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12-річна дівчинка…
стала мамою
Лікарі вражені, бо у Рівному такий
випадок
адо перший
ер
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n Ті, що тримають небо
Фото Юлії МУЗИКИ.

еповнолітню вночі
на звалищі
знайшла охорона. Вона була
разом із мамою.
«Швидка» доставила її в пологовий, де вже
за кілька годин
вона природним
шляхом народила
сина.
— Дівчинка
без постійного
місця проживання. У травні
їй виповнилось
12 років. Сама
із Закарпатської області,
мешкає в районі
сміттєзвалища.
Ні російською,

Н

Їй би ще самій гратися ляльками...

лікарі сказали, що дівчинка
« Чергові
мало що розуміла, що з нею відбувалося.

91-річна активістка
співає наперекір усім
негараздам
Февронія Горайчук із села Градиськ Маневицького району —
найповажнішого віку учасниця районних концертних дійств.
Хоч і переступила вже дев’ятий десяток літ, та зберегла
в пам’яті сотню старовинних пісень, які натхненно виконує
Юлія МУЗИКА

иш в поодиноких селах Маневиччини
збереглися традиційні старовинні пісні,
і не віриться, що зовсім недавно люди
гуртом співали їх просто на вулиці — легко

Л

й природно, як дихати. Забулися вже слова
й мелодії наші рідні, поліські. Ну хто ж нині
заспіває улюблені Февронією Антонівною
«Ой коб я знала, що в морі яма», «Вийду
я на гору крутую», «Ой за гаєм зелененьким,
там дівчина брала бандерівський льон»?

Закінчення на с. 12
Р

n Пряма мова
Петро ПОРОШЕНКО, народний депутат, щодо
прийнятого Верховною Радою нового закону про кіно:

«

За останні 5 років слова «створено за підтримкою Держкіно» набули нового сенсу. Починаючи з 2014-го, нам вдалося
фактично перезапустити українську кіноіндустрію. Цей період називають «відродженням українського кіно».
Нині представники нової влади впевнено повертають вітчизняну кіноіндустрію на 6 років назад. У четвер у першому
читанні ухвалено їхній законопроєкт (№ 1058) «Про державну
підтримку кінематографії в Україні». Він позбавляє
українських кіновиробників компенсацій із державного бюджету і надає таку можливість іноземним… Багато представників правлячої монобільшості є вихідцями з кіноіндустрії. Погодьтеся, досить дивно, що нині вони умисно створюють
перешкоди для колишніх колег.
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відбувалося. За словами
керуючої медзакладу, за час
роботи перинатального
центру це перший такий
випадок.
Наразі слідчі Рівненського відділу поліції за фактом
статевих зносин з особою,
яка не досягла шістнадцятирічного віку, розпочали
досудове розслідування за частиною 1 статті
155 Кримінального кодексу
України. У рамках провадження правоохоронці
з’ясовують усі обставини
події, зокрема місце скоєння злочину та причетних
до цього людей. n
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ȍǸȍǰǾȍȀȁǰǮǹǮǿǰǼǦȃǯǹǶǵȊǸǶȃ
ǿǳǸǾǳȀǵǲǼǾǼǰ·ȍǺǼǣǦǾǼǲǶǻǶ
Мене звати Валентина, мені 73 роки. Нещодавно мій молодший онук Сергійко запитав мене: «Чому ви з дідусем так молодо виглядаєте? У моїх друзів
дідусі з бабусями так не виглядають. Чому ви не купуєте пігулок, не ходите до
лікарів?» Я посміхнулася та почала згадувати.
Ще у 2000 році, вислухавши мої чергові розповіді про хвороби, подруга подарувала мені книжку академіка Болотова. А на той час у мене скакав тиск, ріс
рівень цукру, боліли суглоби, у свої 54 роки я виглядала на всі 80. У книжці було
написано про «Бальзам Болотова», який допомагає від багатьох проблем зі здоров’ям. Тоді я дуже багато грошей витрачала на ліки, тому вирішила, що гірше
не буде. Знайшла, як придбати цей бальзам, адже на той час він не продавався
в аптеках, його не можна було замовити поштою, тому купити його було складно. А зараз уже, слава Богу, його може придбати кожен.
За три дні після прийому бальзаму я відчула легкість у шлунку й загалом
у тілі. Пила його далі, і мені ставало дедалі краще. Людина я скептична, і не
дуже вірила, що то бальзам так діє, проте результати були вже беззаперечні:
пройшов біль у суглобах, про тонометр забула, де й лежить. І коли вже сусіди
почали мене запитувати, у чому секрет того, що я так добре виглядаю, від
моїх сумнівів нічого не залишилося. Я почала радити «Бальзам Болотова»
всім. Чоловік навіть на роботу влаштувався, так йому стало добре зі здоров’ям, сусіди й досі дякують. Тож ось наш секрет.
Моя родина, родини сусідів і знайомих відчули на собі
дивовижну дію «Бальзаму Болотова». Борисе Васильовичу, 250 ml
дякуємо Вам за порятунок від хвороб та за щасливе життя!
360
*вартість дзвінків згідно тарифам оператора
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Виплата з/п гарантується.

(063) 246-02-67,
Максим
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Довгожителька більшість пісень пам’ятає ще з дитинства і юності.

ні українською практично
не спілкується. Ми викликали поліцію, — розповіла
головний лікар Рівненського обласного перинатального центру Вікторія
Єнікеєва.
Дитина доношена, вага
новонародженого хлопчика
3160 грамів, зріст — 47 см.
— Наші медики в цій ситуації зробили все найкращим чином, щоб і малолітня
мама, і немовля почували
себе добре. Вагітна не стояла на обліку, — інформувала
Вікторія Єнікеєва. — Чергові
лікарі мені сказали, що вона
мало що розуміла, що з нею

»
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«Якщо стався інфаркт,
вас ніхто не буде ні про що питати,
а одразу почнуть лікувати»
Уже через пів року, з 1 квітня 2020-го, в Україні
стартуватиме другий етап медичної реформи. Від
поліклінік і сімейних лікарів вона перейде на інший
рівень — у стаціонари. Працюватимуть по-новому
медзаклади, в яких реформа набере сили в другому
кварталі наступного року. Поки що нову систему
перевіряють на базі Полтавської області. Як надалі
будуть працювати стаціонари, котрі замість традиційних
ліжкомісць переходять на надання послуг, які з них
будуть безоплатні і що потрібно робити кожному з нас
для того, щоб їх отримати?
Наталка ЧОВНИК

«УСІМ УСЕ
БЕЗКОШТОВНО —
ЦЕ НЕМОЖЛИВО»

Трансформації у вітчизняній медицині розпочалися
з того, що в Україні створена Національна служба здоров’я (НСЗУ) та її Західний
департамент, очільником
якого стала відомий львівський лікар Мар’яна Возниця.
Завдання цієї служби, згідно
із законом, — забезпечення
реалізації державних фінансових гарантій. На практиці це означає, що структура
буде відповідати за те, яким
чином гроші платників податків, котрими є всі ми, будуть використані на оплату
медичних послуг, що надаються конкретному пацієнту.
Не на утримання стін, ліжок,
опалення приміщень, а саме
на лікування.
Голова Національної служби здоров’я України Олег
Петренко розповідає, що медична реформа розгортається
поетапно. Першим її кроком
була первинна ланка: поліклініки та сімейні лікарі (в Україні 28 мільйонів чоловік вільно
обрали свого сімейного лікаря). Хоча у проєкту було багато скептиків, голова НСЗУ
вважає, що справа вдалася.
Бо завдяки новій системі у сімейних лікарів у більшості випадків зросли зарплати, розрахунки від НСЗУ проводяться
в електронному вигляді і вчасно. Якщо пацієнт не задоволений лікарем, він завжди може
його змінити. Гроші підуть

за людиною у той заклад, котрий вона обере.
Через кілька тижнів у Верховній Раді буде подано проєкт бюджету, в якому вперше
в історії України існуватиме
спеціальний додаток «Програма медичних гарантій».
По-іншому його ще можна
назвати гарантованим пакетом медичних послуг. У ньому
будуть описані види цих послуг і тарифи на їх надання.
Тобто ті суми, які Національна
служба здоров’я буде платити
закладам, що відповідатимуть
певним вимогам і укладуть
із нею договір. Адже суть змін
у медицині така: надалі держава фінансуватиме не лікарні,
а закуповуватиме у них конкретні послуги, що надаються
конкретним людям.
Насправді причина трансформацій у системі охорони
здоров’я полягає у слабкій
економіці нашої держави.
Як відомо, Україна разом
із Молдовою ділить у європейському регіоні останнє місце
за показником ВВП на душу
населення. У той же час
у 49-й статті Конституції
йдеться про те, що «в державних і комунальних закладах
медична допомога надається
безоплатно. Мережа таких
закладів не може бути скорочена». Однак наші бажання,
на жаль, не завжди збігаються з нашими можливостями.
І якраз Закон «Про державні
фінансові гарантії» визначає,
яким чином держава, гарантуючи щось людині, може запропонувати їй механізм його
реалізації. Не просто сказа-

Надалі держава фінансуватиме не лікарні, а закуповуватиме у них
конкретні послуги, що надаються конкретним людям.

будь-якої декларації завжди буде надана
« Без
екстрена медична допомога, котра пов’язана
з урятуванням життя. Ніхто не буде питати:
є в тебе декларація чи скерування.
ти, що всім усе безкоштовно,
бо це неможливо, а поступово
визначити, що саме є безоплатним і що має зробити людина, аби ці послуги отримати.
ТЕПЕР СІМЕЙНИЙ ЛІКАР
ДАВАТИМЕ НАПРАВЛЕННЯ
ДО БУДЬ-ЯКОГО
СПЕЦІАЛІСТА

Отже, на зміну так званій безкоштовній медицині
в Україну незабаром прийде
«Програма медичних гарантій» або гарантований пакет
медичних послуг. Згідно з нею
безплатними для людей,
як і раніше, будуть первинна,
амбулаторно-поліклінічна,
стаціонарна медична допомога, а також екстрена, паліативна допомога та реабілітація.
Для нас із вами ці послуги будуть безкоштовними, оскільки
за них заплатить Національна

»

служба здоров’я. Вона встановила певні тарифи і, наприклад, за одні пологи платитиме лікарням орієнтовно
8500 гривень, за лікування
одного інсульту — 19 500 гривень і 15 800 гривень за лікування інфаркту. Однак після
прийняття бюджету ці суми
можуть змінитися.
— Але щоб мати це право
на безкоштовну медичну допомогу, громадяни повинні виконати деякі правила, — каже
Олег Петренко. — У першу
чергу мати укладену декларацію із сімейним лікарем,
який за потреби випише скерування у стаціонар. Це саме
стосується і направлення
до будь-якого вузького спеціаліста (невролога, лора, окуліста). Його теж повинен дати
сімейний лікар, інакше за прийом доведеться платити. Вод-

