов зошит, який мали мої
випускники, радили його
знайомим. Результат ЗНО
мене вразив: 11 дітей склали його на 190 балів і вище,
було й 200. А я доопрацювала збірник, яким поділилася
в соцмережах. Аби краще
запам’ятати правильні наголоси, розвішую аркуші
з наголошеними словами
в кабінеті, вклеюю наліпки
з ними до щоденників. Тепер і на уроках математики
говорять правильно: цЕнтнер, сантимЕтр, бо не лише
на заняттях з української
треба бути грамотними.
Прагну, щоб діти самі дійшли висновку, аби розуміли
правило, а не зазубрювали
його. Одним із видів заохочення є й бонусна система,
хоча методично це не зовсім
правильно, але точно дієво:
пишемо самостійну роботу підвищеної складності
на 12 — отримуємо дві оцінки 12.
Регулярно працюю з обдарованими
дітьми.
Для
прикладу, Соломійка Крамар
була подвійним стипендіатом
Президента, вже третій рік
виборює перемогу в Шевченківському конкурсі, у 2016-му
посіла 1-ше місце в конкурсі
імені Петра Яцика; Юлія Капітанюк виборола першість
на міській олімпіаді з українА

М

ської мови та літератури серед семикласників.
— Якщо правила з мови,
коли постараєшся, можна
вивчити, то як із літературою, адже діти зараз масово не хочуть читати?
— Використовую читацькі
п’ятихвилинки. Учень презентує книжку так, щоб її інші
захотіли прочитати. Варто
розповідати дітям і про те, що
заслуговує уваги. Донька
(їй 12) якось попросила купити «Витончене мистецтво забивати на все» Марка Менсона. Назва мене насторожила,
усе ж її придбала. Коли побачила те, що дитина підкреслила в ній маркером, була
приємно вражена. Добровільно і навіть із задоволенням дочка осилила ще три
книги з психології за місяць.
Варто кожному знайти свою
книгу, тоді й змушувати читати не доведеться.
— А що називаєш своїм
педагогічним успіхом?
— Мої успіхи — щоденна праця з дітьми, їхнє життя
після школи. Не нагороди,
премії, не перемоги в конкурсах і не високі бали на ЗНО.
Коли учні радяться зі мною,
куди вступати, а мама учениці розповідає, що на письмовому столі моє спільне фото
з дитиною, коли випускниця
зізнається, що колекціонувала всі наліпки, які я вклеювала
в щоденник з 5-го по 9-й класи, коли успішний молодий
чоловік дякує мені, що подала
йому руку в той час, як всі відвернулися від нього, — це і є
успіх. Бо інколи для перемоги
в конкурсах потрібні не лише
знання, а й удача. А ще мій
успіх — смс-повідомлення
від колег, які додають сили
і не дозволяють зупинятися.
Приємно, що і я є мотиватором для них.

А

ЛИСТИ
ПОЛІКАРБОНАТНІ
СОТОВІ l ХВИЛЯСТІ
l МОНОЛІТНІ
ПРОДАЄМО полікарбонат і комплектуючі
Організовуємо доставку по області
ВИГОТОВЛЯЄМО І ВСТАНОВЛЮЄМО
навіси, козирки, теплиці та ін.
Тел.: 0506107079, 0962599493.
м. Луцьк, вул. Дубнівська, 60.
сайт: polycarb.lt.ua

У родині Тетяни — три покоління вчителів і 105 років
спільного педагогічного стажу. «Змінюються умови й засоби виховання, та незмінним
залишається головне призначення педагога — навчити
бути Людиною. Тільки той учитель залишає частку себе в дітях, хто, не шкодуючи власних
сил, творчої наснаги, таланту,
часу, вкладає в душі школярів
найбільші скарби: душевність,
людяність, порядність. Такими є моя мама Ольга Ольхович, учитель української мови
та літератури, та бабуся Віра
Карпук — учитель початкових
класів, заслужений учитель
України, які для мене завжди
були і є взірцем у педагогічній
діяльності.
«У дитинстві наслідувала їхні мову, рухи, ставлення
до дітей. І от я вперше з острахом входжу в клас, де чекає весела непосидюча малеча, якій треба дати міцні
ґрунтовні знання. Відчуваю
перші радощі від того, що
вийшло, перші сльози від невдач і розчарувань», — пише
Тетяна в педагогічному есе.
«Я вже давно зняла мірки
з ваших сердець і пошила
за ними найніжніші обійми», — зізнається в посланні
до учнів. Вони і колеги-вчителі номінували її на премію
Global Teacher Prize Ukraine
як
найкращого
вчителя,
бо навіть улітку пані Тетяна
думає про школу і, як завжди,
готує сюрпризи. n
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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 Продається однокімнатна квартира в Луцьку (вул. Володимирська,
новобудова, 42 кв. м, 4-й поверх).
Тел. 066 66 06 303.
l Продається однокімнатна квартира (м. Володимир-Волинський, новобудова, індивідуальне опалення).
Тел. 097 10 20 995.
l Продається в с. Озеряни Луцького
району дерев’яний житловий будинок
(5 х 16). Є льох, хлів, літня кухня, садок,
80 соток приватизованої землі. Ціна
за домовленістю. Тел. 097 76 26 981.
l Продається у смт. Локачі будинок (євроремонт, вмебльований,
нова сантехніка, інтернет). Тел.:
050 37 80 403, 050 37 80 433.
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 Куплю будь-яку будівлю з червоної
цегли (під розбір). Тел.: 050 72 27 271,
096 80 00 567.
l Продам будинок у с. Угринів Горохівського району з усіма зручностями.
Є газ, вода, парове опалення, туалет,
душова кабіна, всі надвірні споруди.
Можливий обмін. Тел. 050 68 74 120.
l Продається цегляний будинок
(11,5 х 9) у с. Звози Ківерцівського
району (25 км від Луцька). Є криниця,
сарай, льох, 0,25 га землі (все приватизовано). Поруч — ліс, річка. Ціна
за домовленістю. Тел. 050 61 86 710.

