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Фото Світлани ЩУР.

n На роздоріжжі реформ

Недільного ранку
у СК «Плаза», що на вулиці
Рівненській у Луцьку,
відбулося підбиття
підсумків третього сезону
проєкту «Скинемо
зайве»
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ДО ФІНІШУ ДІЙШЛИ
НЕ ВСІ

Галина Семенюк встигла завоювати прихильність пацієнтів і серце судженого.

Як молода лікарка
знайшла у Голобах і роботу,
і своє щастя

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«ПІДПИСУВАЛИ
ДЕКЛАРАЦІЇ
З НОВЕНЬКОЮ,
ЩОБ ЇЇ ПІДТРИМАТИ»

У багатьох районах Волині склалася така ситуація, що

люди просто не мають з ким
укладати угоди, сімейних лікарів бракує. У Голобах ситуація
була не дуже катастрофічна,
але голова ОТГ Сергій Гарбарук вирішив, що жителів усіх
сіл, включаючи найменші, де

проживає по кілька десятків
громадян і нема ФАПів, по-

просто
« Люди
не мають з ким
укладати угоди,
сімейних лікарів
бракує.

Р

»

трібно забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.
Так і народилася ідея розмістити на сайті громади оголошення про пошук ще одного
сімейного лікаря.

Закінчення на с. 6—7

»

Карл ВОЛОХ, бізнесмен, громадський діяч,
про те, чому не довіряє новій владі у питанні переговорів із Росією:

«

за одним, тому 5 років сиділа у відпустці по догляду, всю увагу віддавала сім’ї.
А потім, коли на святі у дитсадку треба
було танцювати із сином, я наче побачила
себе збоку. Та й донька «по секрету» зробила зауваження: «Мамо, не ображайся,
але ти трохи затовста». Так я і прийшла
в проєкт. Скинула майже 10 кілограмів, — розповідала Тетяна
Лобуцька. — Хоча і мені часом хотілося все кинути, наприклад, коли
діти хворіли.
Найкращий результат —

Закінчення на с. 7

n Пряма мова

Зеленський із Путіним у питанні переговорів настільки в різних вагових категоріях, що я легко передбачаю наслідок у вигляді
не просто зняття санкцій з Росії (і розв’язування їй рук в агресії), а й посилення тиску
на Україну через невиконання певних зобов’язань, котрі наш самовпевнений дилетант на себе візьме. Мало того. Зеленський
сам загнав себе в пастку своїми нічим
не обґрунтованими обіцянками миру. Тепер він змушений сам послаблювати свої
позиції (як із відмовою від 7 днів тиші)
або робити односторонні поступки
(як із несиметричним відведенням
військ).
Ми не раз бачили прояви малодушності і боягузтва з боку Зелен-

час і сили, щоб
« Викроїти
зайнятися собою, кожній
із них непросто.
»

ського в його попередній кар’єрі, та й сьогодні постійно спостерігаємо його улесливість
(гляньте лише на вираз обличчя на світлинах)
щодо Путіна та закордонних лідерів взагалі. Звідки тут візьметься впевненість (або
хоча б надія) на те, що він здатний протистояти серйозному тискові? Як може представляти тебе і твою країну на доленосних
переговорах людина з таким сумнівним
розумінням гідності — як особистої, так
і національної?
Ну і головне. Зеленський, за його
власним зізнанням, досі не дійшов
висновку, що Путін — це ворог…
Людина, котра цього не розуміє,
не здатна добитися прогресу
на переговорах.
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у Валентини Солованюк,
яка позбулася 12 кілограмів із 82,5.
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НАРОДИТИСЯ ЗАНОВО – МОЖЛИВО!
РЕАЛЬНА ІСТОРІЯ СУСІДА
Мене звати Вікторія, мені 72. З чоловіком все життя працювали, болячок накопичилося аж занадто, та щось робимо, як усі. Весь
час у русі: город на 5 соток, допомагаємо дітям потроху.
Скаче тиск, аритмія, підвищений цукор, суглоби болять — але буває гірше. Ось, наприклад, наш сусід: старший всього на 3 роки, а майже не ходить, без допомоги ніяк. Якось приготувала йому їжу, заходжу
до нього, а він ходить по хаті: «На риболовлю, — каже, — збираюся».
Ну, думаю, може вже з головою щось сталося, не надала цьому значення. А через тиждень все село вийшло дивитися, як
він іде по дорозі. А вже з півроку, як з дому ні ногою! Тут уже
я не витримала і пішла його розпитувати: як? Він вийняв із кишені вирізану замітку. Замітка про академіка Болотова і його
«Бальзам Болотова». Я, дивлячись на сусіда, одразу ж зателефонувала і собі замовила.
Бальзам надійшов поштою досить швидко. Через 3 дні
прийому помітили легкість у животі, навіть коли з’їдали зайвого. Випорожнення нормалізувалися, стала краще спати.
Але яким було моє здивування, коли через 2 місяці вживання
я раптом зрозуміла, що вже давно не вимірювала тиск, бо не
турбує!
ур у У нас уже все село п’є Бальзам, і всі ходять задоволені,
ніби друге життя почалася!

ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ
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Щоб справитися із проблемою кадрового голоду,
від якого потерпає медицина в селах, у трьох
громадах Ковельщини торік узялися «вербувати»
спеціалістів. Пропонували 15 тисяч гривень
зарплатні, підйомні в розмірі 50 тисяч, житло.
Незважаючи на такі вигідні умови, конкурсу серед
претендентів не було. Та все ж спільні зусилля
Ковельського МТМО і місцевих громад виявилися
не марними

Фото Лілії МАРЧУК.

Вони — люблячі мами,
дружини, дбайливі господині, турботливі доньки, сумлінні працівниці, щирі подруги…
Викроїти час і сили, щоб зайнятися собою, кожній із них непросто. І підтвердженням цього
є той факт, що 3 учасниці проєкту в силу різних обставин були
змушені зійти з дистанції. Але
команда фітнес–тренера Ольги
Філюк хоч і зменшилася кількісно,
проте не втратила бойового запалу.
— У мене дітки народилися одне

Ʉɨɠɧɨɦɭɡɚɦɨɜɧɢɤɭ²
ɛɪɨɲɭɪɚȻȻɨɥɨɬɨɜɚ
*вартість дзвінків згідно тарифам оператора

250 ml 320ɝɪɧ
500 ml 490ɝɪɧ

ɡɚɦɨɜɥɹɣɬɟɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ
ɚɛɨɁȺɉɂɌɍɃɌȿȼȺɉɌȿɄȺɏɋȼɈȽɈɆȱɋɌȺ

поштові
витрати
сплачує
отримувач

(050) 271-28-88
(067) 794-25-27
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Погляд
Євгенія СОМОВА,
редактор відділу
соціального захисту
«Газети Волинь»

Своя ноша —
не тяжка
«Старість — не радість», — нерідко
кажемо, особливо не задумуючись
над словами. А що за ними стоїть?

—Т

и поїдеш до Америки, а я зостануся сама, — схлипує у телефонну трубку моя старенька

мама.
Заспокоюю, кажу, що нікуди не збираюся їхати. Неньці вже за 80. Після мікроінсульту в неї з’явилися проблеми з
пам’яттю, страхи. Панічно боїться залишатися одна, хоча завжди біля неї хтось
є (живе ж із братовою сім’єю). Вона нерідко вередує. Прощаємо, бо розуміємо,
що мама вже інша, ніж була раніше. А
вередує, щоб привернути до себе увагу.
Визнаємо її право бути такою, як є нині,
— у чомусь слабкою, у чомусь дивною.
Хоча, зізнаюся, це нелегко. Спілкування
з нашими старенькими — це справжнє
мистецтво, якому треба вчитися. Правда,
розумієш це, коли вже твої літа повертають на осінь.
В одній із книг я прочитала, що наше
роздратування і нерозуміння старості виникає через те, що людина, котра поряд
із нами, тільки на вигляд така, як ми. А насправді — інша. Вона погано ходить, бачить, чує, мислить не так, як раніше. Наші
старики живуть у зовсім іншій системі
координат, в іншому вимірі. У них нерідко
змінюється характер. І не на краще.
Поки ми молоді, про старість, звісно,
не думаємо. Але ріка життя тече невпинно. Не встигнеш оглянутися, як уже сивина з’являється у волоссі. Як би ми не
бадьорилися, а роки беруть своє. Перед
їхньою руйнівною силою ми не можемо
встояти. Спостерігаєш, як старіють люди,
і дивуєшся змінам, що відбуваються з
ними. Здавалося б, ще недавно сусід по
сходовому майданчику був повен сил,
брав участь у житті будинку, допомагав
вирішувати проблеми, а тепер уже — у
візку. А жіночка, котра щоранку бігала на
роботу, вже сидить на лавочці біля під’їзду
й нарікає на капосні ноги, які відмовляються ходити.
Знаю, що старість багатьох літніх людей лякає. Адже за нею йдуть хвороби,
бідність, незахищеність. Перед законом,
хамством. Коли водій маршрутки виганяє
із салону тебе, бо вже має трьох пільговиків, а молода жінка обурюється, чому пенсіонери їздять у годину пік замість того,
щоб сидіти вдома. І, накінець, перед рідними дітьми.
— Вона мене нервує. Нічого не робить,
цілий день, дивиться телевізор, а посуд
після себе не помиє, — виливає накипіле
на душі знайома. — Ще й мені мораль щоразу читає, вчить, як жити.
Знаю, що і її чоловіка, і сина не влаштовує теща й бабуся, котру забрали із села.
Старшого — бо не хоче бачити буркотливу
«квартирантку», з якою не дуже ладить, а
молодшого — бо не може запросити друзів додому. Бабуся ж постійно намагається
вставити свої 5 копійок у їхню розмову.
Престарілі батьки з їхніми хворобами,
дивацтвом, емоційною нестабільністю
— нерідко неабиякий тягар для дітей. Буває, що сплата синівського боргу стає непосильною не лише у психологічному сенсі,
а й фізичному, фінансовому. Тож вони намагаються перекласти його на плечі держави,
віддають стареньких у будинки престарілих.
Не збираюся нікого засуджувати, бо в
житті бувають різні ситуації. Але переконана, якою б не була ця ноша, ми зобов’язані її нести, бо вона своя. Наші батьки не
повинні почувати себе покинутими, адже
їм залишилося не так уже й багато. Не
можете обійняти їх, втішити — зателефонуйте, скажіть, що їх любите. І їхнє серце
заспокоїться. n

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua

n Тема № 1

«ЛЮДИ І ПЛАКАЛИ,
І ОБІЙМАЛИСЬ, І ДЯКУВАЛИ»
Українські активісти зустрілися з експрезидентом
Петром Порошенком у Станиці Луганській
Фото з fasebook-сторінки Свєти СВЄТІКОВОЇ.

«Стадіон — так
стадіон!» — написала
на своїй сторінці
у мережі Facebook
волонтерка зі Станиці
Луганської Наталія
Журбенко, яку більше
знають за позивним
Sveta Svetikova.
Виявилося, що саме
на місцевому стадіоні
відбулася дуже емоційна
зустріч проукраїнських
активістів-станичників
із депутатами з фракції
«Європейська
солідарність» на чолі
з Петром Порошенком,
які приїхали на Схід
України. І почалася вона
спільним виконанням
Гімну України
Дарія КЛИЧ

ЯК ЖИВЕ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІЦЕЙ,
ДЕ ВПЕРШЕ ПРОЛУНАЛО
«СЛАВА УКРАЇНІ!»?

«Люди і плакали, і обіймались,
і дякували, і ставили чимало непростих запитань. А наші гості
дякували місцевим активістам
за те, що змогли відстояти — кожен на своєму рівні — цей шматочок української землі», — написала Наталія Журбенко.
Поїздка депутатів із фракції «Європейська солідарність»
у прифронтові міста та села тривала два дні. Вона була дуже

Петро Порошенко: «Моя стійка позиція — ми маємо захищати людей
з прифронтових районів і не маємо права віддавати ворогу ані сантиметра
української землі».