ночас без будь-якої декларації
завжди буде надана екстрена
медична допомога, яка пов’язана з урятуванням життя. Ніхто не буде питати: є в тебе
декларація чи скерування.
З підозрою на інфаркт чи інсульт вас покладуть не просто
в лікарню, а в спеціалізований
медзаклад. І там проведуть
ангіографію, стентування і через 4 дні, якщо все буде добре,
ви станете на ноги і підете додому.
Пріоритетними і відповідно найбільш високооплачуваними будуть медичні послуги,
пов’язані з лікуванням гострих
мозкового інсульту та інфаркту міокарда, допомога в пологах і неонатальна допомога,
ендоскопічна допомога, спрямована на ранню діагностику
онкологічних захворювань.
За ці послуги Національна служба здоров’я України
буде сплачувати за високим
тарифом. Але заклад повинен укласти договір із НСЗУ
і відповідати певним вимогам
щодо технічної бази.
— Раніше у нас була ситуація, коли ми мали декларацію, але не було правової
визначеності, — підсумовує
Олег Петренко. — Тобто нам
казали, що всі завжди мають
право отримати все безплатно, але не існувало правил,
за якими ви це отримаєте.
Зараз люди чітко знатимуть:
якщо вони підпишуть декларацію з лікарем «первинки»,
то матимуть свій гарантований пакет. І якщо дають направлення у стаціонар, лікування там буде оплачене згідно з договором із НСЗУ.
Зрозуміло, що коли є перелік послуг, за які буде платити держава, то існує й інший список, за яким людям
доведеться платити самим.
Спеціалісти називають його
«негативним переліком». Наразі до нього входять послуги, які не завжди потрібні. Це,
наприклад, малодоказові методи лікування, естетична медицина (але не пластична реконструктивна хірургія, коли
є якась вада), деякі види стоматологічної допомоги. Цей
перелік також незабаром буде
опублікований, щоб люди наперед знали, що саме не є покритим «Програмою медичних
гарантій» і заощаджували гроші. n

n Пряма мова
Олег СЕНЦОВ, звільнений
із російської тюрми патріот, в’язень
совісті, про враження від України:

«

Минув тиждень із моменту мого звільнення. Мені, людині, яка прибула на машині
часу з 2014 року, було цікаво подивитися,
які зміни відбулися в країні та в людях.
Тиждень, звісно ж, — короткий термін,
але я встиг багато де побувати і з багатьма
поспілкуватися.
Попередніх висновків поки що два: перший — змін за 5 років не так уже
й багато, як я очікував; другий — усі воюють з усіма.
Це все дуже засмучує.
Як можна ворогувати один
із одним, якщо в нас є Путін?
Але надій на краще я все
одно не втрачаю.

»

Сергій ФУРСА, фінансист,
про нову владу на чолі
з Володимиром Зеленським:

«

Коломойський бачить гарне вікно
можливостей, аби йому все пробачили
щодо ПриватБанку. Росія теж бачить
вікно можливостей і вимагає письмово
закріпити формулу Штайнмаєра (щодо
Донбасу. — Ред.). І те, й інше можна
назвати одним словом — капітуляція.
Капітуляція держави перед олігархом
і перед агресором. Капітуляція в момент, коли Україна перебуває в сильній позиції
і ніщо не зобов’язує нас
це робити. І якщо так
відбудеться, то це стане
найганебнішим днем
в історії України.

»

Уляна СУПРУН, колишня в. о. міністра охорони
здоров’я про те, що після того, як ректорку
Національного медуніверситету Катерину Амосову
звільнили з посади, їй стали погрожувати:

«

Я, три міністри і прем’єр одержали есемески з погрозами через те, що не повернули її на посаду. Мій
чоловік отримував їх теж. На нас напали, його побили.
Коли ми пішли до СБУ і про це розповіли, нам сказали, що це люди чоловіка Амосової і в управлінні вже
знають, як вони працюють. А банді молодиків доплачують за те, що вони на когось «випадково» нападають.
Нам хотіли дати охорону, але ми відмовились.
Це обмежує нас, тому ми сказали: «Ні!».
Це є їхня (корупціонерів. — Ред.) мета — залякати. Марко (чоловік Супрун. — Ред.)
знає, що замість того, щоб це мене залякало, я більш уперто це робила. Бо це неправильно, як вони поводяться
з людьми.

»

РІДНИЙ КРАЙ

www.volyn.com.ua

Доброго дня
вам, люди!
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18 ВЕРЕСНЯ

Сонце (схід — 6.57, захід — 19.27, тривалість
дня — 12.30).
Місяць у Тельці. 19—20 дні Місяця.
Іменинники: Михайло, Кирило, Андрій,
Макар.
19 ВЕРЕСНЯ

Фото vikka.ua.

«Будь-яка звістка з рідної землі
дає можливість забути, де ми перебуваємо»
Фото Галини МИКИТЮК.

Газети читають і на фронті.
Незважаючи на те, що
сьогодні носити «бібліотеку»
в кишені — дуже зручно.
Інтернет — це доступ до
найновішої інформації,
а газета — джерело
думок і емоцій. Вона
має своєрідний запах,
ілюстрована, що поглиблює
сприйняття тексту, тому її
хочеться тримати в руках

Сонце (схід — 6.58, захід — 19.25, тривалість
дня — 12.27).
Місяць у Тельці, Близнятах. 20—21 дні Місяця.
Іменинники: Євген, Іван, Сава.

n Золоті слова
«…гаряче нестерпно —
тягнуться ночі, важчають звуки…
хтось їздить у «мерсі»
з відкинутим вверхом,
ерхом,
хтось — у танку
з відчиненим люком…»
ком…»
Дмитро ЛАЗУТКІН,
ТКІН,
ет,
український поет,
журналіст,,
телеведучий..

n Погода

«На синю синь води
лягла від хмари тінь ...»

Людмила ВЛАСЮК

Так характеризує наше видання боєць із села Забужжя Любомльського району.
— Ми — військовослужбовці
14-ї ОМБр, яка дислокується у
Володимирі–Волинському, —
чую голос у телефонній слухавці
Олександра Куришка, офіцера
відділення морально–психологічного забезпечення. — Виконуємо
бойові завдання і майже весь час
перебуваємо в зоні проведення
ООС. У нас служать хлопці з різних областей, але чимало саме з
Волині. І тому нам важливо прочитати про те, що відбувається
вдома. Звісно, найперше цікавить тема популяризації збройних сил. Якщо 2014–й був роком
патріотичного сплеску, то зараз
вже починає перемагати буденність. Тому що більшість людей
бачить війну лише по телевізору,
вона відходить на другий план.
А тут для нас будь–яка звістка з

3

Микола Вінграновський поетичним
рядком нагадує, що вже осінь ступила
на поріг
Військовослужбовцям Олександру Куришку, Анастасії Рижановій
та Олександру Хлисіку припала до душі газета «Волинь».

рідних країв дає можливість забути, де ми є, і хоч на мить подумки
побувати вдома.
За цивільною освітою Олександр — журналіст, пішов на
фронт на початку 2015–го, у четверту хвилю мобілізації. Тепло
відгукується про своїх колег —
офіцера–психолога Анастасію
Рижанову та старшого офіцера
Олександра Хлисіка, яким теж
припала до душі газета «Волинь».
— Людям на фронті цікаво
дізнатися останні новини — чим
живе країна, що відбувається в
рідному краї, про бійців… Ми дя-

куємо за можливість читати про
це на сторінках вашого видання,
— говорить Олександр Сергійович.
«На Західному фронті без
змін», — цитую німецького письменника Еріха Марію Ремарка. Бо
ж війна триває і на Сході, щодня
хтось стає Героєм… І поки бійці
утримують лінію оборони в донецьких степах, тримаємо її тут, на
газетних шпальтах. Ми працюємо для наших читачів, особливо
тих, які зараз на передовій. Вони
мають знати, що ми про них думаємо…

«Заборонений» — фільм, якого давно чекало
українське суспільство

За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Лесі Пасічник,
18 вересня — хмарна погода, невеликий дощ.
Вітер північно-західний, 7–12, місцями пориви
15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5–10 градусів тепла, вдень — 10–15.
19-го — мінлива хмарність, уночі без істотних опадів, удень місцями короткочасний
дощ. Вітер західний, 7–12, вдень місцями пориви
15–20 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — плюс 3–8, вдень — 11–16 градусів.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 18 вересня було 1947 року — плюс 29,6,
найхолодніше — 1977-го — 0–4 градуси вище
нуля.
Температура води в річці Стир — 12, в озері Світязь – 15 градусів тепла.
У Рівному 18 вересня сонце буде рідко з’являтися з–за хмар. Удень очікується дрібний дощ,
ся.
який до вечора повинен закінчитися.
Температура повітря 6–12, 19–го —
7–13 градусів із позначкою «плюс».

Ведуча рубрики Людмила ВЛАСЮК.
К.
Фото Юлії МУЗИКИ.

Є такі кінострічки, які не варто оцінювати як
високомистецькі. Їхнє призначення в іншому:
їх мають побачити щонайбільше людей,
почути навіть у найвіддаленішому селі

Тел. 72–38–94.

Р Е К Л А М А

Галина МИКИТЮК

Як–от «Чорнобиль», про «недосконалість» якого
йшлося в інтернеті ціле літо; «Червоний», на зйомки
якого із зачарованими поглядами тікають із пар студенти волинських педколеджів. Так сталося й із «Забороненим» — фільмом, якого давно чекали в Україні.
Як серйозно налаштований глядач, я спочатку
прочитала однойменну книжку і тільки потім відвідала кіносеанс. Кілька спостережень над прочитаним: і
листів, і віршів уміщено в книзі достатньо — експрес–
знайомство зі Стусом–поетом гарантоване; книжку
можна прочитати за дві години; за нею легко вивчати
українську мову — особливо тим, хто тільки починає
чи хоче вдосконалити мовлення та граматику.
Тим, хто прагне більше імен, доказів, фактів з особистого життя і загалом хроніки про те, що значило
бути інтелектуалом у минулому столітті, раджу читати
«Справу Стуса» (упорядник Вахтанг Кіпіані).
Кіно спочатку гарне й тепле, але потім вражаюче
і страшне: важко усвідомлювати, як система може
знищити людину. Чи то акторам вдалося ліпше зіграти драму, але найсильнішою виявилася саме остання, третя частина (за висловом самого Стуса, «цікава
мука й нецікаве щастя»). У стрічці можна побачити
Стуса — європейського інтелігента. Думаю, актора
Дмитра Ярошенка ще довго впізнаватимуть саме за
цією роллю.

Як серйозно налаштований глядач, спочатку прочитайте
однойменну книжку. І тільки потім відвідайте кіносеанс.