АВТОРИНОК
l Куплю неробочі машини «Волга», «Москвич», «Жигуль». Тел.
096 65 47 613.
l Куплю автомобіль у будь-якому
стані (на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП,
кредитний,
розкомплектований,
проблемний). Тел.: 099 73 74 388,
098 91 93 799.
l Продам новий причіп для легкового автомобіля. Тел.: 093 01 60 089,
050 16 90 660.

Управління освіти, науки
та молоді облдержадміністрації висловлює глибоке
співчуття директору Центру
туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації Б. К. Бальбузі у
зв’язку з тяжкою втратою —
смертю батька
Костянтина
Олександровича.
У цей скорботний
час ми сумуємо разом із вами та розділяємо ваше горе.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається
зернозбиральний
комбайн «Нива-СК-5 М», 1992 р. в.
(з документами). Тел. 068 12 64 964.
l Терміново недорого продається
зернозбиральний комбайн «Вольво»
(шир. жатки — 2.8, є документи, у доброму стані). Тел.: 096 66 58 656,
068 62 65 666.
l Терміново недорого продається
картоплезбиральний комбайн «Болько» з бункером. Тел.: 096 66 58 656,
068 62 65 666.
l Терміново продається комбайн
«Клаас Колумбус» у доброму стані.
Тел.: 066 47 07 998, 097 30 69 917.
l Продається
мінітрактор
«Янмар-14» з фрезою (японського
виробництва).
Можлива
доставка в межах Волинської області.
Тел. 050 71 39 919.
l Продам: запчастини до копачки
(білоруського виробництва), картоплесортувалку КСП, навантажувач
ТЗК-30, приймальний бункер, стрічкові транспортери (від 1.6 до 9.5),
стогомет, фрези, запчастини. Тел.:
050 61 07 082, 068 56 40 474.
l Куплю: транспортери до картоплетехніки, косарку КІР (можна окремо вал), КУН (можна запчастинами),
двигун-барабан, поворотний круг
до фуражира, вал до сортувалки.
Тел. 066 12 96 842.
l Продам: сівалки кінні та тракторні
(з бункером на міндобриво), сошникові СЗУ, копачки однорядні («Шмутцер», «Кухман» (вібраційні та з рухомим ножем), «Кромаг» (цибульник),
комбайни «Болько», «Хассія». Тел.:
096 85 85 455, 098 11 67 547.
l Продається
трактор
МТЗ-80
у дуже доброму стані, мала кабіна, пускач. Тел. 067 83 12 634.
l Продається
картоплекопачка (польського виробництва) в доброму стані. Можлива доставка.
Тел. 097 90 64 286.
l Продається трактор Т-25 (привезений з-за кордону) у доброму стані.
Тел. 097 90 64 286.
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l Продам: гноєрозкидачі, 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 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», різну с/г техніку. Тел.: 097 23 95 170,
066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продам: торфобрикет, вугілля
сортове і 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 мінінавантажувачем
«Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.:
050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам:
торфобрикет,
пісок,
відсів, щебінь різних фракцій, дрова, цеглу (з доставкою до 10 тонн).
Тел. 050 37 81 998.
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

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Сьогодні минає дев’ять днів,
як закінчився земний шлях директора Луцького вищого професійного училища будівництва
та архітектури
Ростислава Степановича
СОБУЦЬКОГО.
Пішла з життя людина, яка заслуговує на слова пошани та подяки
не одного покоління випускників училища, їхніх батьків та всіх освітян.
Він завжди вирізнявся принциповістю,
стійкістю характеру, силою духу, винятко-

вою порядністю, чесністю та наполегливістю, був сповнений творчих сил
і енергії.
Мудра, толерантна, обізнана
у багатьох сферах, енергійна та добра людина.
Співчуваємо рідним та близьким
з приводу непоправної втрати.
Світлий спомин про його добрі справи назавжди залишиться
в серцях усіх, хто його знав.
Колектив ЛВПУ будівництва
та архітектури.