який тут у дуже буремному і сумнівному ще 2015-му вирішив долю
українства, долю нашої молоді.
Вони зразу повірили: якщо цей
ліцей тут відновлений, то Україна тут була, є і буде!» — зазначив
начальник навчального закладу,
полковник Валерій Ємбаков.
РАДІО «ТРИЗУБ ФМ»
ТЕПЕР ЧУТИМУТЬ НАВІТЬ
НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ

Команда «Європейської солідарності» приїхала на Схід
не з порожніми руками. Із собою
депутати привезли новий радіопередавач та ключі від житла. Але
про все за порядком.
У прифронтовій Карлівці працює радіо «Тризуб ФМ», створене лікарями-добровольцями, які
організували у цьому населеному
пункті стоматологічну допомо-

коли відводяться війська, люди хвилюються
« Зараз,
за власну безпеку і безпеку своїх рідних. Цими
днями я вкотре переконався, наш шлях — це тільки
звільнення, а не відступ. Тільки мир, а не капітуляція.
Україна була, є і буде!

»

емоційною та насиченою. А розпочалась із міста Кремінна на Луганщині, де Петро Порошенко
зустрівся із вихованцями Військового ліцею. Це особливий
навчальний заклад, адже, як згадує Петро Олексійович, саме тут
уперше прозвучало нове військове вітання «Слава Україні! — Героям слава!». Після цього Президент
ініціював його законодавче закріплення. Це рішення підтримав
український парламент, і нове вітання внесли у військові статути.
Сам ліцей переїхав у Кремінну
з Луганська у 2015 році.
«Наш ліцей був захоплений
першим. Ота банда з минулого — перше, що вона робила
в Луганську — вибивала українство з молоді. Все намагалися
зробити, щоб козацького духу там
не було. Але молодь і ми показали
їм козацьку дулю. Бо відновили —
в тому числі і з вашою допомогою
— менш ніж за рік заклад освіти,

гу бійцям Збройних сил України.
За 4 роки у Карлівці волонтерили
близько двох сотень лікарів, які
надали фахову допомогу понад
35 тисячам пацієнтів.
Петро Порошенко під час прямого радіоефіру розповів слухачам з Донбасу про свої враження
від численних зустрічей із проукраїнськими активістами і військовими. «Тризуб» — радіостанція, яка є дуже зубата в ефірі
і несе українську думку, українську пісню, українську музику,
українське слово для тих, хто
любить Україну. Це радіостанція,
звідки ви можете почути правду,
це радіостанція, яка підтверджує, що Україна за мир, і мир
для України є понад усе. Мир,
а не капітуляція. Мир, а не здача
інтересів України», — наголосив
Петро Порошенко.
А відтепер «Тризуб ФМ» буде
чути ще краще, адже депутати
з «ЄС» привезли для радіостан-

ції новий передавач! «Ми сьогодні робимо все для того, щоби
збільшити і покращити вашу
можливість чути українське слово
і українську пісню», — звернувся
Порошенко до ентузіастів, які зуміли поєднати лікування із важливою місією поширювати на Сході
українське слово.
Хлопці-«стоматологи» роблять
надзвичайно потрібну справу.
А такі зустрічі обопільно надихають усіх, хто вболіває за Україну
і працює для її блага.
Не менш зворушливою була
і зустріч із родиною Повних
із Мар’їнки. Влітку їхній будинок,
який знаходився у так званій «сірій зоні», розбомбили російські
загарбники. Сім’я залишилася
без даху над головою — попри
обіцянки місцевої влади допомогти. Петро Порошенко разом
із командою «Європейської солідарності» зустрівся із родиною
і вручив їм ключі від нового дому.
«Увесь цей час сім’я з маленькою
донечкою Варварою поневірялася і виживала лише завдяки допомозі волонтерів. Щасливий, що
нарешті їхня мрія про власний
будинок здійснилася», — зазначив Петро Олексійович.
Але про те, якою була дорога
цієї родини до нового житла, найкраще розкажуть ті, хто намагався їм допомогти. Детальніше про
це читайте у матеріалі волонтера
та військового Мирослава Гая
«Порошенко подарував будинок
родині, дім якої розбомбили окупанти», що на 4-й сторінці.
… «Це була неймовірно надихаюча поїздка. Ми переконалися,
як багато тут, на прифронтовій території, людей, які люблять Україну щиро, всім серцем. Які понад
усе бажають миру на рідній землі.
Але водночас відчувається
і тривога. Зараз, коли відводяться війська, люди хвилюються
за власну безпеку і безпеку своїх
рідних. Цими днями я вкотре переконався, наш шлях — це тільки
звільнення, а не відступ. Тільки
мир, а не капітуляція. Україна
була, є і буде!» — підсумував Петро Порошенко. n

РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!

13 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.31, захід — 16.36, тривалість
дня — 9.05).
Місяць у Тельці, Близнятах. 17–18 дні Місяця.
Іменинники: Никодим, Мавра, Іван, Артем,
Василь, Герман, Дем’ян, Кузьма.
14 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.33, захід — 16.34, тривалість
дня — 9.01).
Місяць у Близнятах. 18–19 дні Місяця.
Іменинники: Дем’ян, Іван, Кузьма, Юлія,
Яків, Сергій, Кіра, Денис.
Фото Миколи ВАРЕНИКА.

Фото з фейсбук-сторінки Олени ЗВЄРЄВОЇ.

Фото sinoptik.ua.

Зцілити
людину
світлиною —
це особлива
терапія

Сорока-ворона кашку
не варила, а... «охоронцем»
наймалася

Фотограф із Франції
допомагала волинським
атовцям долати внутрішні
страхи
Власта КРИМСЬКА

Бійці малювали воєнні спогади, повернення додому
і якими вони себе бачать у майбутньому.

ні та наприкінці процесу дадуть
можливість порівняти зрушення
в здоров’ї, які з ними відбулись
під час арт-терапії.
«Бійців посилали на фронт
навіть після того, як вони мали
моральні рани. Воїни з вцілілими руками й ногами внутрішньо
були зруйнованими», — каже
французька фотожурналістка.

До Луцька її запросила психолог
Олена Звєрєва, яка займається
психологічною реабілітацією захисників.
«Україна — це брама Європи, через яку може зайти агресор. Але поки українці тримають
фронт, Європа може почуватись
у відносній безпеці», — наголосила авторка світлин. n
Фото з архіву родини Дубровських.

Гаель Жірб у 2017–му, потрапивши поблизу Авдіївки під обстріли, «підсіла» на тему війни
і з того часу періодично приїжджає на передову. Для тих, хто
пройшов випробування війною,
вона проводила в Луцьку заняття
з арт-терапії за допомогою світлин. Хлопці малюють власні переживання після пережитого і побаченого на Сході, а фотографка
це фіксує у трьох екземплярах:
бійці зображують найстрашніші
спогади з АТО, своє повернення
з війни і якими вони бачать себе
в майбутньому. А їхні портрети
на початку проєкту, в середи-

У такому дружному сімейному колі відсвяткувала довгожителька іменини.

На ювілей до бабусі Юстини завітав
повен двір родини
Господь не просто подарував довголіття Юстинії Трохимівні
Дубровській, жительці Городка, що на Маневиччині, а й щедро
нагородив її суцвіттям люблячих дітей, онуків та правнуків
Юлія МУЗИКА

У поважної іменинниці четверо
синів, дві доньки, невістки й зяті,
шістнадцять онуків і двадцять
чотири правнуки! Не всі змогли
завітати на свято, тож надсилали

3

вітання з різних сіл і міст України,
а внучка Людмила — з Італії.
«Дуже намучилася вона
за своє життя, — розповідає про
свекруху-довгожительку невістка
Тетяна Панфілівна. — У три рочки
лишилася без матері, з батьком,

у якого на руках зосталося четверо дрібних діток, наймолодшому
з яких було лише півтора року.
Коли ж почалася війна, батька
забрали на фронт, і голодні діти
мусили самі собі давати раду. Добре, що допомагали односельці
й найстарший брат, який на той
час уже мав жінку».
Одружившись із місцевим
хлопцем, Юстинія Трохимівна
оселилася в Городку в тітчиній хатині. Потихеньку її ремонтували
й добудовували, працювали обоє
в Городоцькому лісгоспі. Виховували шестеро діток — четверо
синів і донечок–двійняток. І тільки-но залили фундамент під новий будинок, як 50-річний чоловік
захворів і невдовзі помер. Жінка
вже із дітьми зводила новий дім,
де зараз мешкає один із синів.
На схилі літ бабуся Юстина вирішила йти в хату, в якій все життя
своє провела.
Довгожителька ще помалу ходить, порається на обійсті й велику родину обігріває своїм теплом
і любов’ю, кожному просить у Гоя. n
спода миру й здоров
здоров’я.

Передплатили – і виграли! *
Першими власниками призів від «Газети Волинь»
серед читачів, які передплатили її
на увесь 2019 рік, стали:

Годинник — Герасимович Вячеслав (с. Завидів Іваничівського району).
Годинник — Бай Любов Олександрівна (смт. Голоби Ковельського району).
150 грн — Береза Галина Сергіївна (с. Коршів Луцького району).

* Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,01 грн із ПДВ.

І ВИ НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ – ВИПИСУЙТЕ ТА ВИГРАВАЙТЕ!
Передплатний індекс – 30000.

Байку Івана Крилова про Ворону й Лисицю
знають усі. Як хитра Лисиця в роззяви
Ворони відібрала лестощами ласощі.
А на цьому знімку з луцького парку, яке
зробив фотограф Микола Вареник,
пригостивши білочку горішками, якраз усе
навпаки
Лариса ЗАНЮК

Тут казка на новий лад: руденьку білочку і її обід
стережуть двоє пернатих вартових — сорока й ворона (на фото). Поки руденька спритно лущить
й уминає горіхи, вони стежать, чи ніхто ніде не крадеться на незваний обід. Як двоє президентських
тілоохоронців, пильнують кожен рух і скрип з усіх
боків. І начебто руденька у повній безпеці, і від «лестощів їй не звихнулась голова», а може, її просто
ще ними не спокушали, адже перед цими чарами
важко встояти? Як пише класик, «Вже скільки раз
казали миру, що влесливість гидка, та мова марна
ця: улесливий завжди зворушує серця» (так влучно переспівав російського класика Микола Терещенко). А може, ці «охоронці» тільки ними здаються? Можливо, вони й не мають намірів ні берегти,
ні улещувати, бо природа їхня простіша — украсти,
влучивши миттєву неуважність? А тоді залопотять
крилами — і шукай вітер у полі. Яка мораль, на вашу
думку, цієї байки?

n Погода

«Ти подивись, як з тріснутого
нутого
неба туга вселенська падає
дощем»
Так звучить осінь у поетично-музичній версії
Сергія Мартинюка і гурту «Фіолет», а вже
і справді по-осінньому задощило
У давнину 13 листопада відзначали свято рибалок. «Хороший рибак має за клюванням знати, що рибу сазаном звати», — казали наші пращури. А ще вони прислухались до снігура: якщо
свистить — зима незабаром.
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Дриганюк, 13 листопада — мінлива хмарність, без
опадів. Вітер південно-східний, 7—12 метрів за
секунду, пориви 15–20. Температура повітря вночі — 5—10, удень — 11—16 градусів тепла. 14-го
— хмарно з проясненням, місцями невеликий
дощ. Вітер південно-східний, 7—12 метрів за секунду, вночі пориви — 15–20. Температура повітря
вночі — 5—10, удень —9—14 градусів вище нуля.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 13 листопада було 2010 року — плюс 15, найхолодніше — 1984-го — 11 градусів морозу.
У Рівному 13 листопада увесь день хмарно, без
опадів. Температура повітря — 9–14
9 14 грагра
дусів тепла. 14-го — хмарно, зранку
дрібний дощ. Температура повітря
ітря —
9–12 градусів із позначкою «плюс».
юс».

Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94
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n Подія
Фото rbc.ua.

ТРЕТЯ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
ВИЗНАЛА ПЦУ!
Ключі від хати з рук п’ятого Президента
Петра Порошенка – про таке сімейство Повних
навіть не мріяло.