Після перегляду фільму захотілося подякувати
творцям за те, що вони висвітлили одну з багатьох болючих, важливих і непростих тем нашої історії. І книга,
і стрічка формують те конче необхідне уявлення про
Василя Стуса, яке має бути в кожного українця.
Тим, хто читав негативні відгуки в мережі й чув про
низьку відвідуваність кіно, хочу сказати: зала була
майже заповнена, навіть чоловіки ледве стримували
емоції, а під час титрів лунали оплески.

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
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Погляд

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
n Тема № 1

www.volyn.com.ua

Фото roshen.com.

Євгенія СОМОВА,
редактор відділу соціального
захисту «Газети Волинь»

«Живої» книги
нічим не заміниш
Ми колись були країною, яка найбільше
читала у світі. Принаймні так нас
переконували. Нині ж Україна не входить
навіть до двадцятки таких
оя колишня сусідка Катя, котра тепер
живе в Данії, в один зі своїх приїздів до
Луцька похвалилася перевиданою книгою Всеволода Нестайка. Розповідала, що коли
побачила гарно оформлене видання на полиці в
крамниці, не втрималася від спокуси купити, бо
ж і сама в дитинстві захоплювалася його творами, сповненими гумором. Тож тепер у Данії читатиме «Дивовижні пригоди в лісовій школі» разом
із донькою Марійкою. На жаль, таких любителів
літератури зараз небагато.
За інформацією Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра
Разумкова і ГО «Читомо», кожен третій українець
за рік жодної книги не осилив. Тож, коли нещодавно побачила у переповненому тролейбусі хлопця студентського віку з книгою в руках,
неабияк здивувалася. Юнак читав стоячи, учепившись однією рукою за поручень вгорі, та з
таким захопленням, що здавалося, перебував
не в тролейбусі, а в іншій реальності. Зазирнула через плече, бо ж хотілося дізнатися, чим так
зацікавився. І здивувалася ще більше. То був не
детектив, не фентезі, а класика світової літератури — роман Джека Лондона «Мартін Іден». Подумалося: певне, у дитинстві мама читала синові
казки, журнал «Барвінок», на якому виросло не
одне покоління дітей. На жаль, часопис, котрий
через 10 років мав би відзначити 100–літній ювілей, у червні припинив виходити. Як повідомила
його редакція, через неможливість боротися із
впливом віртуального світу на уми малечі.
Живемо ж у добу цифрових технологій, соцмереж, фейсбуків та інстаграмів, коли люди дедалі менше читають, коли, як пише письменниця Оксана Забужко, «вміти читати літературу, як
мистецтво, стає таким–от не дуже популярним
скілом, ніби спеціально культивованим умінням,
як, скажімо, здатність розбиратися в класичній
музиці чи в античній скульптурі». Сучасне покоління сидить в айфонах, інтернеті, слухає аудіокниги. Навіть дошкільнят за вуха не відтягнеш
від гаджетів. Батьки з дитинства привчають їх до
новітніх технологій. Замість того, щоб прочитати
синові чи доньці казку, мама вмикає аудіозапис
або мультик. Дітей не залучають до читання, мотивуючи тим, що необхідну інформацію можна
отримати з інших джерел. Але ж книгу неможливо замінити екраном. Психологи стверджують,
що, незважаючи на всі переваги цифрових носіїв, людський мозок краще запам’ятовує інформацію, надруковану на папері.
Дослідження вже згадуваного Центру Разумкова свідчать, що батьки, котрі самі читають, прищеплюють любов до книг і дітям. Тож
я впевнена, що донька моєї сусідки Марійка із
задоволенням читатиме не лише електронні, а й
паперові книги, бо відчула смак самого процесу,
неповторний запах новенького видання. n

М

Повернення ядерного
статусу Україні вимагає
від Володимира Зеленського мешканка села
Кустин Рівненського
району Людмила Мельничук. На підставі Будапештського меморандуму вона дійшла такого висновку: країни-підписанти не виконали умов договору,
оскільки не захистили Україну від російської
агресії. Відповідний лист-звернення жінка
вже відправила Президенту, а його копію
розмістила в соцмережі. У разі відмови громадянка позиватиметься до суду.

Раніше про подібні умови проживання військові і не мріяли.

КОРПОРАЦІЯ «ROSHEN» ПЕРЕДАЛА
АРМІЇ ВЕЛИКУ ПАРТІЮ БОЄПРИПАСІВ
А також звела кілька житлових будинків для військових
Петро МАКАРУК

омпанія продовжує підтримувати Збройні сили
України — нещодавно було
передано велику партію боєприпасів до снайперської зброї натівського калібру.
Як повідомляє сайт Ukrainian
military Pages із посиланням на
Національний промисловий портал, одна з військових частин
ЗСУ отримала нову велику партію набоїв .338 Lapua Magnum
(8,6 70 мм) та .308 Winchester
(7,62 51 мм) для снайперських
гвинтівок, що перебувають на
озброєнні української армії.
Нагадаємо, що понад 500
таких гвинтівок для Збройних
сил України теж були придбані «Roshen». Це, зокрема, вітчизняна Zbroyar UAR-10 (.308
Winchester) та Savage-110 (.338
Lapua Magnum).
Також цьогоріч корпорація
за п’ять місяців звела двоповерховий 16–квартирний житло-

К

будівництво компанія
« Навитратила
близько
30 мільйонів гривень.
»
вий будинок загальною площею
1200 кв. м. для військових Калинівського військового арсеналу з
використанням енергоощадних
технологій. Він розрахований на
проживання близько 50 осіб. Помешкання умебльовані шафами
та шафами–купе. Мають повний
комплект сантехніки, пральні машини, кухні із вмонтованими варочними поверхнями, духовками,

Такі необхідні патрони
для снайперських гвинтівок.

витяжками, посудомийними машинами та холодильниками.
На ці потреби компанія
«Roshen» витратила близько
30 мільйонів гривень. Раніше таке
саме житло корпорація звела під
Броварами для сімей військовослужбовців, яких передислокували з Криму у 2014 році. n

n Прошу слова!

Хто як може,
так і прославляє своє село…
До мене звернулося багато людей, які шоковані публікацією «У селі Промінь місцева
влада проігнорувала День Незалежності України». Не маю наміру виправдовуватися,
лише хочу, щоб люди відповідали за свої слова та вчинки, особливо тоді, коли
поширюють неправдиву інформацію, як це зробив Григорій Борейчук
Вікторія КОСАРУК,
староста сіл Промінь, Коршовець,
Вербаїв, Мстишин, Лучиці

ітинг–реквієм у Промені Луцького району
24 серпня розпочався о 10–й годині. Спочатку поклали квіти до пам’ятників у селах
Вербаїв, Коршовець та Промінь. Отець Володимир
відслужив панахиду. Після молитви з вітальним словом виступили настоятель Свято–Михайлівського
храму отець Володимир, учасник АТО Богдан Андрійчук, житель села Володимир Демчук, депутат
районної ради Григорій Борейчук і я — староста
Вікторія Косарук.
У селі проводяться різноманітні заходи й акції.
25 серпня відбувся фестиваль громади «З Україною в серці», який транслювали 5 всеукраїнських
каналів. На святі було встановлено рекорд Укра-

М

святі було встановлено рекорд
« НаУкраїни.
Чому районний депутат
не написав про цю подію?

»

їни. Чому районний депутат не написав про цю
подію?
За останні три роки наша сільська рада ожила. Відремонтовано дороги, школу, проведено
вуличне освітлення всього села, зроблено капітальний ремонт ФАПу, сільради, облаштовано
дитячі майданчики. Зараз проводимо інтернет.
Постійно комунальна служба займається благоустроєм території.
І наостанок: хто як може, так і прославляє своє
село. Хтось працею, а хтось наклепом. n

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua
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Фото atbmarket.com.

n Секрет успіху

Мільйони українців довіряють цій мережі через доступні ціни і хорошу якість продукції.

Щ

Ольга ШУПСЬКА

С

Дискаунтери «АТБ» пропонують клієнту понад 3,5 тисячі найменувань
гарантовано свіжих продуктів і різноманітних товарів.

акції, загальна
економія коштів
покупця становитиме
40 відсотків і навіть
більше.

»

ді відкрили перший в області супермаркет найпотужнішого національного
ритейлера, обладнаний за новою концепцією енергоефективності, сервісу
та зручності. В оновлених супермаркетах «АТБ» є відділи «Свіжа випічка»,
«Свіже м’ясо», «Свіжа риба». Також
встановлені зручні сучасні автомати
для приготування кави, свіжих соків,
морозива. Розширили асортимент зелені та салатів у відділі «Овочі та фрукти». Цього року в магазинах впроваджують пілотні проєкти — відділи «Піца
на замовлення» та «Курка-гриль». Паралельно проводять дослідження задля підвищення комфорту та сервісу
для покупців, яких в «АТБ» прийнято
вважати партнерами.
Багато інноваційних рішень та європейських енергоощадних концепцій, які сьогодні є нормою для
будь-якого українського маркету, свого часу були розроблені та впроваджені саме в «АТБ». Йдеться про системи рекуперації тепла, нові стандарти
комфорту, зручність викладки товарів
тощо. Вже багато років корпорацію

У селі Боровичі Маневицького району через
необережність затопили
переправу через Стир.
Сталося це під час розчищення сміття. Інженерна споруда
не витримала навантаження
трактора, який виїхав на платформу, розламалася на дві частини та потонула. Селяни
використовували її у господарських цілях.

«АТБ» вважають першопрохідцем
і драйвером вітчизняної торговельної
галузі. Вона задає стандарти розвитку усьому українському продуктовому
ритейлу.
Як і відомі європейські лідери Lidl
та Aldi, компанія «АТБ-Маркет» надає
пріоритет інвестиціям у новаторські
проєкти з енергозбереження й екологічної безпеки.
Станом на сьогодні дискаунтери «АТБ» пропонують клієнту понад
3,5 тисячі найменувань гарантовано
свіжих продуктів і товарів найвищої
якості за цінами, які на 10–15% нижчі
за середньоринкові. Близько третини
з них представлено товарами власних
торгових марок та власним імпортом. Враховуючи бонусну програму
та щотижневі акції, загальна економія
коштів покупця становитиме 40 відсотків і навіть більше. Однак мільйони українців довіряють мережі «АТБ»
не тільки через доступні ціни — також
важливі гарантовані якість та свіжість
продуктів у супермаркетах мережі.
Кілька років поспіль магазини «АТБ»
проходять сертифікацію на відповідність вимогам загальновизнаного
стандарту ISO 22000:2005. Він ґрунтується на контролі безпеки продуктів на всіх етапах: сировина, виробництво, транспортування, зберігання. Паралельно проводять системні
внутрішні перевірки й аудити, що дає
змогу бути впевненим у якості кожного товару з чималого асортименту
«АТБ», зокрема й у Луцьку. n

Пожертвувати на благодійність зарплату за місяць пообіцяв народний депутат від 156-го округу на Рівненщині
Сергій Литвиненко, якого спіймали
на кнопкодавстві. Чоловік вибачився
і зазначив: поки що не знає, якому саме
благодійному фонду перекаже гроші. Про
яку ж суму йдеться, парламентар не уточнив, однак забезпечення депутата на місяць
становить 100–150 тисяч гривень.