ОФІЦІЙНЕ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
В ПОЛЬЩІ
НА М’ЯСОКОМБІНАТІ
ДОВЕЗЕННЯ ДО МІСЦЯ
РОБОТИ, ДВОРАЗОВЕ
ХАРЧУВАННЯ,
ПРОЖИВАННЯ —
ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА —
90–100 грн/год.

Тел.: (066) 67 92 077,
(097) 19 01 915.
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будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034,
096 99 43 100.
l Продам: жом, 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.
l Недорого
продається
кінь
(с. Печихвости Горохівського району).
Тел. 068 56 40 605.
l Продається кобила (8 років).
Тел. 068 04 62 534.
l Продається коник поні (5 років,
жеребчик, спокійний, катає дітей).
Ціна 10 000 грн. Тел.: 096 42 71 867,
095 86 25 297.
l Продається кобила (1 рік 2 міс.).
Недорого. Тел.: 096 43 07 194,
095 78 80 048.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653,
050 19 32 639.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.:
050 18 64 979, 097 07 72 211.
l Куплю теля (живою вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Дорого куплю корів, биків, коней,
лошат. Тел. 068 91 57 460.
l Продам молоду гарну кобилу віком
3,5 року. Тел. 095 30 10 019.
l Продам сіно, солому в тюках, зерно
пшениці, ячменю. Тел. 066 26 20 423.
l Куплю: картоплю, моркву, часник,
буряк, квасолю. Тел.: 096 72 66 046,
095 87 55 379.

ПОСЛУГИ
l Перекриваю дахи, мурую стіни
з блоків, цегли, роблю монтаж та підшив
водостоків, утеплення фасадів, виконую бетонні роботи. Тел. 097 04 05 276.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублене посвідчення учасника
аварії на ЧАЕС (серія Б № 441589), видане 10.09.2013 р. на ім’я (Подерня)
Муравська Неля Петрівна, вважати
недійсним.
l Загублене тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, видане
Луцьким ОМВК в 2014 р. на ім’я Драганчук Владислав Русланович, вважати недійсним.

Колектив редакції «Газети
Волинь» висловлює щирі співчуття редактору відділу приватних оголошень Руслані Борисівні
Тимощук та її родині з приводу
непоправної втрати — смерті
мами

Сіми
Аврумівни
Бондарець.
Закінчилась земна дорога
найріднішої для вас людини. У цю скорботну
годину розділяємо ваше
горе. Нехай душа її спочиває в мирі та спокої.

Продаються причепи
2ПТС-9, 2ПТС-6,
борона БДН-30.
Тел. 068-854-54-43.

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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Фото Світлани ГРУЙ.

Марія Доліновська — про любов до вишивки та України.

Цього разу гравці влучали не у ворота, а у «Живчик» за ними.

«Оболонське» по бороді текло, Про таку вишиванку
мріє кожна жінка
а в роті сухо було
Чимало цікавих сюрпризів підготували
«Волинь» на виїзді розділила очки
зі столичними «броварями»
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат України
з футболу, Перша ліга.
6-й тур. «Оболонь-Бровар» (Київ) — «Волинь»
(Луцьк) — 0:0.
31 серпня. Київ. Стадіон
«Оболонь-Арена». 2000 глядачів. Головний суддя Вадим Запрутняк (Ужгород).
У рамках шостого туру «Волині» випало грати з «Оболонню-Броварем» — єдиною командою, яка ще не знала гіркоти
поразок у нинішній першості.
Поєдинок на камерному столичному стадіоні, всуціль обвішаному рекламою усіляких «живчиків», начебто й не видався
нудним. У діях гравців обох команд проглядалося бажання виграти — тож обидвом суперникам вдалося створити по цілій
низці таких собі напівмоментів.
Проте до взяття воріт справа так
і не дійшла. Хоча вболівальники
під завісу другого тайму взялися вже просто скандувати: «Гол!
Гол! Гол!». Дзуськи — таки підсумкові два «бублики» на табло!
З одного боку, такий результат (хоча ми свято вірили

Ч

М
1
2
3
4
5
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8
9
10
11
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14
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16

в перемогу!) — не привід посипати голову попелом. Адже
«Оболонь-Бровар» — добротний і стабільний футбольний
колектив. Скажімо, у минулому
турі кияни здобули очко в Краматорську, зігравши внічию 1:1з