Порошенко
подарував будинок
родині, дім якої
розбомбили
окупанти
На початку осені я написав про сім’ю
Повних із Мар’їнки, котра
втратила своє житло
14 липня 2019 року
Мирослав ГАЙ,
офіцер, волонтер,
військовий журналіст

вересні ми їздили вздовж лінії розмежування із гуманітарною місією і
дізналися про горе, яке спіткало цих
людей. 2 снаряди влучили прямо в будинок. Усі мешканці отримали контузії різного ступеня, поранення. Але найголовніше
— хата була повністю зруйнована. Жити
довелося спочатку у лікарні, потім у будин-

У

8 листопада сталася ще одна знаменна подія для Православної церкви України —
древня Олександрійська церква, яка має у диптихах друге після Вселенського патріархату
місце, встановила з нею євхаристійне спілкування
Фото prm.ua.

Василь РОГУЦЬКИЙ

атріарх Олександрійський і
всієї Африки Феодор ІІ під
час літургії в день Собору
архістратига Михаїла (за новим
стилем) у храмі на його честь у столиці Єгипту під час Божественної
літургії пом’янув ім’я митрополита
Київського і всієї України Епіфанія як
предстоятеля автокефальної Православної церкви України. А потім
було поширене офіційне повідомлення про визнання ПЦУ.

П

на цю подію
« Реакція
Російської православної
церкви була передбачувано
категоричною та
різкою — як і у випадку
із предстоятелями
Вселенської та Елладської
церков, Московський
патріархат відмовився
від молитовного
поминання також
і предстоятеля
Олександрійської
церкви.

»

влучили прямо
« 2в снаряди
будинок. Усі мешканці
отримали контузії різного
ступеня, поранення.

»

ку престарілих та по людях.
Наш Фонд «Мир і Ко. Організація допомоги військовим і переселенцям» узявся
допомогти родині. Треба було шукати гроші на новий дім. Проблема була у тому, що
зима на носі. Лікарі ж вимагали, щоб дитину вивезли геть із зони ООС, подалі від нагадувань про війну, інакше не гарантували
психологічного відновлення.
Будиночок було знайдено в іншій області, але сплатити за нього одразу фонд не
міг. Ми домовилися з хазяйкою, що вона пустить пожити, а я тим часом шукатиму гроші. Та сталося диво, чи, кажіть, щасливий
випадок. Я звернувся до партії «Європейська солідарність», чи не могли б вони якось
посприяти у придбанні помешкання…
Про цю історію дізнався Петро Порошенко. І купив дім.
Ні, не так, чорт забирай. Він купив дім і
поїхав на фронт та вручив родині сертифікат на купівлю особисто! Ви розумієте? Мої
підопічні зверталися в усі інстанції, міжнародні фонди, телефонували на «гарячі лінії» уряду, куди тільки…
Я ніколи не звертався по допомогу
— це вперше. Дякую, Петре Олексійовичу, я ні на секунду не шкодував, що
голосував за вас. n
Фото rbc.ua.

Олександрійська церква стала
третьою після Вселенського патріархату (який, власне, надав Україні Томос) та Елладської (Грецької)
церкви, яка встановила євхаристійне спілкування з Православною
церквою України.
Реакція на цю подію Російської
православної церкви була передбачувано категоричною та різкою
— як і у випадку із предстоятелями
Вселенської та Елладської церков,
Московський патріархат відмовився
від молитовного поминання також
і предстоятеля Олександрійської
церкви. На жаль, РПЦ, як і російська
держава, настільки вороже ставиться до церковної незалежності України, що готова йти на розкол — вона
в односторонньому порядку припинила спілкування вже з чотирма
православними церквами світу. За-

ручниками такої позиції Москви є
вірні УПЦ (МП), які, як частина РПЦ,
разом із нею фактично йдуть у самоізоляцію від світового Православ’я.

Адже визнання ПЦУ іншими церквами триватиме й далі, і РПЦ навряд
чи відступить від своєї розкольницької позиції.

КОМЕНТАРІ

Петро ПОРОШЕНКО, п’ятий Президент України:
«Хід історії — не зупинити!
Незабаром після рішення Елладської церкви Православну церкву України визнав Олександрійський патріархат. Це — один із давніх патріархатів, другий після Вселенського.
Дякуємо Олександрійській церкві, Константинопольській церкві–матері, Елладській церкві і всім, хто зробив і
робить можливим впевнене становлення української церкви.
Незалежна Православна церква України стає сильнішою і міцнішою.
Дует Путіна й Кирила не зупинить процесу її визнання усім світовим
Православ’ям.
Далі — буде. Слава Україні!».
Віталій ПОРТНИКОВ, журналіст:
«…Насправді розкольником виглядає саме Московський патріарх. Тому що всі ті, кого звинувачують Кирило
і його соратники, продовжують поминати Московського
предстоятеля в своїх молитвах — і патріарх Константинопольський, і патріарх Олександрійський, і архієпископ
Афінський, і митрополит Київський. І тільки патріарх Кирило вирішує, яка православна церква гідна його поминання,
а яку він викреслить із загального переліку.
Московська патріархія не приховує свою готовність провокувати
розкол у кожній із церков, предстоятелі якої визнають Православну
церкву України. І в результаті це призведе до того, що в сучасному світі
з’являться дві православні юрисдикції — світове Православ’я і «рускій
мір», Вселенський патріарх і Московський антипатріарх». n

n Шок!

Подружжя загинуло
за загадкових обставин
Правоохоронці розслідують вбивство чоловіка
і жінки в Рівненському районі
Богдана КАТЕРИНЧУК

а повідомленням відділу комунікації поліції Рівненської
області, зв’язок із 55–річною
матір’ю, яка вранці 7 листопада
поїхала з обласного центру в село
Руда–Красна, що на Рівненщині,
донька втратила вже опівдні. Вона
зателефонувала близько 21–ї години сусідові та попросила навідати-

З
Житло – не нове, але добротне.

Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ не послухав Кирила.

ся до батьків, той побачив у хаті два
закривавлені тіла. Слідчо–оперативна група Рівненського районного відділення та обласного управління поліції, яка прибула сюди за
викликом, виявила без ознак життя
з вогнепальними пораненнями подружжя: у жінки було прострелено
голову, а в чоловіка — шию.
За результатами огляду місця події поліцейські попередньо

встановили, що трагедії, ймовірно,
передував конфлікт, під час якого
54-літній чоловік зачинився в кімнаті, а дружина намагалася відчинити
двері за допомогою сокири. У цей
момент пролунав постріл із мисливської гладкоствольної рушниці,
куля якої влучила жінці в голову.
Тіло чоловіка зі зброєю поруч виявили на дивані. За однією з версій,
він сам вистрелив собі в шию.
Відомості за двома фактами
умисного вбивства (одне з яких із
відміткою «самогубство») внесені до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Що
сталося між подружжям — невідомо, адже сім’ю характеризують як
цілком благополучну. Загибла працювала в Рівному, а чоловік, вийшовши на заслужений відпочинок,
проживав у селі Руда–Красна. n
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n Місцеве самоврядування

«В УКРАЇНІ БАГАТО РОЗУМНИХ,
ТАЛАНОВИТИХ ЛЮДЕЙ.
І ЦЕ ВСЕЛЯЄ НАДІЮ»
Фото прес-служби Волинської обласної ради.

Депутат Волинської
обласної ради (фракція
«УКРОП») Олександр
Курилюк (на фото)
сповідує такий принцип:
«Менше слів, а більше
діла». Саме тому він
не так часто виступає
в сесійній залі. Як
колишній чиновник,
він орієнтується
в багатьох питаннях
гуманітарної сфери. Про
найважливіші з них,
над якими працює,
а також про те, чи
варто очікувати країні
швидких змін на краще,
та інше — в інтерв’ю
з паном Олександром
Роксолана ВИШНЕВИЧ

«ЗАВДЯКИ ІГОРЮ
ПАЛИЦІ ВОЛИНСЬКА
ОБЛАСНА РАДА СТАЛА
САМОДОСТАТНІМ
ОРГАНОМ»

— Олександре Івановичу,
за що б ви похвалили нинішній склад обласної ради і що
заважало втілили в життя
всі актуальні для волинської
громади рішення?
— Найголовнішим є те, що
нинішньому депутатському
складу вдалося зробити обласну раду як орган самоврядування самодостатньою. В основі —
перспектива розбудови області
та покращення життя волинян.
Передовсім цього досягнули
завдяки Ігорю Палиці, ексголові обласної ради. Саме його
лідерські якості та принципова
державницька позиція об’єднали більшість депутатів у громадській праці на благо краян. Прагматичний підхід та ефективна
робота обранців волинської громади дали можливість реалізувати чимало важливих проєктів.
Зокрема, у сфері медицини —
добудовано обласний перинатальний центр, відремонтовано
обласну інфекційну лікарню, закуплено сучасне обладнання для
Волинської клінічної лікарні. Багато коштів обласного бюджету
спрямували на розвиток освітніх
закладів Волині, створення сучасних умов для навчання та роботи педагогічних колективів.
На мою думку, варто відзначити роль обласної ради в активізації діяльності місцевих,
саме в частині підтримки місцевих ініціатив у співфінансуванні
з обласного бюджету, що дало
можливість реалізувати сотні
важливих проєктів. Звичайно,
депутатському корпусу вдалося б зробити значно більше корисного для жителів Волині, якби
було взаєморозуміння з обласною виконавчою владою. Однак
цього якраз і бракувало. Заважали амбіції голів обласної дер-
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ОВИНИ КРАЮ
ВОНИ ВІДДАЛИ СВОЄ ЖИТТЯ
ЗА НАС
У Луцьку відбувся вечір-реквієм «Пам’ятай,
Україно, Героїв своїх», на якому вшанували
пам’ять бійців, котрі загинули в АТО/ООС
упродовж російсько-української війни
Олена ВОЛИНЕЦЬ

а повідомленням сайту облдержадміністрації,
такий захід на Волині проходить уже втретє з ініціативи ГО «Члени родин загиблих в АТО «Надія».
Аби розділити біль утрати з родинами загиблих,
прийшло чимало учасників бойових дій, жителів міста
та представників обласної та міської влади. Зокрема,
серед присутніх — т. в.о. голови облдержадміністрації
Олександр Киричук, голова обласної ради Ірина Вахович та виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт.
Розпочали вшанування з панахиди за загиблими
Героями в кафедральному соборі Святої Трійці міста
Луцька. Після вечора-реквієму, що проходив в обласному драмтеатрі, учасники пам’ятних заходів поклали
квіти до фотостенду «Герої Небесної сотні — загинули
за єдність України» та до пам’ятників полеглим воїнам
АТО/ООС на Алеї почесних поховань на кладовищі в Гаразджі Луцького району.
— Ціна нашого миру з 2014-го по 2019 роки —
це 4167 відданих життів. Майже 10 тисяч родин втратили своїх найдорожчих людей. І це дані тільки щодо
Збройних сил України. У нас ще сотні безвісти зниклих,
сотні полонених. І досі триває війна, — сказала голова
громадської організації «Члени родин загиблих в АТО
«Надія» Любов Карабан. n

З

«У пріоритетах має стояти український інтерес
та менше зовнішнього впливу».

жавної адміністрації та політика
центральної влади.
— Ви, корінний старовижівчанин, були обрані депутатом у місті Луцьку, в 59 -му виборчому окрузі. Тож доводилося більше приділяти уваги
виборцям обласного центру,
рідного Старовижівського району чи області загалом?
— Намагаюся бути ефектив-

пропонували створити природничий ліцей, у Володимирі-Волинському — фізико-математичний, що дало б позитивний
результат, але до нас не дослухалися. Я повернувся б до цього
питання, адже вкладати в освіту
дітей — крок правильний і надзвичайно відповідальний.
— Олександре Івановичу, що потрібно зробити для

амбіції голів обласної державної
« Заважали
адміністрації та політика центральної влади.
ним депутатом. Завдяки колишній посаді у виконавчих органах
влади добре знаю стан справ
у медицині, освіті, культурі, підтримую дружні стосунки з багатьма професіоналами, що дає
можливість пропонувати завжди
раціональні речі. Кілька проєктів
за моєї підтримки реалізовано у Старовижівському районі.
У різні роки ініціював акції щодо
благоустрою на своєму 59-му
виборчому окрузі, — це вулиці
Кравчука, Федорова, Гордіюк.
Зараз хочу допомогти гімназії
№ 21 імені Михайла Кравчука
у встановленні сучасного обладнання для інтернету. А ще постійно спілкуюся з мешканцями
округу та допомагаю старовижівчанам.
«МИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ
ПОВЕРНУТИ ПРЕСТИЖ
ВИРОБНИЧИХ ПРОФЕСІЙ!»