З 12 вересня Волинський обласний
перинатальний центр повноцінно
запрацював. Тут давно приймали пацієнток
консультативно-діагностичні відділення,
а ось в акушерсько-гінекологічному
стаціонарі минулого четверга вперше
пролунав крик новонародженого

е один малюк з’явився на світ тієї ж доби
вночі. Обидва хлопчики з нормальною вагою — 3925 і 3500 грамів. Пологи приймав
Роман Савка, медичний директор комунального
підприємства «Волинський обласний перинатальний центр», головний спеціаліст із акушерства та гінекології обласного управління охорони здоров’я,
який нещодавно був удостоєний звання «Заслужений лікар України». Він розповів, що ще 10 майбутніх матусь чекають у новому лікувальному закладі
поповнення своїх сімей.
У центрі є 11 належно оснащених індивідуальних
пологових залів, 2 акушерські операційні, суперсучасне гінекологічне відділення, де лікують важкі
форми непліддя за новітніми репродуктивними технологіями. Заклад розрахований на 2500–3000 пологів на рік. n

Ритейл — це галузь, яка в наш час фактично забезпечує фінансову
стабільність країни, ефективно наповнює бюджети всіх рівнів
і є майданчиком для впровадження інноваційних технологій

бонусну
« Враховуючи
програму та щотижневі

У ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ
В ЛУЦЬКУ
ВЖЕ НАРОДИЛИСЯ ДІТКИ

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ ВИКОРИСТОВУЮЧИ
ІННОВАЦІЇ: ЯК ПРАЦЮЄ ЛІДЕР
ВІТЧИЗНЯНОГО РИТЕЙЛУ

аме послідовна стратегія
динамічного розвитку, яку
реалізує багаторічний лідер
(за товарообігом, кількістю
торговельних представництв, сплатою податків тощо) вітчизняного ритейлу — «АТБ-Маркет», — робить компанію драйвером цієї галузі.
За європейським зразком «АТБ»
більше чверті століття послідовно
провадить свою діяльність, інвестуючи мільйони у новації, підвищення
енергоефективності, експериментальні проєкти.
Саме в «АТБ» створили унікальний формат українського дискаунтера, що пропонує максимально якісні
товари та продукти за найнижчими
цінами на ринку. Понад 3,5 мільйона
громадян, у тому числі й мешканці обласного центру Волині, є постійними
клієнтами «АТБ». Цей показник стрімко зростає, адже щомісяця збільшується кількість дискаунтерів цієї
мережі. До кінця поточного року тут
планують відкрити не менш як сотню
нових магазинів, а у 50 супермаркетах
провести модернізацію.
Аналогічну тенденцію оновлення
та стрімкого розвитку спостерігали
й минулого року — відмінність лише
в тому, що у 2019-му компанія зробила ставку на ефективне розширення
мапи присутності дискаунтерів у західних і південних областях та Києві.
«Реконструкція та модернізація —
це, безумовно, капіталомісткі процеси.
Однак такі інвестиції цілком доцільні,
адже оновлені дискаунтери приваблюють нових покупців, отже, зростає
товарообіг і збільшується середній чек.
Після реконструкції знижуються витрати завдяки впровадженню енергоефективних технологій», — розповів Борис
Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».
Загалом сьогодні у 263 населених
пунктах 23 областей України цілодобово працюють 1026 комфортних дискаунтерів «АТБ». Влітку мережа підкорила
новий регіон — Закарпаття. В Ужгоро-
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ПРОТИ ПОРУШНИКІВ
ДОВЕЛОСЯ ЗАСТОСОВУВАТИ
ЗБРОЮ
Під час патрулювання Ківерцівського району
неподалік села Карпилівка співробітники
групи реагування райвідділу поліції
за порушення правил дорожнього руху
зупинили автомобіль «Fiat Scudo». 46-річний
водій відмовився виконувати законні вимоги
правоохоронців та надати документи
на транспортний засіб
Ірина ПАСІЧНИК

лизько опівночі патрульні помітили підозріле
авто. Зупинивши машину, побачили, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Стався конфлікт. На допомогу правопорушнику
приїхало ще п’ять чоловік, які почали бійку. Під час
сутички вони зірвали із поліцейського боді-камеру. У відповідності до ст. 46 Закону України «Про
Національну поліцію» правоохоронець застосував
табельну вогнепальну зброю, здійснивши попереджувальні постріли вгору та потім вистріливши
у нападників.
Внаслідок інциденту двох поліцейських госпіталізовано до лікарні із тілесними ушкодженнями,
а водія та його 24-річного товариша — із вогнепальними пораненнями. Їхньому життю та здоров’ю загрози немає.
На місце пригоди виїжджали співробітники
Державного бюро розслідувань, котрі за цим фактом розпочали провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України. Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального
кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове
розслідування триває. n
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Більше новин — на сайті

VOLYN.COM.UA

Марш за права тварин відбувся в Луцьку. Близько сотні лучан на Театральному майдані тримали плакати із закликами про гуманне ставлення
до чотирилапих друзів. Мета заходу — привернути
увагу суспільства до жорстокого поводження з ними, зокрема не використовувати їх у цирках, дельфінаріях та
фотопослугах, заборонити хутрові ферми, відмовитись
від тестування косметики на пухнастих, сприяти створенню зоополіції, внести диких звірів, які нині на межі
зникнення, до Червоної книги України.

n Читач радить

n Наші господарі
Фото tam.com.ua.

Фото Людмили МЕЛЬНИЧУК.

ПОДБАЙТЕ
ПРО ІНСТРУМЕНТ
ЗАЗДАЛЕГІДЬ

№ 9 (59)
n Домашня ферма

Не дуже зручно обрізати
аґрус, троянди чи інші
колючі рослини. Виручить
садовода старий дитячий
м’яч

Фото Сергія НАУМУКА.

Ігор ВИЖОВЕЦЬ

озріжте його навпіл, у центрі
півкулі зробіть отвір для секатора: вийде щось на зразок щитка на рапірі фехтувальника. Тепер не страшно братися за
роботу з колючими гілками.
Буває, треба працювати на ділянці, яка не знала плуга. Перекопувати її вельми важко. Тому не
пошкодуйте лопату, на її полотні
наріжте зубці. Вийде такий собі
«мініекскаватор». Таким удосконаленим знаряддям можна легко
копати будь–який дерен та перерубувати навіть товсте коріння.
с. Гредьки
Ковельського району. n
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Олександр Сидорук із села Мирин Ковельського району вирощує вуханів
та плекає чудовий садок
Сергій НАУМУК

арантинного шкідника на території Волинської
області виявлено вперше. В Україні він пошкоджує понад 250 видів культур, серед яких найулюбленішими є клен, шовковиця, бузина, волоський
горіх, вишня, слива, яблуня та інші плодові дерева.
Зазвичай забарвлення метеликів білосніжне, але
іноді бувають з чорними або темно–коричневими
плямами на крилах.
Кожна самка відкладає, за різними даними, від 300
до майже 2000 яєць. Заляльковується та зимує шкідник
у тріщинах під корою дерев, у сухому листі, рослинних рештках, щілинах будівель, парканів, у ґрунті (на
глибині 1,5-3 см). Перші метелики з’являються наприкінці квітня — на початку травня. Вони ведуть сутінковий спосіб життя. Самки відкладають яйця на верхній і
нижній бік листків та на трав’яну рослинність групами.
Відроджені гусениці скелетують листок, пізніше з’їдають його цілком, залишаючи тільки грубі жилки.

шкідник перельотами
« Поширюється
і за вегетаційний період може подолати

ерше, чим нас вразило господарство Сидоруків, — величезні, з кулак
завбільшки, персики. Дерево було
аж обліплене плодами.
— Вважаю, вирощувати їх у нас легше,
ніж абрикоси, — каже Олександр Романович. — У мене дерева посаджені так, що
захищені від переважаючих вітрів, а це —
головне.
Відтак у садку ростуть не лише ці фрукти, а й яблуні, груші. Усе плодоносить.
Поміж ними ще й ягідні кущі. Пан Олександр зізнався, що постійно поливає дерева, адже нині посушливі роки. Тому без
додаткової вологи навряд чи яблука та
персики були б такими гарними. Одразу
видно, що тут садок не для яблунь, а для
яблук.

П

25 — 40 км, в основному за напрямом вітру.

підопічних він годує
« Своїх
травою та комбікормом
власного виробництва (має
невеликий гранулятор) із
вівса, ячменю та макухи.

»

Поширюється шкідник перельотами і за вегетаційний період може подолати 25 — 40 км, в основному
за напрямом вітру. Гусениці переносяться повітряними потоками, а їх здатність голодувати протягом
2 тижнів призводить до того, що вони в пошуках їжі
можуть переміщатися в різні райони, потрапивши в
транспортний засіб.
Для боротьби з американським білим метеликом
збирають та знищують гусениць та кладки яєць; обрізають гілки з гніздами, які необхідно спалювати у
спеціально відведених місцях; очищають дерева від
нашарування кори; знищують рослинні рештки; перекопують пристовбурові круги дерев.
Можна також ловити шкідників за допомогою феромонних пасток та ловчих поясів, обробляти інсектицидами та біопрепаратами. n
Фото: voldpss.gov.ua
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Такими плодами може гордитися кожен господар.