початком
« Перед
сезону ми так багато
чули про наміри
«Волині» цього
сезону вже точно
підвищитися у класі
та про «добір гравців,
який відповідає рівню
УПЛ» — що хочемо
трохи більшого, ніж
поточне 10-е місце
після шести зіграних
турів…

»

доволі міцним тамтешнім «Авангардом». Проте перед початком
сезону ми так багато чули про
наміри «Волині» цього сезону
вже точно підвищитися у класі
та про «добір гравців, який відповідає рівню УПЛ» — що хоче-

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
Команда
I В
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина) 6 4
«Металіст 1925» (Харків)
6 3
«Рух» (Львів)
6 3
«Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
6 3
«Інгулець» (Петрове, Кіровоградщина)
6 3
«Оболонь-Бровар» (Київ)
6 2
«Чорноморець» (Одеса)
6 3
«Миколаїв» (Миколаїв)
6 2
«Минай» (Минай, Закарпаття)
6 2
«Волинь» (Луцьк)
6 2
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
6 2
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
6 1
«Черкащина» (Черкаси)
6 1
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина) 6 1
«Балкани» (Зоря, Одещина)
6 1
«Металург» (Запоріжжя)
6 0
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мо трохи більшого, ніж поточне
10-е місце після шести зіграних
турів…
Водночас, ми пам’ятаємо,
як Андрій Тлумак нещодавно
просив усіх менше критикувати
своїх підопічних. Натомість більше вірити в них та підтримувати.
І, мовляв, це неодмінно дасть
результат. Спробуємо? Вже завтра — 4 вересня — приймаємо
у Луцьку кременчуцький «Кремінь». Початок зустрічі о 19.00.
ЗА ВОРОТАМИ

Андрій ТЛУМАК,
головний
тренер
«Волині»:
«Приємно
сюди приїжджати,
приємно грати на цьому стадіоні. Бо це атмосфера вищої
ліги.
Гра вийшла бойовою. Команда
«Оболонь-Бровар»
побудувала свої дії «від оборонки». Ми старалися атакувати, у другому таймі навіть
подекуди ризикували — таки
хотіли здобути перемогу.
Тішить те, що цього разу
не пропустили. Був настрій,
була мотивація, тож загалом
зіграли доволі непогано.
А парадокс цього поєдинку в тому, що дві найбільш
«забивні» команди першості
зіграли сьогодні 0:0. Проте своєю грою заслужили
на «Дякуємо!»

цьогоріч на іменини наймолодшого
міста Волині для нововолинців та їхніх
гостей організатори свята
Алла ЛІСОВА

правжньою окрасою
святкових заходів став
показ колекції старовинних вишиванок нашого
краю Марії Доліновської.
Ця закохана у світ прекрасного жінка — власниця магазину тканин «Оксамит» —
за декілька років зібрала
понад 100 таких унікальних
речей ХVІІІ — ХХ століть.
Важко було відірвати погляд
від нарядів, в яких вдало

С

Дівчата в старовинному одязі виступили «на біс».

Результати 6 туру: «Чорноморець» — «Прикарпаття» — 3:2;
«Балкани» — «Гірник-Спорт» —
0:0; «Кремінь» — «Авангард» —
1:1; «Рух» — «Миколаїв» — 4:1;
«Агробізнес» — «Металург» —
2:0; «Оболонь-Бровар» — «Волинь» — 0:0; «Інгулець» — «Минай» — 1:1; «Металіст 1925» —
«Черкащина» — 3:0.
У списку бомбардирів
продовжують лідирувати
Денис Кожанов («Волинь») —
4 голи (2 — з пенальті) та Данііл
Кондраков («Рух») — 4 (2). n

На приватному вертольоті прибув митрополит Сарненський та Поліський
УПЦ МП Анатолій до Благовіщенського монастиря у Гощі. Про це повідомляє
у фейсбуці Олександр Романенко. «Цікаво,
у скільки обійшовся такий приліт вірянам, чи вони просто цього
не помічають? Останній, мабуть,
Фото hoshcha.rayon.in.ua.
бере приклад з митрополита
Онуфрія, який теж провідує вірян
на гвинтокрилі (на фото) — чим
він гірший», — зауважує чоловік.
І додає, що раніше журналісти
підрахували: такий візит орієнтовно
обходиться у 10 тисяч доларів.
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поєднані техніка вишивки,
орнаменти та кольори.
Представляючи свою рідкісну колекцію, пані Марія
наголосила, що вишиванка —
це надзвичайно цінне надбання українського народу, в якому зберігається його душа,
звичаї й традиції. Вона передає зв’язок поколінь. Колекціонерка зазначила, що прагнула дати одягу нове життя, але
разом з тим — зберегти його
самобутність. І це в неї вийшло на славу! n