— Наскільки результативною стала реорганізація освітянських закладів обласної
комунальної власності, проведена впродовж двох останніх років?
— Вони, на жаль, не завжди виправдані. На мою думку,
потрібний більш виважений,
системний підхід до змін у мережі освітніх закладів обласної
комунальної власності. Ми повинні подбати і про учнів, і про
педагогів. Ще у 2013 році мали
задумки на базі обласних інтернатних закладів створити спеціалізовані ліцеї, де були б висока
якість знань і можливість учням
себе реалізувати. Наприклад,
у Любленці Ковельського району

»

того, аби волинські центри
профтехосвіти стали привабливими для нашої молоді й
готували конкурентоздатних
фахівців?
— Насамперед ми зобов’язані повернути престиж робітничих професій. Як це зробити?
Розвивати центри профтехосвіти, забезпечуючи їх сучасним
обладнанням, авторитетними викладачами і майстрами.
А ще потрібні якісні зміни в країні, передовсім кращі умови для
роботодавців та інвесторів. Тоді
вони створювали б технологічні
робочі місця і платили б високу
заробітну плату кваліфікованим
робітникам.
— Які надії покладаєте
на нову центральну владу,
і чи вплине її політика на діяльність обласної ради?
— Досить непросте запитання. Звичайно, всі очікують
змін на краще в роботі владних
структур — системності, відкритості й справжньої децентралізації не лише з повноваженнями, а й з необхідним фінансовим
забезпеченням. Але чи станеться це найближчим часом — є
сумніви, принаймні сьогодні,
через не до кінця продуману
кадрову політику, недостатній
професійний рівень окремих
вищих урядовців. У пріоритетах
має стояти український інтерес
та менше зовнішнього впливу.
В Україні багато розумних, порядних, патріотично налаштованих людей. Тому надія є. Все
це і впливатиме на діяльність
обласної ради та місцевої влади
загалом. n

«НА ПОШТОВИХ ВІДДІЛЕННЯХ
ЗБИРАЛИ І ПО 5–10 ГРИВЕНЬ —
І ВИЙШЛО НЕОБХІДНЕ
МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ»
Апаратуру для спостереження за станом
онкохворих діток — спеціальний монітор
пацієнта — закупили завдяки волинським
клієнтам і працівникам «Укрпошти»
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

инулого тижня голова правління МБФ «Центр
соціальних проєктів майбутнього» Вадим
Хаджиоглов та директор Волинської дирекції
АТ «Укрпошта» Іван Люсак передали прилад лікарям
Волинського обласного дитячого територіального
медичного об’єднання. Завідувачка центру дитячої

М

Фото з сайту ВОДТМО.

Директор Волинської дирекції «Укрпошта» Іван Люсак
(зліва) та голова правління МВФ «Центр соціальних
проєктів майбутнього» Вадим Хаджиоглов передали
монітор завідувачці відділення Яні Рижко.

онко-гематології Яна Рижко розповіла, що монітор
пацієнта забезпечить цілодобовий контроль за важливими життєвими функціями хворих. Наразі тут лікують 17 юних пацієнтів.
Іван Люсак наголосив, що «Укрпошта» співпрацює
з благодійним фондом уже понад п’ять років. Цього
разу протягом трьох місяців вдалося зібрати кошти
на придбання медичн ого обладнання. Навіть люди
зі скромними достатками жертвували у поштових відділеннях Луцька та області гроші для хворих дітей, і навіть 5–10 гривень у таких ситуаціях багато важать. n
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Щоб комп’ютер
не заступив світ
Привернуло увагу повідомлення засобів
масової інформації: 17-річний хлопець
із Таїланду помер біля монітора після
кількаденної безперестанної гри

ЯК МОЛОДА ЛІКАРКА ЗНАЙШЛА
У ГОЛОБАХ І РОБОТУ, І СВОЄ ЩАСТЯ
Закінчення. Початок на с. 1
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Оксана КРАВЧЕНКО

одія трапилася в місті Удонтхкані. Школяр увесь вільний час на канікулах проводив за улюбленим заняттям і протягом кількох днів навіть не виходив на вулицю.
Рідні не могли вплинути на нього, хоч і переконували зайнятися іншими справами. Зранку
батько зайшов у кімнату хлопця і побачив його
на підлозі біля комп’ютерного столу. Спершу
він подумав, що втома здолала сина і він заснув, упавши додолу. Але дійсність виявилася
набагато жахливішою.
Лікарі пояснили смерть школяра інсультом,
який стався через нічні ігри й надмірні навантаження. Батьки хлопця хочуть, щоб трагедія
їхньої сім’ї стала попередженням для інших.

П

не просто забороняти
« Потрібно
гаджети, а чимось їх
замінювати.

вони навчились цінувати і любити себе, стали впевненішими.
Своєрідними сеансами психотерапії називали спілкування з
тренером, групові заняття на
природі, після яких влаштовували маленькі пікніки із корисними
смаколиками. Тож усі запевняли,
що одержані навички, знання і
переконання стали для них нормою життя, як і регулярні фізичні
навантаження.
— Колись я мала звичку заїдати стреси печивом, тістечками, «підсолодиш» собі життя
— і стає легше. За час декретної відпустки набрала понад 30
кілограмів, до пологів було 80.
Донечці вже два роки, вона дуже
рухлива, я не встигала за нею.
На роботі, а працюю вихователькою в дитсадку, теж потрібно бути енергійною, бадьорою.
Тому приходжу в спортзал 4 рази
на тиждень — і набираюся тут
сил, душевного комфорту, від-

»

Як же захистити синів і дочок від подібної
небезпеки? Ось що думає з цього приводу
Юлія Гіппенрейтер — психолог і автор популярних книг для батьків:
«Жити у віртуальному просторі — небезпека, перед якою стоїть все людство. Але батьки
можуть знайти спосіб, щоб уникнути цього. Тут
йдеться про режим і дисципліну. І потрібно не
просто забороняти, а чимось замінювати.
А що виходить насправді? Гаджети конкурують з культурним запасом і навичками дорослих, і вони виграють. У таких іграх діє закон
будь–якого навчання — ти щось робиш, отримуєш результат, зворотний зв’язок, причому
можливість отримати результат — миттєва.
Комп’ютер викликає інтерес, емоції у дитини.
Але ви теж можете це робити. Занурюйте синів і доньок у спорт, творчість, знайдіть спільне
захоплення, розвивайте їхні здібності.
У комп’ютері підліток не знайде щирого
співрозмовника. Але якщо спілкування зводиться до крику або наказів, дитина закривається від усього, що їй транслюють. Ви нікуди не подінетеся від гаджетів, важливіше
придивитися, що ваше чадо з ними робить,
і долучитися в спільний процес. Добре, якщо
зможете показати, як використовувати технічні можливості з користю. Проте зараз виходить так, що деякі батьки, бабусі і дідусі не
володіють сучасними технологіями. А при хорошому контролі та грамотному використанні
комп’ютерна індустрія — це один із напрямів
набуття дитиною знань і навичок».
Фото mkschool30.at.ua.

працювало! Відгукнулася випускниця
столичного медичного університету, минув рік, як
прийшла до нас. Можна сказати з упевненістю, що вже прижилася, стала своєю у Голобах.
А на перших порах, як тільки
розпочався процес укладання
угод із сімейними лікарями, то
багато працівників селищної
ради підписували декларації
саме з новенькою, щоб її підтримати. І я зробив так, — каже
голова ОТГ Сергій Володимирович Гарбарук.
Амбулаторія у Голобах знаходиться в одному приміщенні
з лікарнею. Кабінети добротно
відремонтовані, в них затишно,
тепло. Зауважила, що навіть халати в усіх працівників «з голочки», фірмові, з емблемою Ковельського МТМО. На подвір’ї
перед вікнами — новенький
сучасний автомобіль, якого не
так давно одержали. Щоправ-

—С

Після церемонії нагородження в усіх був чудовий настрій.

«Коли чоловік каже:
«Ти мені й така подобаєшся»,
це означає, що треба йти на фітнес…»

КРУТОМУ ПОВОРОТУ ДОЛІ
ПОСПРИЯЛА… МАЙБУТНЯ
СВЕКРУХА

— Я вступала у медуніверситет за цільовим направленням і
повинна була 3 роки відпрацювати у своєму Рожищенському
районі. А коли довідалася, що
у Голобах шукають лікаря, то
звернулася з проханням про перерозподіл. Для цього потрібна
була вагома підстава, наприклад зміна місця проживання.
Подруга моєї мами, яка працює
вчителькою Переспівської школи і є жителькою Голоб, погодилася прописати мене в будинку
їхньої родини. Тоді я думала, що
це просто формальність, поки
не одержу житла, на роботу
буду доїжджати зі своєї Переспи. Але не так давно увійшла в

На перших порах, як тільки розпочався процес
« —укладання
угод із сімейними лікарями, то багато

»

цей дім невісткою, — усміхається, розповідаючи про перипетії
з працевлаштуванням, Галина
Семенюк, точніше, тепер уже
Смолякова.
Чи дотримався селищний
голова свого слова? Обіцяні
підйомні молодій спеціалістці
виплатили, щоправда, після відрахування податку «чистими»
залишилося тридцять тисяч із
«хвостиком». А от із квартирою
складніше. У селищі вирішили
реконструювати будівлю колишньої поліклініки під житло
для медиків. Та щоб довести це
приміщення до пуття, потрібні
чималі кошти. Тому пропонують
майбутнім мешканцям робити
ремонти власними силами.
— І «коробочці» буду рада,
коли її одержу, адже знаю зі
слів моїх колишніх однокурсниць, які працюють у селах,
що їм нічого не пропонують.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Таміла Дарчич влилася
в команду всього через
місяць після хірургічного
втручання. Порадилася з лікарем, той дав добро. Фітнес–
тренер Ольга Філюк розробила
індивідуальний комплекс вправ.
«Прес не качала, це єдина поблажка, а все інше було підпорядковано тому, щоб швидше
відновитися після операції й не
набрати зайвого», — каже Таміла.
Переможців визначають за
відсотковим співвідношенням
втрачених кілограмів до попередньої ваги. Найкращий результат — у Валентини Солованюк, яка за два місяці позбулася

А

Сподіваємося з чоловіком, що
з часом будемо мати свій дах
над головою. Пощастило мені
і з колективом, колеги, якщо
потрібно, завжди допоможуть,
підстрахують. Повезло зі старшою медсестрою — Тетяною
Олексіївною Бондарук, яка знає
людей, уміє з кожним знайти
спільну мову, — не скаржиться
на долю моя співрозмовниця.
Галина закінчила педіатричний факультет, тож серед
її пацієнтів багато дітей, тільки немовлят до року — майже
три десятки. Зізнається, що
найбільше непокоїться за тих
малюків, чиї батьки не дають
згоди на щеплення. Щодня з
цього приводу треба бесідувати, переконувати, вмовляти. Похвалилася, що вдалося
привернути увагу дорослих до
проблеми дифтерії, люди самі
звертаються, щоб вакцинуватися. І до електронних рецептів
на «доступні ліки» звикли уже
навіть найповажніші пацієнти,
хоча спочатку їм було важко

сприйняти нововведення.
— Тепер впроваджуємо
електронні картки. Добре, що
інтернет став швидкіснішим, є
відповідна техніка в кожному
кабінеті. У рамках програми
Світового банку отримали сучасні кардіографи, пульсоксиметри, глюкометри. Зручно,
що є змога на місці в лабораторії лікарні робити необхідні аналізи. За своїх пацієнтів
завжди хвилююся, особливо за
найстарших і найменших. Була
сьогодні на прийомі мама з дитиною, що аж горіла від температури. У лікарню лягати жінка
навідріз відмовилася, бо вдома
ще одне маля. Надала хворій
допомогу, призначила лікування, просила бути «на зв’язку»,
адже є загроза ускладнення.
Сама телефоную, цікавлюся,
чи полегшало. Робота відповідальна, ніколи нема спокою,
але мені подобається, — розказувала про свої будні медик,
яка знайшла у Голобах і роботу,
і кохання, і долю. n

Чудотворна ікона святителя Спиридона Тримифутського
(на фото), який зціляв невиліковно хворих та виганяв бісів,
з частинкою мощей мандруватиме луцькими медичними закладами з 12 по 22 листопада. Паломництво організовує капеланська
З комп’ютером цікавіше, ніж з мамою і татом.