»

Але, напевно, ще більше господар приділяє уваги кролям. Він розводить вуханів
кількох порід. Його улюбленцями є величезні фландри та французькі барани з повислими вухами.
— Ось цій красуні лише п’ять місяців, —
Олександр дістає з клітки велику молоду
самицю. — Мої фландри приводять більше
10 кроленят. У матки є вісім пипок, тому я
залишаю лише 9 малят. Якщо їх більше,
то вони не розвиватимуться нормально.
Єдиний недолік крупних кролів у тому, що
вони пізно дають потомство — до восьми
місяців треба ростити, а невеликі породи

починають спарюватися вже у 3–4 місяці.
Проте все-таки господар бачить у кролівництві більше переваг, аніж недоліків.
Інакше не займався б цією справою.
Своїх підопічних він годує травою та
комбікормом власного виробництва (має
невеликий гранулятор) із вівса, ячменю та
макухи. Іноді додає ще й висушену та перемелену на борошно траву. Пан Олександр
пояснює, що ячмінь сам по собі твердий,
а овес лише деякі вухані з’їдають повністю. Тож переважно лущать, як насіння, а
це нераціонально. Такого корму виділяє
жменьку на голову. Дає і свіжу траву. Малих
починає підгодовувати, щойно ті виходять
із гнізда.
— Дощ іде, а я накосив, одразу при-

ніс кролям — і все нормально. Головне не
класти траву в купу, аби не нагрілася, —
пояснює господар. — Але як два–три дні
моква, тоді даю мокре і водночас жменьку
сухого сіна.
В одній клітці перебирає траву вороново–чорний виводок. Нефахівець і не подумає, що це нащадки яскраво–оранжевого
бургундця та кролиці голубого французького барана.
— Важу перед паруванням або коли
везу на ринок у Голоби чи Ковель, — відповідає господар на моє питання про написані цифри на клітках і дістає велетня
вагою 6,5 кілограма. — Продаю тільки живими. Але в основному тримаю вуханів для
себе. n

15 «ХВОСТІВ» РОДИНИ СТАШУКІВ
Людмила МЕЛЬНИЧУК

К

«МОЇ КРОЛІ МОКРОЇ ТРАВИ НЕ БОЯТЬСЯ»

Господар не може нарадуватися своїми годувальниками.

Хазяйновиті селяни з Марковичів Локачинського району
переконують, що займатися тваринництвом вигідно

Наталія ГОРПИНЮК,
начальник відділу прогнозування,
фітосанітарної діагностики та аналізу
ризиків головного управління
Держпродспоживслужби
у Волинській області

Вухані — найбільше захоплення Олександра Сидорука.

Аби мати у своєму садку
вдосталь цієї цілющої
ягоди, з осені подбайте
про нові кущі
ля цього наріжте черенків довжиною 10–15 см та
підготуйте ґрунт. За перших приморозків висадіть їх під
кутом 45 градусів та присипте
землею, залишивши зовні лише
1–2 бруньки.
Наступної осені вже матимете повноцінний кущ. Тоді його
варто пересадити на постійне
місце так само під кутом, щоб
збільшити кореневу систему. n

Як боротися
з американським
білим метеликом?
Цей шкідник нещодавно
заполонив місто Рожище

n На часі

РОЗМНОЖУЄМО
СМОРОДИНУ

n Думка фахівця

пресі та інтернеті нині
все частіше «гуляють»
оголошення на зразок
«Продам коня» чи «Продається молочна корова». І як тільки не хвалять пропоновану
худобу: і високопродуктивна,
і спокійна, й добре пасеться…
Продають, бо, мовляв, не вигідно нині тримати її. Абсолютно іншу думку нещодавно
почула від Надії та Сергія Сташуків.
Утримують господарі, за
їхніми словами, небагато: сім
корів, четверо коней і кілька невеликих бичків. Всього
15 «хвостів». Правда, крім
того, мають ще п’ятеро свиней та чимало птаства.
— Тримати таке хазяйство не планували, — каже
Надія Сташук. — Спочатку у
нас було дві корови. Потім
залишили ще телицю. За тих
три корови колись дали нам
доїльного апарата. Пізніше
ще одну телицю вирішили не
продавати, бо гарна — руда
була… І так тепер маємо Берізку, Мальву, Олівію, Сіру,
Зірку, Білосніжку і найстаршу
— Ласуню. А бики наші мають клички Олімп, Аполон і
Підберезник, який народився
від Берізки, — із захопленням
розповідає жінка.
— Нам зовсім не важко давати лад усьому. Треба просто
увійти в ту колію, — підхоплює
розмову дружини Сергій. — Та
й городів багато не обробляємо — 5 гектарів зернових сіємо, картоплі садимо гектар,
півтора — буряка, гектар кукурудзи, трохи динь та городини, а решта все — трава. Добре, що з пасовиськом немає

У

проблем — водимо худобу на
паї, яких маємо 4. До речі, за
прогнозом погоди доводиться
добре пильнувати — на тиждень вперед проглядаємо,
аби по–хазяйськи все зробити. Нині ми вже встигли солому повозити, 19 копиць сіна.
Купувати жом у господарстві Сташуків не заведено.
Замість нього на зиму роблять
силос із кукурудзи та бурякової гички. На добрива також,
як кажуть, багато грошей не
витрачають, бо гною мають
вдосталь — 150 підвод вивезли цьогоріч на городи. Техніки
для обробітку поля вони не
мають. Кажуть, що робочої
сили вистачає: коні — Плотва,
Полька та Лисий — справляються. Ще ж лошак Мустанг
підростає на зміну.
— Трактор, звичайно, купити можна, але коней продати — ні! — категорично за-

не згідні працювати за «мінімалку».
— Я сьогодні сам собі і пан,
і хазяїн, і керівник. А те, що доходу, як думають, від хазяйства нема ніякого, неправда,
швидше навпаки, — зауважує
Сергій. — 9–10 тисяч гривень
на місяць ми отримуємо лише
за молоко (влітку по три бідони щодня здаємо). Продаємо
також молодняк — лошат, телят, відгодованих биків. Паї
нам не вигідно в оренду здавати. Минулого року, наприклад, за картоплю, вирощену
на 30 сотих, ми взяли набагато більше грошей, як заплатив
би орендар за весь пай. Цілий
рік маємо на чому копійку заробити. Бо, окрім картоплі,
продаємо моркву, буряки, капусту. Горіхів майже на 6 тисяч
здали. А от цукрових буряків
вже не вирощуємо — не вигідно. Надя моя ретельно веде

Трактор, звичайно, купити можна, але коней
« —продати
— ні! — категорично заявляє
43–річний господар.
»
являє 43–річний господар.
— А як без них жити? — дивується його дружина. — От
Лисий наш, хоч і найстарший
(йому 23), але найспокійніший. На ньому діти люблять
верхи їздити. І так, коли кудись треба, запрягаємо коней
— і гайда до лісу по гриби та
ягоди чи в гості до родичів.
За десяток літ отакого
господарювання подружжя
Сташуків добре підрахували, що таки не вигідно їм по
закордонах тинятися у пошуках заробітків. Та й удома

бухгалтерію, тож хазяйнуємо
не просто «як прийдеться», —
ділиться досвідом чоловік.
Усю роботу подружжя виконує разом. Сергій навіть
жартує з цього приводу: «А
по–іншому і не може бути:
якщо бюджет сімейний спільний, то й працювати маємо
разом». Правда, корів подоїти допомагає мама Надії, яка
з ними проживає. Син Роман
— нині студент, запропонувати свою поміч може хіба тоді,
як додому на канікули приїжджає. n

n Спробуйте і ви

ЗИМОВА ЦИБУЛЯ
Я
Розмах крил метеликів 2,5-3,5 см.

Сторінку підготував Сергій НАУМУК.
Тел. 725102.

Досвідчені городники
кажуть, що не лише
часник, а й цибулю
можна садити на зиму
осаджена наприкінці вересня — на початку
тку
жовтня рослина починає
нає
навесні рости, щойно зійде сніг,

П

бур’яни уже з’являться пізніше,
бур’ян
її легше, аніж весняну.
тому полоти
п
Та й цибулева муха їй не страшна.
н Збирати зимову цибулю
можна вже у липні. Найкраще для такої грядки вибрати
добре освітлене місце, де
рано сходить сніг. Поверхню ґрунту після посадки варто
т замульчувати торфом або
перегноєм. n
пер
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17 вересня 2019 Вівторок

n Футбол

www.volyn.com.ua

Фото fcvolyn.net.

n Прем’єр-ліга

«Шахтар» таки
приборкує норовливу
«Зорю», а «Динамо»
вже й у «Десні»
втопилося…
Після перерви на матчі збірної відновилася
і першість в УПЛ. Так у поєдинку
з «Шахтарем» «Зоря» вела 2:0,проте
в підсумку таки поступилася: 3:4
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ось «Динамо» дожилося до того, що програє чернігівській «Десні» (під нищівний
свист трибун рідного стадіону). Кияни вже
шості в турнірній таблиці, випереджаючи ФК «Маріуполь», «Карпати» та СК «Дніпро1» лише за додатковими показниками. Реанімаційні заходи
у вигляді приходу тренерського штабу на чолі
зі «старим-новим» Олексієм Михайличенком легендарному клубу поки допомагають, як мертвому
припарка…
Жалюгідний старт «Динамо» в нинішній першості (який, будьмо відвертими, вже зараз робить мрії
про чемпіонство майже нереальними) можна порівняти хіба зі стартом «Шахтаря» у сезоні 2008/2009.
Чемпіонську гонку «гірники» тоді програли без варіантів — у підсумку поступившись «Динамо» відразу
15 очками. Водночас той сезон став найтріумфальнішим для «Шахтаря» в єврокубках — підопічні Мірчі
Луческу тоді вибороли Кубок УЄФА.
Може, й «Динамо» аж так лихоманить перед
якимось епохальним звершенням? Коли що, підопічні Михайличенка у груповому турнірі Ліги Європи
стартують уже 19 вересня — приймають швецький
«Мальме».
Результати 7-го туру: ФК «Олександрія» —
СК «Дніпро-1» — 2:0; «Карпати» — «Ворскла» — 2:1;
«Шахтар» — «Зоря» — 4:3; ФК «Маріуполь» — «Олімпік» — 1:1; «Динамо» — «Десна» — 1:2; «Колос» —
ФК «Львів» — 1:0.

А

Двох голів у ворота «балканців» для перемоги було замало...

«ВОЛИНЬ» РОЗЗЯВЛЯЛА РОТА
НА ПЕРЕМОГУ —
ЗАЛЕДВЕ ВИДРЯПАЛА НІЧИЮ
Поки лучани буксують — конкуренти йдуть у відрив
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

олинь» (Луцьк) —
«Балкани» (Зоря,
Одеська область) —
2:2 (0:1 — Микола Златов,
15 хв (з пенальті); 0:2 — Руслан
Паламар, 38 хв; 1:2 — Віталій
Пономар, 67 хв; 2:2 — Младен
Бартуловіч, 90+3 хв (з пенальті)).
Чемпіонат України з футболу. Перша ліга. 9-й тур. 15 вересня 2019 року. Луцьк. Стадіон
«Авангард». 1600 глядачів. Головний суддя Олександр Солов’ян.
У заключному матчі 9-го туру
«Волинь» приймала на «Авангарді» « Б алк ан и» із с е л а
Зоря, що в Саратському районі
Одещини. Футбольний клуб із низів турнірної таблиці — тож були
сподівання, що в поєдинку з ним
лучанам вдома вдасться розжитися відразу трьома очками,
таким чином дещо поліпшивши
своє турнірне становище і почавши нарешті втілювати в життя
амбітні плани на сезон.
Та де там! Після першого тайму ми «летіли» з рахунком 0:2!
У середині другої половини
зустрічі лучани відіграли один
м’яч — гол на свій рахунок записав Віталій Пономар.
Попри всі зусилля підопічних
Андрія Тлумака, гра поволеньки
котилася до прикрої домашньої
поразки. Та все ж на доданих хвилинах поєдинку головний арбітр
наважився поставити пенальті
у ворота гостей (до речі, відкрили рахунок вони також «із точки»). Младен Бартуловіч пробив
без жодних шансів для голкіпера
«Балкан» Олексія Паламарчука —
у самісіньку «дев’ятку»!
2:2 — і у «Волині» ще лишалося трохи часу, аби вирвати перемогу! Таки не судилося — нічия.
Якби до початку поєдинку
якийсь провидець напророкував
«хрестоносцям» домашню «мирову» в поєдинку з одним із аутсайдерів першості — його б, вочевидь, просто віддухопелили
вболівальники лучан…

«В

Проте з огляду на те, що до
поразки лишалося якихось пів
кроку — маємо вдовольнитися
і цим очком.