12 кілограмів із 82,5. Жінка працює у сфері «індустрії краси»,
для неї гарно виглядати — професійний обов’язок. Самостійні
тренування вдома результату не
давали. Тож коли донечка підросла, прийшла у фітнес–зал.
— Головне — подолати невпевненість у собі, самоорганізуватися, ввійти у ритм, і тоді все
можна встигнути. Важливо, що
вдома маю підтримку. Але коли
чоловік каже: «Ти мені й така подобаєшся», то це означає, що
треба йти на фітнес, — усміхається чемпіонка третього сезону.

Закінчення. Початок на с. 1

За рік Галина Семенюк стала своєю і у колективі амбулаторії, і у селищі.

працівників селищної ради підписували декларації
саме з новенькою, щоб її підтримати. І я зробив так, —
каже голова ОТГ Сергій Володимирович Гарбарук.
да, й старий УАЗ часто виручає,
особливо в умовах осіннього
бездоріжжя.
Поспілкувалися з головним
лікарем Голобської лікарні Геннадієм Давидюком, який до
приходу на цю посаду очолював
Центр первинної медико–санітарної допомоги. Він налаштований оптимістично:
— Хто б що не казав, але
реформа первинної ланки медицини дала позитивні результати. Зарплати сімейних лікарів
істотно збільшилися, є стимул
працювати. Сподіваюсь, з квітня наступного року і на вторинному рівні це відбудеться.
По обіді в амбулаторії небагато пацієнтів. Зранку приїжджають люди з сіл першими рейсами автобусів, щоб і на прийом
потрапити, і скупитися. Літня
жінка у коридорі на запитання
про реформу лише зітхає:

Фото Світлани ЩУР.

— Мені здається, що колись
було краще, а то в Голобській
лікарні залишилося тільки два
відділення, і фельдшерів у багатьох селах нема. А на сімейну
лікарку не маю підстав скаржитися, хоча молоденька, але старається…

служба єпархії ПЦУ з благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Реліквію для прощі привезли із храму острова Корфу (Греція).

То в нардепа
Яременка був
цілий «гарем»?
с. 2

Фото durdom.in.ua.

КУХОННИЙ ФОТОЗВІТ
ДЛЯ ТРЕНЕРА

Потіти у спортзалі — це ще не
запорука схуднення. Окремо для
кожної учасниці проєкту фітнес–
тренер розробляє індивідуальну
програму здорового харчування.

«Як пояснити, що виживає той, хто за всіма
канонами не повинен був вибратися, і вмирає
інший, кому медицина пророкувала життя?»

»

с. 7

Фото youtube.com.

Цікава

У номері — схема
вишивки!

»

l УРОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАРОБІТЧАНСТВА

ГА ЗЕТА +

на вихідні

«Я не маю вже душевних сил...»
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Сильна жінка:
досягнення чи драма?

l ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ

Або Чому нема тепла в будинку,
який звела ВОНА?
— Я дала йому все! Спочатку полюбила його і народила
йому дітей, потім, у скрутні часи, поїхала в Італію
і заробила грошей, на які ми збудували сучасний дім з уcіма
зручностями. За мої кошти придбали меблі та все-все.
Я купила гарний одяг чоловікові, собі, дітям. І повернулася
додому. А він пішов до іншої. Будинок у мене є, а дому нема!
Я не маю з ким у ньому жити! Діти — добре, але я — жінка,
я так втомилася, дуже хотіла чоловікової ласки і тепла, а він
обігрівав іншу, доки я працювала, заробляла на сім’ю!
Анастасія ПЕЦЕНЮК,
дослідниця європейського
заробітчанства

«Більш не підеш ти з хлопцями...»

мене страшна депресія. Я приїхала з Німеччини
додому. Назовсім. Тепер я сплю
в будинку, зведеному на мої
гроші, лежу на ліжку, купленому
на мої гроші. Поруч зі мною —
чоловік, за якого я виходила
заміж і якому народжувала
дітей. Він змінився! Став мені
чужим! Я його таким не знала.
За 10 років нашого телефонного спілкування ми cтали якоюсь «механічною», віртуальною
сім’єю. Мені так холодно біля
нього, що я плачу вдень та вночі
і не знаю, чи зможу жити. Мешкати у збудованому за моїм проєктом гарному «холодильнику».
Я не маю душевних сил наповнити дім теплом!
— Я була на роботі в Польщі. Недовго, всього пів року.
У моєї подруги раптово помер
чоловік, і я сказала своєму: «Підтримай Гальку, їй зараз тяжко!»
Він і постарався! Приїжджаю додому, а село все за животи три-

—У
Коли свічки під час вінчання
горять спокійним полум’ям,
то життя молодих буде щасливим
Осінь — пора весіль, бо ж то вже в полі все прибрано,
запаси на зиму зроблено. Так було з давніхдавен, що саме восени найбільше молодих пар
одружувалося. Вертаються до нас, на щастя,
і старі добрі традиції. Про весільний обряд (яким
він був у минулому і яким дійшов до наших
днів) ми розмовляли з лучанкою Олександрою
Кондратович (на фото) — дослідницею звичаїв
наших предків
Катерина ЗУБЧУК

«ЩЕ Й ДОСІ МУЧУСЬ, ЩО НЕ ВСЕ
ЗАПИСАЛА У БАБИ КЛАДЬБИ»

— Олександро Павлівно, звідки цей інтерес до минувшини, зокрема, до поліського весільного
обряду?
— Звичайно, він пов’язаний

значною мірою з моєю професією
вчителя-філолога. Але почалося
не з фаху. Треба повернутись у моє
дитинство. Мені було, мабуть, років
десять, коли я зацікавилась фольклором, почала сама співати українські народні пісні, почуті в рідному
селі Кримне Камінь-Каширського
району, відчула красу різноголосся.
А головне — побачила весільне дій-

Аби довести, що дотримуються
всіх вимог, дівчата часто надсилають Ользі Філюк «кухонні
фотозвіти», демонструють свої
кулінарні здібності й нові підходи
до харчування.
— Ми переконалися, що здорова їжа може бути смачною і
поживною. Тепер у моєму меню
є страви з гарбуза і селери, з
інших овочів. Ділимося рецептами, влаштовуємо дегустації. У
нас дуже дружна команда. Після
цілоденного сидіння за столом
просто тягне у фітнес–зал, де
можна розім’ятися, збадьоритися, позбутися «закляклості» в
тілі й у душі, — випромінює позитивні емоції «срібна» призерка
Ольга Дужич, яка працює зубним
техніком.
Від багатьох дівчат чула,
що участь у проєкті допомогла
їм звільнитися від комплексів,

у спортзалі —
« Потіти
це ще не запорука
схуднення. Окремо для
кожної учасниці проєкту
фітнес-тренер розробляє
індивідуальну програму
здорового харчування.

»

чуття легкості, — пояснює, чому
дала згоду на участь у проєкті,
Юлія Яворська, результат якої
— мінус 13,5 кілограма — дав їй
право бути в трійці призерів.
Усім учасницям ми вручили
дипломи й сувеніри від редакції
«Газети Волинь», яка є одним із
співзасновників проєкту «Скинемо зайве». Адже приклад цих
чарівних і наполегливих лучанок
— найкраща пропаганда здорового способу життя.
Взяв участь у невеличкій урочистості й директор СК «Плаза»
Василь Петрищак, який встановив для переможниць свій приз
— абонементи на безкоштовні
тримісячні заняття у фітнес–залі.
Господар цього популярного
клубу подякував фітнес–тренеру
Ользі Філюк за чудову ініціативу,
привітав усіх жінок квітами і побажав:
тримати!»
ба
ажа
жав:
в: ««Так
Такк тр
Та
рим
имат
ати!
ат
и!»» n
и!
Більше фото і відео — на сайтіі
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Ті, що стоять поруч
зі смертю…

Фото poetryclub.com.ua.
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«ДОБРОГО ВАМ
РОВ Я!»
ЗДОРОВ’Я!»
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n Худнемо разом!

ство, яке запало в мою дитячу душу.
— Тобто дитяча цікавість перейшла згодом у серйозне заняття, про що свідчать і ваші книги
про весілля на Поліссі.
— У 1957 році я почала активно займатися збором фольклору,
того матеріалу, з якого вимальовувався весільний обряд. Працювала
я в школі села Качин Камінь-Каширського району, і жила тут баба
Кладьба (так кликали Клавдію Михайлівну Логвинську), яка знала безліч пісень. Я й досі караюсь, мучусь,
бо не встигла за різними домашніми
клопотами записати все, що вона
могла наспівати. А знала ця бабуня
пісень до всякого випадку — веселого і сумного.

Закінчення на с. 14
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«ЦІКАВА»
ЩЕ У ПРОДАЖУ!

Мені так
холодно біля
нього, що я плачу
вдень та вночі
і не знаю, чи зможу
жити.

то разів пролітали слова про силу
жінки в її слабкості. Але колись
ображена, вона закривається
від слабкості, захищається всіма
доступними способами. Бо їй так
боляче від чоловічих ран!

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

«ЦІКАВА»
ЗА 23 ТРАВНЯ ЩЕ
У ПРОДАЖУ!

мається од сміху: вони живуть
разом! Так я втратила і подругу,
і чоловіка.
Таких розповідей — тисячі!
Історій, у яких слабкій статі сподобалося бути сильною і діяти,
як мужчина. Тільки-от сильній
жінці ніхто не сказав, що її коханому буде, м’яко кажучи, неприємно спати в одному ліжку з чоловіком, який зовні нагадує його
дружину. Хоч мимо сильної бага-

Закінчення на с. 13

»

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 7 листопада:
Уроки європейського
заробітчанства:
чому після
повернення додому
подружнє ліжко стає
холодним?

Коні, врятовані
від обстрілів: як мати
і донька зберегли
табун із Авдіївки

Коли свічки під час
вінчання горять
спокійним полум’ям,
то життя молодих
буде щасливим

То в нардепа
Яременка
був цілий
«гарем»?

А на сайті volyn.com.ua – теж море цікавої інформації!
Запитуйте у ваших листонош або у відділеннях поштового зв’язку!

30 військовослужбовців територіальної
оборони Волині стали донорами у рамках
акції «Брати по крові». Кров бійці здали для
лікування онкохворих дітей. Естафету благодійного
донорства волиняни перейняли від львів’ян та передали до Тернополя.

Двох собак привели на власне весілля Ольга
та Олександр у Нововолинську. Чотирилапі також
були вбрані по-святковому: у комірець-метелик та фату з
бантиком. Домашні улюбленці вели себе чемно і з задоволенням фотографувалися з господарями та гостями,
зазначили у драцсі.
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ОВИНИ КРАЮ
ЗА ПРОЇЗД ІЩЕ МОЖНА
ПЛАТИТИ ГОТІВКОЮ
Як уже повідомляла «Газета Волинь»,
з 11 листопада в Луцьку запроваджується
розрахунок у громадському транспорті
електронним квитком. Нині триває видача
їх представникам пільгових категорій
громадян. За повідомленням сайту
міськради, уже більше 18 тисяч пільговиків
отримали такі документи (а всього треба
видати 50 тисяч)

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
n Отакі реалії…

БУДІВНИЦТВО ПО-ХИТРОМУ:
ЯК ШКОЛА ПОДОРОЖЧАЛА ВДВІЧІ
В Озерцях Володимирецького району, що на Рівненщині, учні навчаються
у тісній будівлі, якій 80 років. Селяни вже кілька літ вимагають, аби для
їхніх дітей збудували нове приміщення — і його таки почали зводити. Втім,
за пів року до здачі піднялось у ціні вдвічі
Левко ЗАБРІДНИЙ

Олена ВОЛИНЕЦЬ

зв’язку з тим, що ще не всі одержали картки, вирішено запровадити короткотерміновий
перехідний період, коли у громадському транспорті можна буде розрахуватися і готівкою, і за допомогою електронного квитка.
До речі, вже 22 тисячі учнів навчальних закладів
міста мають новий проїзний документ. 8 листопада
розпочався продаж неперсоніфікованих електронних квитків. Для зручності в Луцьку буде встановлено 40 комплексних терміналів, де кожен, хто бажає,
зможе, крім поповнення електронного квитка, оплатити за послуги комунальні та мобільного зв’язку,
інтернету тощо (вартість картки — 35 гривень).
35 таких терміналів будуть розміщені в торгових павільйонах на зупинках громадського транспорту. n

У

МОЛОДІ ПІШОХОДИ
ЗАГИНУЛИ ПІД КОЛЕСАМИ
Позавчора поблизу села Тупали Турійського
району автомобіль БМВ 320 на смерть збив
18-річного місцевого жителя
Олег НЕНЬО

орожньо-транспортна пригода сталася близько 19-ї години. За кермом авто перебував
23-літній житель селища Ратне. Поліцейські
попередньо встановили, що пішохід перетинав проїжджу частину дороги в невстановленому місці.
А минулої суботи близько 23-ї години на вулиці
Центральній у селі Стобихівка Камінь-Каширського
району мотоцикл «Кінлон» смертельно травмував
20-річну мешканку Ківерцівського району.
За обома фактами порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілих,
слідчі розпочали провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті, зокрема, передбачає покарання у вигляді позбавлення
волі на строк від трьох до восьми років. n

Д

ПОСТРАЖДАВ ЛИШЕ
ГОСПОДАР

www.volyn.com.ua

озпочали зведення школи
в Озерцях у 2016 році, проте підприємство «Енергомонтаж», яке тоді виграло тендер, виконавши робіт на 3 млн
грн, розірвало договір з обласним департаментом будівництва за згодою сторін. У 2017-му,
коли розлючені батьки озерецьких школярів вирішили не пускати дітей на навчання, вимагаючи
будівництва нової, департамент
уклав угоду з новим підрядником — фірмою «Фіалка». Вона виграла оголошений того року тендер і погодилася до кінця 2018го збудувати заклад за 36,3 млн
грн. Проте вже за рік, у 2018-му,
термін здачі в експлуатацію продовжили до кінця 2019-го.
Влітку цього року в обласному департаменті будівництва
зазначали, що наприкінці жовтня планують завершити класи.
Проте паралельно департамент
замовив доопрацювання проєктно-кошторисної документації.
Як зауважили, її у 2017 році замовляла володимирецька районна влада і розробляв місцевий
проєктувальник, який не передбачив начебто усіх робіт. Зокрема, зведення спортзалу на місці старої школи та їдальні. Для
їхнього завершення обласний
департамент відкоригував проєктно-кошторисну документацію
та оголосив новий тендер — знову майже на 34 млн грн. У серпні
на торги подалися дві фірми (зазначимо, що «Фіалки» серед них
не було), проте пропозиції обох
відхилили через помилки у документації. Наразі відбувається подання на новий конкурс…
Як наголосили у департаменті будівництва, поки триватиме
зведення додаткових приміщень, школярі користуватимуться старою їдальнею та обходитимуться без спортивного залу.
Про те, чи буде здача першої

Р

Фото rivnepost.rv.ua.
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Ще трішки —
і буде як у проєкті.

зведення спортзалу
« Для
на місці старої школи
та їдальні обласний
департамент відкоригував
проєктно-кошторисну
документацію та оголосив
новий тендер — знову
майже на 34 млн грн.

»

Корову із
заболоченої ями
в Оконську, що
на Маневиччині,
діставали
рятувальники.

Минулої п’ятниці о 8.23 до поліції надійшло
повідомлення про вибух у квартирі (на фото)
багатоповерхівки на проспекті Соборності
в Луцьку

Працівники ДСНС прибули
за десять хвилин після виклику.
Вони обв’язали тварину мотузками
і за допомогою громадян дістали
її з пастки.

В

Більше новин — на сайті
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Фото manevychi.rayon.in.ua.

Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

наслідок цього травмовано господаря помешкання, якого доставили в лікарню для надання
медичної допомоги. Ніхто більше з мешканців
будинку не постраждав.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
Попередньо встановлено, що вибух побутовий. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.
Відомості внесли до журналу Єдиного обліку
заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Триває перевірка. n

черги школи найближчим часом,
у департаменті поки не повідомляють.
Нагадаємо, що нині департаментом керує в. о. директора Віталій Кардаш, а нове керівництво ОДА вирішило провести аудит усіх будівельних
об’єктів в області. Поки триває
перевірка, фінансування було
призупинено… n

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

www.volyn.com.ua
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n Редакційний щоденник

НЕВЖЕ В МОЇХ ОНУКІВ-ПРАВНУКІВ
ЗАБЕРУТЬ «НАЙБІЛЬШУ РОЗКІШ»?
Фото epravda.com.ua.

Чим переймалася і з чого
дивувалася останнім
таннім часом
заслужений
журналіст
України
Катерина
ЗУБЧУК

…СПОГАДОМ ПРО КРАЇНУ,
ЯКОЇ НЕМА

…ОДКРОВЕННЯМИ ЖІНОК, ЯКИМ
ДОЛЯ ВГОТУВАЛА САМОТНІСТЬ

Ольга завжди приходить у редакцію з букетиком квітів — відповідно
до пори року це бузок, піони чи хризантеми, які вона вирощує у себе під
хатою на Вишкові. А ще — з бажанням
поговорити про свою жіночу долю.
Стараюсь вділити їй хоч трохи часу,
знаючи, як склалося життя цієї жінки…
Зовсім молодою Ольга овдовіла.
Чоловік трагічно загинув. Сама виростила доньку, заміж віддала. Але
склалося так, що у них, м’яко кажучи,
стосунки завжди прохолодні. І навіть
тепер, коли вже й бабусею стала,
і донька мала б проявляти до матері
якщо не ніжну любов, то принаймні
елементарну повагу, бо ж у самої росте син (який приклад він має?), змін
на краще нема. Аж страшно чути ось
таке: «Уявляєте, я лежу в кімнаті хвора, а дочка навіть не загляне до мене».
Ось чому Ользі так хочеться зустріти людину, з якою можна було б
доживати віку, відпущеного Богом.
І до ведучої сторінки «Любить! Не любить» вона приходить щоразу, заготувавши коротенький текст оголошення у «Службу знайомств». А оскільки
візити ці повторюються більше десятка літ, то це означає, що пошуки
не увінчуються успіхом. Звичайно,
відгукувалися чоловіки. Хтось телефонував, у гості напрошувався. А були
й такі, котрі до себе кликали. І їздила.
На якийсь час залишалася там. Але
наставав момент і казала собі, що
«краще самій жити, ніж із жадібним чи
таким, що зверхньо дивиться на тебе,
привівши у хату за робітницю». Вдівцеві, та ще й у селі, не просто справлятися з хазяйством. Ось і шукають жінку,
якій, як Ользі, за її словами, у своїй хаті
(біля рідної дочки!) нема місця.
На жаль, у нас багато вдів — за офіційною статистикою, в Україні чоловіки живуть на 10 років менше за жінок.
І у мене на думці ще одна наша читачка — лучанка Оксана, яка, вважай,
зістарилася на моїх очах. Вона теж овдовіла рано — ще й 50 не мала. А сьогодні їй уже за 60. І всі ці роки я була
мимовільним свідком того, як цій жінці хочеться влаштувати своє особи-

У Рожищі електричка Здолбунів — Ковель збила 51-річну
місцеву жительку.
Встановлено, що
жінка переходила залізничну
колію на заборонений сигнал світлофора. Потерпілу госпіталізували.
Рух потяга затримався на
43 хвилини.

Але коли подумаю, що, як прогнозують, через двадцять (ну нехай і через
50) років за людей думатиме і діятиме
штучний інтелект, то мимоволі постає
питання: а як же душа, емоції — їх теж
замінить цей надрозумний помічник?
Сьогодні ми радіємо і плачемо,
сумуємо і веселимося, захоплюємося і розчаровуємося, любимо і ненавидимо… Невже ця гама почуттів теж
стане чимось застарілим? Не знаю,
як ви, а я б не хотіла жити в оточенні,
по суті, людей-роботів. Тож доводиться порадіти, що застала ще інший світ,
в якому є прагматизм (як без нього?),
але є й романтика, на хвилі якої хочеться побачити схід чи захід сонця,
походити босоніж по траві, послухати,
як шкрябає по підвіконнику дощ. І, нарешті, є «найбільша розкіш — розкіш
людського спілкування», як казав Антуан де Сент-Екзюпері — автор найдобрішої казки «Маленький принц».

Усе буде розписано по секундах. А любов чи дружбу роботи теж зможуть передбачити?

сте життя й позбавитись самотності.
Хтось, втративши чоловіка, приймає
долю як належне — уже й не думає
про друге заміжжя. А ось ця моя, уже
давня знайома, — з тих, хто по ночах,
певно, плаче в подушку, якщо поряд
нема чоловічого плеча. Якось при
зустрічі розповіла, що їй нарешті пощастило — з’явився у її житті мужчина, з яким, як здавалося, зійшлися назавжди. «Він такий уважний, ми з ним
живемо на одній хвилі», — говорила
із захопленням.
Потім ми довго не бачилися, а коли
зустрілися, то жінка сказала: «Я знову
сама». І навздогін цій фразі: «Видно,
доля моя така… Мабуть, я однолюбка.
Так і не змогла забути свого покійного чоловіка, який і їв так, що це мене

перебірливою треба
« Ібути,
і з повагою до себе
ставитися, бо інакше
не побачиш цієї поваги
з боку обранця.

»

не дратувало, і мовчав так, що з ним
не треба було шукати тем для розмови». Оголошень Оксана більше
не приносить. Час від часу зателефонує з нагоди якогось свята. І майже
завжди зачепить своє, наболіле —
самотність. «Може, я була надто перебірливою, а тепер пожинаю плоди», — і таке було зізнання. Що сказати на це? І перебірливою треба бути,
і з повагою до себе ставитися, бо інакше не побачиш цієї поваги з боку обранця. Але не це (чи не тільки це) є
визначальним у долі кожної з нас. Го-

ловне, щоб поряд була «своя» людина.
Щоб можна було сказати, як висловилася одна з недавніх героїнь сторінки
«Любить! Не любить» Тетяна Ломакіна
із села Журавичі Ківерцівського району, «я сама собі заздрю, що маю такого хорошого чоловіка». Нагадаю, що
ця жінка, овдовівши, вийшла заміж
за своє перше кохання.
…А ЯК ЖЕ ДУША, ЕМОЦІЇ — ЇХ ТЕЖ
ЗАМІНИТЬ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ?

Якось зацікавилася в інтернеті публікацією з приводу того, як проходитиме доба людини через двадцять
років. Цей прогноз спеціалісти змоделювали на основі книги президента
Miсrosoft Бреда Сміта і віцепрезидента компанії, яка займається розробкою штучного інтелекту, Гаррі Шума.
А буде так: людина спить, а штучний інтелект вивчає її розклад на наступний день і роздає команди всім
розумним домашнім пристроям:
кип’ятить воду у чайнику, включає кавоварку… Поки господар працює, цей
помічник вивчає стан його здоров’я,
вимірює всі найважливіші показники.
Якщо є відхилення від норми — сам
дає раду або з’єднує з лікарем для
консультації…
Хотілося б сказати, що це фантастика, коли б не те, чим став для нас
буквально за останню чверть століття
інтернет, якби ми не бачили той «полон», в який взяли і малих, і старих
гаджети. Не так давно це теж було
з розряду фантастики. А сьогодні без
вай-фаю молодь, зокрема, почувається немовби відрізаною від цивілізованого світу. Та й мені, в такому
поважному віці, якщо відверто, уже
не комфортно без фейсбука, вайбера.

У понеділок в селах Кременець Рожищенського і Верба Володимир-Волинського районів селяни перекрили дорогу, вимагаючи: «Ні
розпродажу землі». Люди виступали проти запропонованого
на розгляд Верховної Ради України законопроєкту, що дозволятиме продаж земель сільськогосподарського призначення. Усього в акції взяли участь близько 50 учасників. Дорогу перекривали почергово по 5 хвилин, тоді пропускали
машини. Порядок і безпеку учасників забезпечили інспектори патрульної поліції. 12 листопада волиняни беруть участь
у Всеукраїнській акції протесту під стінами парламенту.