Бартуловіч
« Младен
пробив без жодних
шансів для голкіпера
«Балкан» Олексія
Паламарчука —
у самісіньку
«дев’ятку»!

»

Тим часом Андрій Тлумак
на післяматчевій прес-конференції був доволі небагатослівним і помітно зденервованим,
найбільше нарікаючи на погану
реалізацію гольових моментів.
Воно й не дивно: у гонитві відразу за трьома прямими путівками в УПЛ (коли ще таке буде!)
вже чітко окреслилася трійка лідерів, яка потроху зникає з поля
зору «Волині»…
До речі, у 8 поєдинках
9-го туру загалом було забито
26 м’ячів. Левова частка з них —
15 — лише у двох матчах: «Черкащина» — «Рух» (1:6) та «Миколаїв» — «Кремінь» (6:2).
У рамках наступного —
10- го — туру «Волинь» гратиме

21 вересня в Харкові з «Металістом 1925».
ЗА ВОРОТАМИ

Андрій Тлумак,
головний
тренер
«Волині»:
«Звичайно,
ми засмучені. Хоча гра розвивалася так, що ми програвали
0:2 і після цього показали характер, зрівняли рахунок — все
одно засмучені. Ви бачили,
скільки ми створили моментів.
Але забивати м’ячі не виходило. На перших хвилинах, якби
Міха забив гол, — гра повернулася б у зовсім інший бік. Оце
в нас якраз і не вийшло».
Результати 9-го туру: «Черкащина» — «Рух» — 1:6; «Гірник-Спорт» — «Металург» — 1:0;
«Минай» — «Агробізнес» — 2:1;
«Авангард» — «Металіст 1925» —
0:1; «Прикарпаття» — «Інгулець» — 0:1; «Миколаїв» — «Кремінь» — 6:2; «Чорноморець» —
«Оболонь-Бровар» — 0:1;
«Волинь» — «Балкани» — 2:2.
У списку бомбардирів лідирують Данііл Кондраков
(«Рух») — 6 голів (2 — з пенальті)
та Анатолій Нурієв («Минай») —
6 (4). n

Турнірна таблиця Першої ліги:
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команда
«Рух» (Львів)
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
«Оболонь-Бровар» (Київ)
«Минай» (Минай, Закарпаття)
«Металіст 1925» (Харків)
«Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
«Інгулець» (Петрове, Кіровоградщина)
«Волинь» (Луцьк)
«Миколаїв» (Миколаїв)
«Чорноморець» (Одеса)
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина)
«Балкани» (Зоря, Одещина)
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
«Черкащина» (Черкаси)
«Металург» (Запоріжжя)

I
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

В
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1

Н
2
1
4
2
2
2
3
4
3
1
1
2
3
3
2
1

П
1
2
0
2
2
2
2
2
3
5
5
5
5
5
6
7

М
18-6
16-7
16-9
16-14
14-7
13-10
9-5
16-13
16-16
11-12
16-15
7-15
7-13
13-23
10-22
7-18

О
20
19
19
17
17
17
15
13
12
10
10
8
6
6
5
4

Турнірна таблиця Прем’єр-ліги:
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Команда
«Шахтар» (Донецьк)
«Десна» (Чернігів)
ФК «Олександрія»
Зоря» (Луганськ)
«Колос» (Ковалівка)
«Динамо» (Київ)
СК «Дніпро-1» (Дніпро)
«Карпати» (Львів)
ФК «Маріуполь»
«Ворскла» (Полтава)
ФК «Львів»
«Олімпік» (Донецьк)

І
7
7
7
7
7
6
7
7
6
7
7
7

В
7
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
0

Н
0
2
0
2
1
2
2
2
2
1
0
2

П
М
О
0 23-6 21
1
9-3 14
3 9-10 12
2 12-10 11
3
6-9 10
2 10-7 8
3
8-9
8
3
6-9
8
2 7-10 8
4
8-9
7
5 7-13 6
5 4-14 2

Кращими бомбардирам першості є гравці
«Шахтаря» Жуніор Мораєс (7 голів) та Марлос — 5. n

Вітаємо!
13 вересня зустріли золотий ювілей подружнього життя жителі
села Микуличі Володимир-Волинського району
Микола Кузьмович
та
Любов Андріївна
ОНІЩУКИ.
Сердечно вітаємо і зичимо здоров’я, терпіння,
любові й добробуту, творчої наснаги та святкового
настрою.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці вашому залишать добрий слід.
Прийміть найкращі побажання,
Здоров’я, щастя, многих літ.
На небеснім просторі, де світяться зорі,
Де місяць серпанком пливе,
Хай Матінка Божа із Сином Небесним
Дарують вам щастя земне.
З любов’ю
сини Василь,
Сергій, донька Таня,
зять Андрій,
внуки Світлана, Ірина
з чоловіком Андрієм, Богдан,
правнучка Ілона.
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Фото Сергія НАУМУКА.

Любешівські маєтки
поділили на вісім частин
18 вересня 1484 року — перша писемна згадка про поліське містечко
Андрій БОРКОВСЬКИЙ

той час воно входило до складу
Великого князівства Литовського. Безперечно, було засноване
значно раніше, але наразі про це не
вдалося знайти писемних підтверджень.
Отож, 18 вересня 1484–го у Троках,
містечку біля Вільнюса, Божою ласкою
король Польщі, землі Краківської, Сандомирії, Сирадії, Лехії, Куявії, великий
князь литовський, володар і спадкоємець Русі, Пруссії, Хелмна, Ельблонга та
Помор’я Казимир, затвердив декрет про
розподіл володінь між панами Михном
Доргевичем та Яном Довойновичем.
Ішлося про маєтки Ольбязь, Любешів,
Бискупичі та Росне.
Документ засвідчує, що Михно Доргевич домагався від волковиського
намісника Яна Довойновича матери-

У

зни (маєтностей, якими володіла його
мати): Ольбязя, Любешова, Бискупичів,
Росного та навколишніх сіл.

декреті не вказано,
« Укому
дістався Любешів,
а кому — інші населені
пункти.

»
З часів Великого князівства Литовського у райцентрі нічого не залишилося,
а от пізніша архітектурна пам’ятка — в’їзна брама XVIII століття – збереглася донині.

За словами Михна, Ян Довойнович одружився з його матір’ю, а відтак
йому перейшло її нерухоме майно. З
документа не зрозуміло, чому Михно
домагався маєтків. Можна припустити, що його матір уже померла, а значить, ішлося про спадщину.
Король та Пани–рада (державний
орган Великого князівства Литовського, куди входили найвпливовіші магнати,

Р

Е

К

мала широкі повноваження у зовнішніх
справах та внутрішній політиці) вирішили розділити спадок між Михном Доргевичем, його сестрою Кахною та дітьми
Довойновича: Андрієм, Яном, Ельжбетою, Ядвігою, Ганною і Маргаритою, як
того вимагала правова система держа-

Л

А

М

А

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Волиньелектрозбут» інформує
малих непобутових споживачів про ціни на універсальні послуги
на IV квартал 2019 року
У зв’язку із переглядом НКРЕКП тарифів на розподіл електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 10.09.2019 №1895
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 11 грудня 2018 року №1828», Постанова НКРЕКП від 10.09.2019 №1904
«Про внесення змін до Постанови НКРЕКП від 11 грудня 2018 року №1837», Постанова НКРЕКП від 10.09.2019 №1919
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 11 грудня 2018 року №1852», Постанова НКРЕКП від 10.09.2019 №1922
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 11 грудня 2018 року №1855») 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 на IV квартал 2019 року.
Категорія споживачів

ви. Відтак, маєтки були поділені на вісім
частин.
У декреті не вказано, кому дістався
Любешів, а кому — інші населені пункти.
«А на твердість того і нашу печатку казали прикласти до цього листа», — йдеться наприкінці документа. n

Оператори системи розподілу

Довідково. Складові ціни на універсальні послуги,
використані при розрахунку:
Прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію,
грн/МВт•год. (без ПДВ)

1618,42

Постанова НКРЕКП № 1906
від 14.12.2018

Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках
електричної енергії, грн/МВт•год. (без ПДВ)

1882,45

Постанова НКРЕКП № 1177
від 05.10.2018

Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу споживачів
ПрАТ «Волиньобленерго», грн/МВт•год. (без ПДВ)

52,20

Постанова НКРЕКП № 1895
від 10.09.2019

Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу споживачів
ПрАТ «Волиньобленерго», грн/МВт•год. (без ПДВ)

532,79

Постанова НКРЕКП № 1895
від 10.09.2019

Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу споживачів
АТ «Укрзалізниця», грн/МВт•год. (без ПДВ)

64,47

Постанова НКРЕКП № 1922
від 10.09.2019

Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу споживачів
АТ «Укрзалізниця», грн/МВт•год. (без ПДВ)

270,74

Постанова НКРЕКП № 1922
від 10.09.2019

Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу
споживачів ДП «Регіональні електричні мережі», грн/МВт•год.
(без ПДВ)

59,79

Постанова НКРЕКП № 1919
від 10.09.2019

Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу
споживачів ДП «Регіональні електричні мережі», грн/МВт•год.
(без ПДВ)

256,92

Постанова НКРЕКП № 1919
від 10.09.2019

ПрАТ
«Волиньобленерго»

ДП «Регіональні
електричні мережі»

АТ
«Укрзалізниця»

ПрАТ
«Львівобленерго»

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)

2594,77

2318,90

2332,72

2560,01

Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу споживачів ПрАТ
«Львівобленерго», грн./МВт•год. (без ПДВ)

69,80

Постанова НКРЕКП № 1904
від 10.09.2019

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)

2114,18

2121,77

2126,45

2131,78

Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу споживачів ПрАТ
«Львівобленерго», грн./МВт•год. (без ПДВ)

498,03

Постанова НКРЕКП № 1904
від 10.09.2019

Тариф на передачу електричної енергії
ПрАТ «НЕК «Укренерго», грн/МВт•год. (без ПДВ)

116,54

Постанова НКРЕКП № 1781
від 30.08.2019

Тариф на послуги постачальника універсальних послуг,
грн./МВт•год. (без ПДВ)

62,99

Постанова НКРЕКП № 1864
від 11.12.2018

Категорія споживачів

Оператор системи передачі (ПрАТ «НЕК «Укренерго»)

Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачі 1-ї групи),
приєднаних до системи передачі, грн/МВт•год (без ПДВ)

2061,98

ПрАТ «Волиньобленерго»
інформує про введення тарифів
на послуги з розподілу
електричної енергії
з 1.10.2019 року
(Постанова НКРЕКП № 1895
від 10.09.2019 р.)
Без ПДВ
грн/Мвт*год

Крім того,
ПДВ
грн/МВт•год

Разом
з ПДВ
грн/МВт•год

І клас напруги

52,20

10,44

62,64

ІІ клас напруги

532,79

106,56

639,35

Споживачі

Постанова набирає чинності з 1 серпня
2019 року, але не раніше дня, наступного
за днем її опублікування в офіційному
друкованому виданні – газеті «Урядовий
кур’єр».
Для проведення розрахунків за перетікання реактивної електроенергії середньозважена фактична ціна електричної
енергії на ринку «на добу наперед» за перші 20 днів попереднього розрахункового
періоду на вересень 2019 року становить
1664,03 грн/МВт•год (без ПДВ).