Батьків учнів школи села Заставне Іваничівського району притягнули до адміністративної відповідальності за булінг. Працівники
поліції відвідали навчальний
заклад з метою реагування
на бійку, яка виникла між
дітьми. Із вихованцями
проведено профілактичну
бесіду, аби попередити це
явище у майбутньому.

Минулого четверга було 7 листопада. Звичайний робочий день. А мені
пригадалося, що колись цього числа
ми відзначали свято, яке називалося
Жовтневим, як і революція (чи переворот). Ця назва закріпилася за старим стилем.
Того дня всі йшли на демонстрацію. Явка була обов’язковою. А потім, не знаю, як хто, а ми з чоловіком
і дітьми відправлялися в своє Любче
в Рожищенському районі. Два вихідних (святкували ж 7 і 8 листопада)
були дуже доречними для людей, які
наїздами ще й городи обробляли.
На полі в цю пору вже все попорано.
А от капусту скришити і заквасити
на зиму — якраз підходящий час. Цим
і займалися…
Я б злукавила, коли б сказала, що
в 1970-х роках, які називали брежнєвським «застоєм», ми думали, а тим
більше були переконані, що зовсім
скоро Радянського Союзу не стане.
А ось чи ностальгую за країною, якої
нема? Знову ж таки не покривлю душею, коли скажу, що ні. Якщо і є якась
болісна туга, то вона за тими літами,
де залишилася молодість, а з нею —
студентські роки, заміжжя і народження дітей, радісні моменти їх дорослішання. Одне слово, те, що називається Життям.
До речі, щодо СРСР — країни, яка
з’явилася на карті світу у 1917 році,
то ще школяркою не раз ставила собі
питання: чому нам подають історію
так, ніби все добре й прогресивне
почалося лише після Жовтневої революції? Ніби до цього був якийсь льодовиковий період. Пригадую, у студентські роки як комсорг групи одержала
10-денну путівку в Ленінград — «колиску революції». Ходила вулицями міста
на Неві, залами Ермітажу — другого
за величиною у світі музею, де зібрано образотворче і декоративно-прикладне мистецтво, Зимового палацу…
Бачила неперевершені творіння і розуміла, що зовсім не «льодовиковий
період» був до 1917 року. Люди жили,
дарували світові безсмертні шедеври,
якими нащадки й сьогодні захоплюються. n

9 дітей загинуло у ДТП на Волині з початку
року, ще 150 — травмувалося. Четверо з
них були пасажирами транспортних
засобів, а серед постраждалих – 81
дитина-пасажир. У 2019-му на дорогах області загинули 93 людини. 30 з
них – у результаті зіткнення машин,
29 через наїзд на пішохода, 11 – на
велосипедиста, 11 – перекидання
транспортного засобу, 3 – наїзд на
перешкоду.
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n Футбол
ЗА ВОРОТАМИ

ГЕТЬТЕ, ДУМИ, ВИ ХМАРИ ОСІННІ —
У «ВОЛИНІ» ПОРА ПЕРЕМОГ!

Андрій
ТЛУМАК,
головний
тренер
«Волині»:
«Дуже
приємно
говорити одні
й ті самі слова після кожного матчу: всю Волинь, і
нас, і вас — з перемогою!
Дуже хороша гра була,
можна сказати, з одного
та іншого боку, обидві команди лідируючого рангу.
Я думаю, такі ігри, мабуть,
і Прем’єр–ліга чекає, як
і глядачі, тому, якщо так
буде далі, то ці дві команди заслуговують бути там.
Ключовим стало наше
бажання — ми дуже хотіли,
ми дотерпіли, ми вичікували і досягли результату.
Всі без винятку футболісти сьогодні молодці!
Не можу нікого виділяти,
всім респект, респект,
респект!».

Лучани — як та прудка білочка: розкусюють суперників, неначе горішки,
і вже видираються мало не на самісіньку верхівку турнірної таблиці!
фото fcvolyn.net.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат України з футболу, Перша ліга. 17-й тур.
«Волинь» (Луцьк) – «Рух»
(Львів) – 3:2 (1:0 –
Анатолій Ульянов, 5 хв.;
1:1 – Данііл Кондраков,
30 хв.; 2:1 – Василь Курко,
66 хв.; 3:1 – Денис Кожанов,
70 хв.; 3:2 – Юрій Копина,
86 хв.)
9 листопада. Луцьк.
Стадіон «Авангард». 2050
глядачів. Головний суддя
Іван Бондар (Київ).
«Волинь»: Владислав
Леванідов, Міха Горопевшек,
Тарас Михалик, Анатолій
Ульянов, Олександр Климець, Артур Рябов, Амбросій Чачуа, Василь Курко,
Младен Бартуловіч (Назар
Мельничук, 90+3 хв.), Денис
Кожанов (Ростислав Волошинович, 82 хв.), Сіаваш
Хагназарі (Ігор Карпенко,
84 хв.). Головний тренер
Андрій Тлумак.
«Жовто–чорні» їхали
на «західноукраїнське дербі» в статусі потенційного
лідера, адже до цього туру
команда зі Львова втратила найменшу кількість
очок з-поміж усіх учасників
першості. Але ж хіба «червоно–білі» не козаки, і хіба це
не вони підійшли до цього
поєдинку, маючи шестиматчеву переможну серію?!
І вже на п’ятій хвилині 21-річний центральний
захисник «Волині» Анатолій
Ульянов ударом головою
виводить свою команду
вперед!
Щоправда, на 30-й
хвилині найкращий бомбардир у складі «Руху» Данііл
Кондраков (той самий,
що забив нам і в поєдинку
першого кола у Львові!)
рахунок зрівнює. Проте

Ч

Голкіпер «Руху» Роман Мисак старався з усіх сил, проте тричі мусив-таки виймати м’яч із сітки власних воріт.

майже відразу після цього
гості лишаються в меншості. За грубий фол проти
Дениса Кожанова «червону»
одержує корінний лучанин та
вихованець «Волині» Роман
Никитюк.

ри хвилини Сіаваш Хагназарі
віддає п’ятою пас-цукерочку
на Дениса Кожанова, і той
забиває 11-й гол у нинішній
першості – 3:1!
Щоправда, під завісу
поєдинку Юрій Копина —

Хагназарі віддає п’ятою пас-цукерочку
« Сіаваш
на Дениса Кожанова, і той забиває 11-й гол
у нинішній першості!
»
Та ще до перерви склади
команд урівнялися: другого «гірчичника» побачив
перед собою наш Міха
Горопевшек. Знову схилити шальки терезів на свою
користь господарям вдалося вже у середині другого
тайму. Спочатку Василь
Курко скористався пасом
того ж таки Анатолія Ульянова і вивів свою команду
вперед. А за якихось чоти-

після подачі кутового і не
надто вдалої гри голкіпера
лучан Владислава Леванідова – один м’яч таки відквитав. Тож підсумкові 3:2 і вже
сьома поспіль перемога
«Волині»!
До речі, це вже третя
домашня звитяга «Волині» у
нинішній першості з рахунком 3:2 (битими з Луцька
раніше їхали «Прикарпаття»
та «Чорноморець»). Були й

Р Е К Л А М А

n Молодчина!

ЮЛІЯ КАЧУЛА З КРИМУ —
ТРІУМФАТОРКА «ОБЕРЕГУ-2019»

Фото youtube.com.

Оголошено імена
переможців
Всеукраїнського
фестивалю
співаної поезії та
авторської пісні
е відбулося під
час гала–концерту 9 листопада в Палаці культури
міста Луцька. Батько
володарки гран–прі
фестивалю — виходець із села Гірки на
Любешівщині Віктор
Качула — також виконавець авторських
пісень. n

поспіль перемога «Волині»
— і ми вже треті в турнірній
таблиці (за підсумками туру
обійдено не лише «Рух», а й
«Інгулець»)!
Далі — 16 листопада — виїзний поєдинок із
тим таки вже лупленим у
Луцьку «Прикарпаттям».
Початок зустрічі о 15.00.
Результати всіх матчів
17-го туру: «Металіст 1925»
— «Балкани» — 1:0; «Металург» — «Кремінь» — 2:1;
«Агробізнес» — «Інгулець» —
2:1; «Гірник–Спорт» — «Чорноморець» — 3:0; «Минай»
— «Миколаїв» — 2:0; «Авангард» — «Прикарпаття» —
2:0; «Волинь» — «Рух» — 3:2;
«Черкащина» — «Оболонь–
Бровар» — 1:2.

дві виїзні поразки 2:3 (від
«Авангарда» та «Миколаєва»). Не дивно, що з такою
результативністю «Волинь»
упевнено лідирує за кількістю забитих м’ячів — уже
маємо їх аж 34. Проте й
пропустили ми найбільше
з-поміж команд першої
вісімки — 22. Одним словом,
і самі забиваємо, і суперникам даємо…
Хай там як, це вже сьома
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ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
Команда
I
В
«Оболонь–Бровар» (Київ)
17 11
«Металіст 1925» (Харків)
17 10
«Волинь» (Луцьк)
17 10
«Рух» (Львів)
16 10
«Минай» (Минай, Закарпаття)
17 10
«Інгулець» (Петрове, Кіровоградщина)
17 9
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
17 10
«Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
17 8
«Гірник–Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина) 16 6
«Чорноморець» (Одеса)
17 6
«Прикарпаття» (Івано–Франківськ)
17 6
«Миколаїв» (Миколаїв)
17 4
«Балкани» (Зоря, Одещина)
17 3
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
17 2
«Металург» (Запоріжжя)
17 2
«Черкащина» (Черкаси)
17 1

Бажаємо стати українською зіркою!
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27-15
27-13
34-22
27-11
28-19
26-11
27-19
21-19
20-25
19-24
27-27
23-29
13-27
23-39
12-30
15-39

У списку бомбардирів лідирують Ніка Січінава
(«Інгулець») — 12 голів (2 — з пенальті)
та Денис Кожанов («Волинь») — 11 (3).
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ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

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

НЕРУХОМІСТЬ
l У c. Маковичі продається недобудована хата. Є 1 га землі. Тел. 096 17 56
571 (з 11.00 до 17.00).
l Терміново продається квартира
з індивідуальним опаленням. Доступна
ціна (м. Луцьк). Тел. 066 66 06 303.
l Продається огороджена садиба
(велика хата, гаражі, господарські будівлі, 0.25 га городу, є усі комунікації).
Житловий масив c. Тарасове (200 м від
Луцька). Тел. 067 49 82 214.
l Продається приватизована земельна ділянка (0.17 га) для ведення с/г, можна під забудову. Ціна договірна. Власник (1 км від Луцька).
Тел. 096 11 33 905.

АВТОРИНОК
l Куплю автомобіль після ДТП або
такий, що потребує ремонту. Тел.:
095 24 23 274, 097 77 88 799.
l Продається автомобіль «Чері
Амулет», 2008 р. в., пробіг — 90 000 км,
нові гума, акумулятор. Перший власник. Тел. 068 68 08 669.
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: навантажувач «Карпатець ПЕА-1.0», трактор Т-150 К,
причіп 2 ПТС-6А, борону БДН-3.0.
Тел. 050 10 47 238.
l Продається роторна косарка (1.35,
б/в) у доброму стані. Тел. 097 20 61 541.
l Продам трактор МТЗ-80, 1992 р. в.,
у доброму стані, є документи. Тел.:
050 53 95 710, 098 63 05 257.
l Продам трактор МТЗ-82 у доброму
робочому стані. Тел.: 095 14 75 781,
096 51 00 994.
l Продам трактори Т-25, привезений
з Польші, а також китайський у доброму
стані. Тел.: 096 42 90 426, 067 79 08 629.
l Недорого продається трактор Т-40 у доброму робочому стані. Є документи. Можлива доставка.
Тел. 096 80 48 733.

l Продається трактор Т-25 у доброму робочому стані. Недорого.
Тел. 096 72 22 134.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ,
1992 р. в., на стартері, нова гума, у дуже
доброму стані. Тел. 066 38 05 887.
l Продається зернозбиральний комбайн «Массей Фергюсон», шир. жатки — 2.5 м. Тел. 067 88 15 905.
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 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 Продаються саджанці волоського
горіха. Тел. 050 74 51 354.

l Продам: жом, торфобрикет, дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою до 10 тонн).
Тел. 050 37 81 998.
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 якісний торфобрикет. Доставлю автомобілем (самоскид) у Рівненську та Волинську області. Ціна договірна. Тел. 097 40 19 001.
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: 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: 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: оцинкований металопрофіль (93 грн. кв. м), кольоровий металопрофіль (95 грн. кв. м), металочерепицю (119 грн. кв. м), стовпчики
для огорожі (40 х 40 х 2, ціна 57 грн.
п. м), прогони для огорожі
(30 х 20 х 2, ціна 37 грн. п. м). Тел.:
095 51 09 919, 050 71 42 018.
l Продам: плити ПК 6.3 х 1.2, 5.9 х 1.2,
5.4 х 1.2 та інші; ПКЖ 6 х 1.5, 6 х 3; ФБС
3, 4, 5, 6; прогони 6, 7.5, 9, 12; плити
дорожні 2 х 3 м; септики каналізаційні 3 х 1.2 х 1.2 та інше; цеглу червону
та білу (б/в), бій (відходи), шифер.
Тел. 067 33 26 455.
l Продам: жом, дрова (рубані, чурки,
метрові), торфобрикет, торфокрихту,
пісок, щебінь, відсів, цеглу, гній, землю на вимостку. Доставлю по області. Вивезу будівельне сміття. Послуги
автомобілем ЗІЛ та «Бобкат». Тел.:
099 62 16 400, 068 20 84 863.