Сільськогосподарське підприємство
терміново

ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ
сім’ю ветлікарів.
Житлом забезпечуємо.
Заробітна плата за домовленістю.
Тел. (067) 93-66-422.

Загублені
бухгалтерські
документи
та печатку
ТзОВ
«Кавасакі
ЛД»
вважати
недійсними.
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n Світ захоплень
Фото Костя ГАРБАРЧУКА.

«Ляльки-мотанки —
це не забавка,
а справжній оберіг»
Так вважає Оксана Мельник із Переспи
Рожищенського району, тому й виготовляє
їх лише в доброму настрої
Фото Тетяни БОЯРИН.

Два обеліски, які нагадують про шляхтичів Загоровських і про гетьмана Мазепу.

ЯК ВОЛИНСЬКИЙ СЕЛЯНИН
БУВ ПИСАРЕМ
В АДМІРАЛА КОЛЧАКА
У музеї історії села Старий Загорів Локачинського
району зібрано справжні раритети
Найголовніша його цінність не у рідкісних
експонатах, а в тому, що для нащадків
збережено пам’ять про односельчан.
Складено списки вивезених
у нацистську Німеччину, репресованих
у радянських концтаборах, загиблих
на фронтах та у боївках УПА. Цьому селу
пощастило, що знайшлися ентузіасти,
які створили такий заклад у місцевій
школі. Один із них — історик Ігор Баран.
Колекція раритетів уже не поміщається
в одному класі. Тому частина предметів
та одягу зберігається у народознавчій
світлиці

За словами майстрині, кожен елемент мотанки має певний
сакральний зміст.
Тетяна БОЯРИН

З

Кость ГАРБАРЧУК

а словами пана Ігоря, музей історії села
повністю відповідає своїй назві. Основою для його створення стали експонати, які упродовж усього життя збирав
житель Старого Загорова, нині покійний Микола Маначинський. Сільський механізатор був
великим любителем старовини. Саме його
знахідки — знаряддя праці, предмети побуту,
колекція старовинної зброї — допомагають
краще вивчати минувшину, починаючи від
кам’яної доби і включно до наших днів. Експозиція постійно поповнюється, приносять діти,
старші люди, адже розуміють, що в музеї воно
точно збережеться для наступних поколінь.
— У нас усі експонати справжні, — говорить з гордістю історик, — маємо колекцію
гудзиків із військових мундирів різних епох.
Є навіть топірець язичницького божества Перуна. Його знайшли випадково. Цегла з маєтку шляхтичів Загоровських. Серед книг —
старовинний церковний збірник «Четьї Мінеї»
і антикварний «Апостол». Досить непогана
колекція монет і паперових банкнот. Привертають увагу відвідувачів гривні часів Української Народної Республіки. Кожен експонат
має свою історію.
На стендах — фотографії та документи,
присвячені Столипінській аграрній реформі.
Читаю відомості про хутори та колонії, де колись жили місцеві селяни, й розумію, скільки
потрібно було витратити часу й зусиль, щоб
підготувати таку вичерпну довідку.
Пан Ігор показує знімки чотирьох воїнів
Української Народної Республіки зі Старого
Загорова. Він ще застав їх живими.
— Цікава історія мого двоюрідного
діда, — продовжує наш екскурсовод. — Збереглося посвідчення, видане Івану Барану
під час служби у війську адмірала Колчака
у 1919 році. Документ засвідчує, що волинський селянин був старшим писарем. Він
добирався аж із Омська на Волинь під час
громадянської війни через усю Російську імперію і згодом власноруч написав спогади.
Тож ми маємо унікальні документи тієї епохи.
У часи Другої Речі Посполитої місцеві жителі емігрували в Аргентину. Цей факт також

З

ахопилася дівчина виготовленням ляльки-мотанки
у студентські роки. На третьому курсі факультету культурології в Східноєвропейському
національному університеті імені
Лесі Українки, на курсі образотворчого мистецтва студентів ознайомлювали з виготовленням
традиційних українських витинанок, писанок, а також ляльок-мотанок. Відома на Волині майстриня Галина Вахрамєєва зуміла
запалити в Оксаниній душі вогник
до техніки виготовлення цих давніх родинних оберегів, що пізніше
переросло в справжнє хобі дівчини, бо згадала вона, як у дитинстві
сама гралася ляльками з хустки,
які робила для них із сестричками
мама.
Кожна виготовлена нею лялька має своє ім’я. Наприклад, першу нарекла Галиною, бо присвятила її найріднішій людині на світі — неньці Галині Данилівні.
Оксана каже, що мотанка —
це не звичайна лялька, не іграшка, а справжній родинний оберіг.
Здавна наші предки надавали їй
символічного, сакрального змісту.
Вона виконувала роль оберегу,
була символом мудрості, берегинею, символом матері — продовжувачки роду та зв’язку з поколіннями. Тому так вимогливо
підходить до вибору матеріалу
для її виготовлення, оздоблення
кожного елементу традиційного
національного одягу.
— Справжньою скарбницею
матеріалу для ляльок стала бабусина скриня. Колишнє домоткане
полотно, натуральний ситець бабусиних блуз — усе пішло в роботу, — зізнається майстриня.
Кожен елемент мотанки,
за словами Оксани Мельник, має
певний сакральний зміст. От, наприклад, сухим запашним зерном
пшениці, що символізує достаток
та здоров’я, наша співрозмовниця наповнює мішечок-каркас своїх ляльок.
А головна «родзинка» її мотанок — це ручна вишивка сорочки,
в яку одягнута лялька. Бо саме
в кольоровій гамі закладено

Ігор Баран знає історію кожного експоната.

добирався аж із Омська
« Він
на Волинь під час громадянської
війни через усю Російську
імперію і згодом власноруч
написав спогади.

»

зафіксовано в історії села. Якось внучка Івана
і Катерини Ляшуків приїжджала на батьківщину своїх предків із Шотландії.
У цьому музеї чимало експонатів часів
Другої світової війни. На вітрині — німецькі
агітаційні листівки та оригінал посвідчення
в’язня концтабору. Зберігаються фрагменти радянського літака, який упав біля села
влітку 1944-го. Прикро, але краєзнавцям
так і не вдалося дізнатися прізвище пілота.
Пан Ігор показує унікальну колекцію холодної
зброї: кортики, палаші, шаблі, кинджали.
Дослідник розповідає, як крок за кроком
створювалася «Книга пам’яті Старого Загорова XX століття».
— Нам вдалося дізнатися про односельчан, які загинули, починаючи з російсько-японської війни 1904–1905 років. Далі —
Перша і Друга світова. Маємо дані про розстріляних у Луцькій тюрмі у червні 1941-го,
серед них був і мій дядько. Склали списки
вивезених у Німеччину та загиблих у результаті міжнаціонального українсько-польського
конфлікту, — продовжує гід.
Не менш цікавий розділ сучасної історії.
Ігор Баран навіть приніс свій приватизаційний
сертифікат, адже сучасні школярі вже не знають, що це за документ.
На виїзді з села ми сфотографували два
обеліски, встановлені завдяки ініціативі краєзнавців: на честь гетьмана Мазепи, в якого
тут була коханка, і на згадку про українських
шляхтичів Загоровських. n
Більше фото — на сайті
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певний зміст побажання. Жовте
забарвлення — це колір сонця,
червоний — кохання, зелений —
колір добробуту, синій — символ
здоров’я.
— До виготовлення мотанок беруся лише в доброму настрої, зі світлими думками, адже
лялька має виражати чистоту
помислів та добро. Дарую свої
вироби близьким людям як обереги в значущі для них життєві моменти. Кожна моя лялька
унікальна, бо за колористикою

для пари
« Оберіг
на весілля має
переважно
червоні й чорні
барви, а на честь
народження дитини —
блакитні та зелені.

»

барв іншої такої немає. Якщо
виготовляю оберіг для закоханої
пари на весілля, то переважають червоні й чорні барви, якщо
на честь народження дитини —
блакитний і зелений — кольори
нашого життя. Я надаю великого
значення виготовленню найдрібніших деталей ляльки (вишита
сорочка, плахта, фартушок, головний убір), матеріалу, з якого
вони зроблені (наприклад, полотняний мішечок-каркас можу
наповнювати запашними сухими
травами — лавандою, чебрецем,
м’ятою, які теж наділені в українській обрядовості певною символікою). Для мене лялька-мотанка — це потужний родинний
оберіг, тому, даруючи її, прагну,
щоб вона несла лише позитив.
А от забавкою для дітей, ігровою
лялькою може слугувати кукурудзянка, основа якої виготовлена з качана кукурудзи, не має
сакрального хреста на обличчі, тому й не несе символічного
значення, або лялька, виготовлена зі звичайної жіночої хустки, —
пояснює Ольга Мельник, наголошуючи, що вона не вважає себе
великою майстринею. n

www.volyn.com.ua
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оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці);
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НЕРУХОМІСТЬ
l Продаються у Луцьку (район вул.
Дубнівської) два будинки на одному
подвір’ї (72 кв. м і 35 кв. м, утеплені,
усі зручності). Є два сараї, льох, у дворі — бруківка, 0.06 га городу. Тел.: 095
82 56 503, 099 47 62 577.
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 Продається квартира з економним
опаленням (м. Луцьк, вул. Володимирська). Тел. 066 66 06 303.
l Продається терміново квартира у
Володимирі–Волинському. Тел. 097
10 20 995.
l У селі Мощаниця Ківерцівського
району продається дерев’яна хата. Є
садочок, 0.25 га городу, хата біля річки. Терміново. Тел.: 093 69 81 234, 096
91 74 617.
l Продається частина будинку з усіма господарськими спорудами. Є газ,
вода, 0.03 га землі (м. Луцьк). Тел. 095
71 35 770.
l Продається житловий будинок із
господарськими та побутовими спорудами. Є газ, 0.40 га землі, неподалік
— ліс, ставок, джерело. Ціна договірна (с. Садів Луцького району). Тел.:
097 37 00 885, 093 61 19 699.
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 (1 км від Луцька) приватизована земельна ділянка (0.17 га)
для с/г призначення (гарне місце біля
будинків). Можна під забудову. Тел.
096 11 33 905.

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.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам комбайн «Клаас Колумбус» у робочому стані (вкладень не
потребує). Ціна договірна. Тел. 066
47 07 998.
l Продам дискову борону БДТ-3 у
робочому стані. Тел.: 050 80 85 949,
098 97 74 463.
l Продається різна с/г техніка: картоплесаджалки, картоплекопачки,
картоплекомбайни, плуги, культиватори, дискові борони, грунтофрези,
косарки, сінограбарки, обприскувачі,
розкидачі міндобрив, сівалки, зернозбиральні комбайни, прес–підбирачі.
Тел.: 067 93 46 442, 095 15 53 666.
l Куплю транспортер до картоплетехніки. Тел. 066 12 96 842.
l Продам екскаватор. Тел. 068 83 85
568.
l Продається зернова навісна сівалка до трактора, привезена з Польщі.
Можлива доставка. Тел. 096 96 95 596.
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.
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.

пінополіуретан
(шляхом напилення);
екоізол (рідкий пінопласт,
закачування у стінові
пустоти).
Шляхом напилення житлових
приміщень, промислових об’єктів, складів, ангарів, овочесховищ.
Утеплення дахів, горищ, підлоги.
Тел.: 0504383475, 0671795845.

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.

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 Недорого продається холодильник «Днепр-2» (б/в) у доброму робочому стані. Тел. 050 24 15 094.
l Продам нову пилораму. Терміново. Ціна договірна. Тел. 097 58 65 402.
l Куплю: підшипники, інструмент,
ремені, свердла, мітчики, плашки,
різці токарні, магнітні пускачі, цепи,
параніт. Тел. 050 37 88 438.
l Продам дерев’яну вагонку, комплектуючі та все для сходів (косоури,
перила, балясини). Можлива доставка. Тел.: 066 07 40 396, 067 94 80 197.
l Продам бджолосім’ю (можна з вуликом. Бджоли здорові та доглянуті).
Ціна договірна (м. Берестечко Горохівського району). Тел.: 096 54 41 019,
096 34 93 731.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні),
рейки монтажні (в наявності, а також
на замовлення). Доставлю. Тел.: 095
57 21 004, 068 41 10 458, 093 11 47
595.
l Терміново продам червону цеглу
(3 000 шт.). Недорого. Тел. 097 39
70 257.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою до 10 тонн).
Тел. 050 37 81 998.
l Продам: жом, 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: жом, торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу
білу та червону (нову та б/в), землю
на вимостку, гній, цемент. Доставка.
Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33
74 034, 096 99 43 100.
l Продам: жом, дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, цеглу білу
та червону (нову та б/в), шифер (б/в),
пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем.
Доставка. Послуги мінінавантажува-

ПРОДАЮ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ

УТЕПЛЕННЯ
БУДИНКІВ

17 вересня 2019 Вівторок

(є у наявності, а також
на замовлення): балки, крокви,
дошки обрізні та необрізні,
рейки монтажні. Вироби
з дерева на замовлення.
Доставка.
Тел.: 09557212004,
0684110458.

ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ

якісно
швидко
надійно
(09 473– 10 – 69
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(095) 479– 05 – 96
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чем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ.
Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02 527.
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: 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: щебінь різних фракцій,
відсів, пісок, цеглу, блоки, клей для
блоків, цемент. Можлива доставка.
Послуги автомобілем (самоскид).
Тел.: 050 52 99 520, 068 72 12 229.
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 Продам молоду жеребну кобилу
(3 роки). Тел.: 066 62 73 694, 068 94
79 512.
l Продається тільна (6 міс.) телиця
у Луцькому районі. Тел. 099 07 28 816.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75
859.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи.
Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19
32 639.
l Дорого куплю корів, биків, коней,
лошат. Тел. 068 91 57 460.
l Куплю: картоплю, моркву, часник,
буряк, квасолю. Тел.: 096 72 66 046,
095 87 55 379.
l Продам цуценя німецької вівчарки.
Тел. 050 43 81 896.

ПОСЛУГИ
l Перекриваю дахи, а також виконую інші будівельні роботи. Тел. 066
65 21 713.
l Надам 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 двосторонній дуб), а також штахети жалюзного типу (горизонтальні), металеві
кольорові водостічні системи (труби,
ринви, коліна). Тел.: 099 64 21 028,
096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублене посвідчення батьків
багатодітної сім’ї, видане Карпилівською сільською радою на ім’я Кардаш Марія Володимирівна, вважати
недійсним.

Пам’ятаємо,
любимо, сумуємо
Волинська обласна організація Національної спілки журналістів України глибоко сумує з
приводу смерті колишньої музичної редакторки
ОДТРК, членкині НСЖУ
Любові Степанівни
ВАНЧУГІНОЇ.
У глибокій скорботі та смутку схиляємо голови перед її світлою пам’яттю і висловлюємо співчуття родині та
близьким покійної.

Колектив Волинської державної обласної
універсальної наукової бібліотеки імені Олени
Пчілки висловлює глибоке співчуття директорці Волинської обласної бібліотеки
для юнацтва А. С. Єфремовій з приводу непоправної втрати — передчасної смерті доньки
Надії Олександрівни.
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«Доріг є багато, і скрізь є весна, та лиш пам’ятайте,
що мати одна...»

«Журавлі»
Степана Кривенького
принесли гран-прі
фестивалю-конкурсу
горохівським артистам
Народна аматорська чоловіча хорова
капела районного дому «Просвіта»
здобула найвищу нагороду на фесті
«Волинь моя, краса моя»

Під акомпанемент залуженого працівника культури України Василя Дарчука Февронія Горайчук (у центрі)
співає зі своєю сестрою Анастасією Остапчук.

91-річна активістка співає
наперекір усім негараздам
Закінчення. Початок на с. 1
Юлія МУЗИКА

свята і будні, працюючи
й відпочиваючи, завжди люди в селі співали.
І пісні були різними, як саме
життя, — про кохання й розлуку, дружбу і ненависть, роботу
й жарти, — розповідає Февронія Горайчук, яка в спеціальному зошиті дбайливо записала
назви близько ста старовинних
пісень. — Мені головне, як пісня зветься, згадати, то я слова й мелодію знаю, — бадьоро
каже довгожителька, зауважуючи, що більшість пісень вона
пам’ятає ще з дитинства і юності.
Голосистими були її батьки — Антон й Агафія Сопронюки,
знали безліч народних пісень.
У Градиську, пригадує жінка,
про них завжди казали: «Нема
Антона з Агафією, то нема й весілля…» Гарними голосами нагородили вони і своїх сімох доньок і трьох синів.
— Хорошенько мої батьки
жили, хоч і не хотіла мати в Градиськ віддаватися. Вона була
ключницею в панів і збиралась
заміж за панича, коли надумав
до неї батько посвататись, —
згадує бабця Февронія, як принесену на сватання «палінку»

—У

(спеціальну хлібину) мати батькові віддала назад, та він із братом знову прийшов у Нову Руду
до вподобаної дівчини. «Не підеш за Антона — будеш у дівках
сидіти до сивої коси й жовтого
зуба», — пригрозив Агафії брат
її сватальника, після чого дівчи-

свого
« Імені
я не люблю, —
зітхає жінка. —
Батьки хотіли
по-іншому назвати,
та священник сказав,
у день якого святого
народилася, таке
ім’я й має бути.

»

на таки погодилась на заміжжя.
І не пошкодувала. Разом не тільки десятьох дітей ростили та невпинно працювали, а й пісень
співали.
Недовгого віку відміряв Господь Агафії — ще 46-літньою
пішла вона з життя. А через
рік після смерті матері Февронія одружилася. Невдовзі
і синочок Михайлик у молодій
сім’ї з’явився, та радість затьмарила біда: чоловіка Григорія, який був у колгоспі комірником, за розгребану котами
купу намолочено зерна засудили до п’яти літ тюрми. Нелегко
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Олег КРИШТОФ

колективів із Волині та Рівненщини зібралися в Горохові, щоб виконати пісні Степана
Кривенького (1941—1992). У рамках конкурсу захід, присвячений пам’яті видатного композитора та поета, відбувся в нашій області вперше. Виконавську майстерність учасників оцінювало журі під
керівництвом хормейстера, диригента Волинського
державного академічного народного хору Володимира Єфіменка. Кожен колектив представляв дві
пісні, одну з яких обов’язково створив Степан Федорович. Тужлива пісня «Журавлі» стала щасливою
для чоловічої хорової капели з Горохова та її очільниці Тамари Тарасівни Мельник.
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тоді прийшлося молодій дружині, та вона, поки чоловік повернувся, спромоглася навіть хату
сама збудувати.
— Поховали ми ще маленькими двох старших синочків…
Навіть виїхати хотіли з Градиська, аби те все пережити, — повертається в минуле
Антонівна. — Згодувався лиш
наймолодший Гриша, він нас
і до життя повернув…
Чоловік Григорій Маркович
був вправним майстром: шапки
й чоботи шив, лагодив, на ставах працював. Як бджілка, трудилася все життя і Февронія Горайчук — вона й учасник війни,
й ветеран праці, й депутатом
сільської ради не раз була обраною.
— Імені свого я не люблю, —
зітхає жінка. — Батьки хотіли
по-іншому назвати, та священник сказав, у день якого святого народилася, таке ім’я й має
бути. За весь мій немалий вік
у Градиську було лише дві Февронії. Мені краще, як на мене
кажуть Антонівна.
...Тихо нині тече час у бабусиній хаті, де вона вже майже
два десятиліття живе наодинці.
Завжди радо стрічає гостей,
бо тоді її домівка повниться
гамором і піснею. А самотніми
вечорами частенько заглядає
до свого зошита й наспівує улюблені мелодії. n

Фото Олега КРИШТОФА.

Тамара Тарасівна не один рік разом працювала
з автором гімну Волині!

Репортаж зі свята читайте в наступному
номері, а переглянути виступи всіх учасників
фестивалю можна на сайті volyn.com.ua.

:)) Анекдот
Мало хто з чоловіків уміє правильно подати руку
жінці, яка вилазить iз погреба з мішком картоплі за
плечима.
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