12 листопада 2019 Вівторок

11

l Продам: жом, гній, дрова рубані, пісок, щебінь, цеглу, відсів, землю
на вимостку, торфобрикет, торфокрихту. Доставлю по області. Вивезу будівельне сміття. Послуги автомобілем
ЗІЛ та «Бобкат». Тел.: 050 94 14 824,
096 60 12 782.
l Продам тільну телицю або корову (Горохівський район). Тел.:
050 55 27 413, 097 96 37 369.
l Продам поні (жеребець, 6 років, спокійний, возить дітей). Ціна
6 000 грн. м. Луцьк. Тел.: 095 86 25 297,
096 42 71 867.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.: 050 18 64 979,
097 07 72 211.
l Куплю теля (живою вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Продається спокійний робочий кінь
(7 років). Тел. 066 00 57 849.
l Продається кінь (2 роки 6 міс.).
Тел. 097 98 02 008.
l Продаються коні (торійська порода), лошички (2 роки 7 міс. і 1 рік 7 міс.),
жеребчик (8 міс.). Тел.: 096 50 35 269,
093 16 51 983, 096 79 53 963.
l Продається у Горохівському районі
спокійна робоча кобила (5 років). Ціна
15 500 грн. Тел. 098 26 42 148.
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 Продам кормовий буряк. Можлива
доставка. Тел. 097 30 75 167.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь, тритикале, жито, гречку, ріпак,
сою, горох, кукурудзу, овес та інші
культури, половинки або відходи ріпаку, пшениці, ячменю, сої, кукурудзи (від
10 тонн, наявність аналізної карти.) Тел.:
098 06 96 276, 098 52 12 186.

ПОСЛУГИ
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків, цегли, утеплюю фасади,
роблю монтаж, підшив водостоків.
Тел. 097 04 05 276.
l Потрібні: будівельник, муляр, монтажник, електрогазозварник, покрівельник, водій (категорія «Е»), автокранівник, екскаваторник, різноробочі для
демонтажу. Тел. 067 33 26 455.
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 НЕДІЙСНИМИ
l Загублене посвідчення учасника бойових дій (серія АБ № 597241), видане
на ім’я Скорупський Михайло Віталійович, вважати недійсним.
l Загублений державний акт на право
власності на земельну ділянку (серія ВЛ
№ 033659), виданий на ім’я Бутейко Марія Іванівна, вважати недійсним.

Р Е К Л А М А

Методист і вчителі початкових
класів Горохівського відділу освіти, молоді та спорту висловлюють
глибоке співчуття С. М. Єндрущук
із приводу передчасної смерті чоловіка
Петра Івановича
ЄНДРУЩУКА.
Сумуємо разом із вами,
розділяємо ваші біль та горе.
Вічна і світла пам’ять хорошій людині.

Оголошення
Комунальна установа «Управління будинком Волинської
обласної ради» вивчає попит з метою передачі в оренду нежитлових приміщень, що знаходяться за адресами: м. Луцьк,
просп. Перемоги,14, а саме:
- у будівлі адмінприміщення на просп. Перемоги,14, на другому поверсі, загальною площею — 53,2 кв.м;
- гаражне приміщення площею 22,00 кв.м за адресою:
м. Луцьк, просп. Перемоги, 14;
- нежитлові приміщення на другому поверсі, загальною
площею 33,5 кв.м, які складаються з двох кабінетів, за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 9.
Заяви приймаються протягом 10 робочих днів від дня виходу оголошення.
За детальною інформацією звертатись за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, кабінет 611 або за тел:
77–82–71, 77–82–70, моб. (095)861–82–83.

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

Тел.: 9557212004, 0684110458.

ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ

якісно
швидко
надійно
д
(0
(097)
473– 10 – 69
(095) 479– 05 – 96
(0

stelia.in.ua
stelia
info@stelia.in.ua
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Фото із сайту Луцької міської ради

n Професіонали

n Знай наших!

Картину волинського
художника продали в США
за 13 тисяч доларів
Полотно Едуарда Бєльського знайшло покупця
на виставці в Чикаго
Фото надане Едуардом Бєльським.

Сергій НАУМУК

м’я вихідця з Волині, який нині
живе і працює
в Словенії, добре
відоме
у мистецькому
світі. Бєльський
є визнаним художником, чиї
роботи популярні серед колекціонерів, галеристів та знавців
сучасного живопису. Не раз його
твори виставляли і в луцькій галереї OBRAZ &
GRABOVETSKA.
Е д у а р д
Бєльський має
більше 20 персональних виставок в Австрії,
Чехії, Франції,
США, Німеччині та Швеції.
Він брав участь
у багатьох хуНа виставці, організованій центром KessArt,
дожніх фестиваполотна нашого земляка викликали
неабиякий інтерес.
лях: Art Ireland,
Art Geneva, Art
Stuttgart, Art Vienna, Art Zurich International, Affordable Art Fair
у Лондоні, Нью-Йорку, Брюсселі й Амстердамі, Salon Des
Independantes у Парижі.

І
Цей колектив став осередком культури та центром виховання молоді.

Всесвітньо відомій і завжди юній

«ВОЛИНЯНЦІ» — 60 літ!
Лариса ЗАНЮК

анцювальний ансамбль створений 1959-го,
а вже через рік отримав звання «народний
аматорський». З 1968-го неодноразово презентував український фольклор на міжнародних
конкурсах і фестивалях у Польщі, Угорщині, Югославії, Молдові, Німеччині, Греції, Мальті, Тунісі,
Лівії, Туреччині, Чехословаччині, Італії, Франції,
Словакії, Швеції, Ізраїлі, Португалії, Єгипті, Англії,
Росії, Туреччині, Швейцарії, Китаї, Бельгії. У його
репертуарі — українські народні танці, а також місцеві: «Волинська полька», «Волинська кадриль»,
«Поліська полька», «Буянський скакунець», «Гупали», «Черчениця», жіночий хоровод «Кладочка»,
«Танець з решітками», які відображають хореографічні сцени масових народних гулянь.
Народним аматорським ансамблем танцю
керує заслужений працівник культури України
Олег Козачук, а оркестром народних інструментів з однойменною назвою — Віталій Охманюк.
У «Волинянці» зросло не одне покоління професіоналів, балетмейстерів і керівників танцювальних

Т

колективів міста, артистів, викладачів. Колектив
став осередком культури та центром виховання
молоді.
Тож із нагоди 60-річчя народного аматорського ансамблю танцю «Волинянка» та 55-ліття
народного аматорського оркестру народних інструментів «Волинянка» у Палаці культури міста

«Волинянці» зросло не одне
« Упокоління
професіоналів.

Луцька відбувся святковий ювілейний концерт,
який зібрав і пошановувачів колективу, і його випускників. І, звісно ж, артисти кружляли у вихорі
запальних танців.
Привітала ювілярів заступник міського голови
Ірина Чебелюк, наголосивши, що успіх колективу,
його досягнення та визнання — 60-річна невтомна та клопітка праця всіх його керівників та учасників і, безперечно, визначна творча сторінка
в історії нашого міста.
За високий професіоналізм, вагомі творчі
здобутки, розвиток і популяризацію народного мистецтва, збереження української культури та активну участь у мистецькому житті міста
керівники й артисти отримали подяки міського
голови та департаменту культури.
Фото із фейсбук-сторінки Олени ШАРКО.

НАШИМ АКТОРКАМ ВИПАЛА
ЧЕСТЬ СТАТИ ЗАСЛУЖЕНИМИ
З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ
№ 834/2019 про відзначення державними нагородами
луцьку актрису й володимир-волинську режисерку
Лариса ЗАНЮК

режисерці народного аматорського театру «Відродження»

З

Заслужений працівник культури
України Олена Шарко.

Фото із фейсбук-сторінки Людмили НАТАНЧУК.

а значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва,
вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність
почесне звання «Заслужений
артист України» присвоїли
Людмилі Натанчук, артистці
драми Волинського академічного обласного українського
музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка; звання
«Заслужений працівник культури України» — Олені Шарко,

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

Бєльський має більше 20 персональних
« Едуард
виставок в Австрії, Чехії, Франції, США,
Німеччині та Швеції.
»
Нині його полотна експонуються в галереях більшості
європейських країн та США. Деякі виставлені на Волині. Нещодавно твори Бєльського представили на виставці-продажу в Чикаго, де були роботи чотирьох іноземних художників
та 20 українських митців. Одну з картин Бєльського, написану цього року під назвою «200/100. В небо», було продано
за 13 тисяч доларів (на фото вгорі). n

імені Богдана Берези Володимир-Волинського районного
будинку культури.
Вітаємо героїнь наших
публікацій — пані Людмилу
Натанчук та пані Олену Шарко з очікуваними та справді
заслуженими званнями всеукраїнського масштабу. БажаЗаслужена артистка України ємо їм не зупиняти творчого
Людмила Натанчук. польоту! n

«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»

www.volyn.com.ua

»

Фото Сергія НАУМУКА.

Хоч 60 — то таки поважний ювілей,
колектив щоразу зі сцени запалює
молодістю й енергією всі свята й
концерти, на яких доводиться бувати
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Творчість Едуарда Бєльського (ліворуч) у Луцьку презентувала
засновниця галереї OBRAZ&GRABOVETSKA Наталя Грабовецька.

Приймальня 723894

Місцевого самоврядування
і сільського життя
Гарбарчук Костянтин Володимирович 725102

Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна
725102

Козюпа Мирослава Павлівна

Інформації
726121

Головний бухгалтер
Вдовиченко Тамара Федорівна

727107

Лісова Алла Степанівна

723894

Криштоф Олег Степанович

72-51-02

Тимощук Руслана Борисівна

723932

Спеціальні кореспонденти
(244) 31178

Освіти і культури
Занюк Лариса Віталіївна

Реклами і маркетингу

Приватних оголошень

Соціального захисту

Заступники відповідального секретаря
Сомова Євгенія Володимирівна
Харчук Олена Андріївна
720666
Місюк Олена Миколаївна
720666
Економіки
Головний художній редактор
Міщук Олександр Ярославович
720666

ТзОВ «Газета «Волинь»
п/р UA203034400000026008055520122
КБ «ПриватБанк», МФО 303440
Борох Сергій Іванович
770770
ЄДРПОУ 02471695
Друк офсетний.
Листів і зв’язків із читачами
Обсяг 3 друк. аркушів

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ

Заступники головного редактора
Уліцький Василь Михайлович
723989
Cвітліковська Галина Йосипівна
722007
Рузак Петро Макарович
723894
Римар Микола Анатолійович
723894
Наумук Сергій Васильович
725102

Власюк Людмила Миколаївна

723894

Фотокореспондент
723894

Філюк Олександр Миколайович

720666

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС:

30 000
Реєстраційний номер
ВЛ №518-251Р 02.03.2018 р.
Віддруковано: ТОВ «ПоділляТер»,
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28 тел.:
(0352) 522737. http://aprint.com.ua

Тижневий тираж 51300.
Замовлення №935.

