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n Знай наших!

ВОЛИНСЬКА ШКОЛЯРКА
СТАЛА ЗІРКОЮ,
ДОСЛІДЖУЮЧИ ЗІРКИ

Подробиці на с. 2 і с. 5

n Проблема
Фото dyvys.info.

с. 12

»
Фото Сергія ХОМІНСЬКОГО.

n Редакційний щоденник
«ВИ — РОЗКОЛЬНИК!
УКРАЇНСЬКОЮ
БЛАГОДАТЬ
НЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ…»
Так заявили нашому
позаштатному кореспонденту
під час відвідування
Миколаївського Милецького
чоловічого монастиря, що в селі
Мильці Старовижівського
району (на фото)

Фото unian.ua.

23 листопада
о 16.00 запали свічку
пам’яті на підвіконні
своєї оселі…

Цікава
ГАЗЕТА +

на вихідні
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l НЕЙМОВІРНО!

Фото shepetivka.com.ua.

Така точність у створенні найдрібніших деталей не кожному ювеліру під силу.

Фото vinnytsia-museum.in.ua.

Найменший у світі портрет
Джоконди в мільйони разів менший
від оригіналу.

Витвори українця не побачиш
неозброєним оком. Підкована
блоха на кінчику волосини,
Шварценеггер, який хизується
біцепсами, на маковому
зерняткові, та багато
інших скульптур заховані
у колбах під потужними
мікроскопами. Заглянувши
у вічко, потрапляєш
у чарівний крихітний світ.
Й не віриться, що обійшлося
без магії, а створений
він спритними руками
талановитого майстра

Фото shepetivka.com.ua.

Лик Ісуса Христа
Володимир Казарян помістив
на рисовій зернині

У ВУШКУ ГОЛКИ — КАРАВАН
ВЕРБЛЮДІВ

Побачити мікромініатюру Володимира Едуардовича (праворуч) можна лише
під мікроскопом з 300-кратним збільшенням.

“

Зачаровує букет троянд,
пелюстки яких — із риб’ячої
луски на стеблинках
з людського волосся.

копійку і завтовшки 0,05 мм викарбувані
найдрібніші орнаменти, лінії яких у сто
разів тонші за волосину. На ній, до речі,
майстер створив ряд унікальних робіт:

сплів сферичні мікромережива з посріблених ниток, виготовлених із однієї сотої частини волосини. Саме такої
товщини пензликом художник писав
олійними фарбами на зрізі рисового
зернятка портрет Мони Лізи та багатьох світових знаменитостей. І навіть
посадив на зріз знебарвленої людської
волосини дев’ять тварин.

Закінчення на с. 6

«ЦІКАВА»
«ЦІКАВА»
ЗА
ЛИСТОПАДА
ЗА 2321ТРАВНЯ
ЩЕ
ЩЕ
У ПРОДАЖУ!
У ПРОДАЖУ!

»

ТЕПЕР БУРШТИН
У ПОЛІСЬКИХ ЛІСАХ
БУДЕ ЗІ ЗНИЖКОЮ?
с. 9

»

Фото uaua.top.

Читайте у
«Помирати від болю
не соромно»:
Анастасія Шевченко
в піснях перетворює
себе на зброю

n Пряма мова

«ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 21 листопада:
Університет
закінчує…
9-річний
хлопець!

«Настя пройшла війну, а війна — крізь Настю.
Це зазвичай спустошує душу. Якщо людина
талановита, то заповнює цю пустку творчістю.
Вона не стільки співає, скільки кричить співом.
Бо їй є про що кричати»… Телеведуча та акторка,
ветеран батальйону НГУ ім. Кульчицького Анастасія
Шевченко випускає музику під псевдонімом Стасік.
Дуже круту і небезпечну

Власта КРИМСЬКА

Коротка стрижка,
виразна міміка, різкі
рухи, погляд вовченяти.
Дивна, рухлива, щось у ній
відштовхує і притягує
водночас. Такою Анастасія
Шевченко ввірвалася
в українську культуру.
— Мені 26 років, я учасниця бойових
ойових дій. Заспівала, бо мені дуже потрібно поговорити
з людьми
ми навколо.
Тобто мої пісні —
оба «самовине спроба
раження»,
ня», а конкретні
речі, якіі я хочу сказати, і хочуу бути почутою, — пояснює
Настя. — Відчувати біль,
ати
страждати
від нього
ого
ане є ганебним..
Іноді
після
сильного
б о л ю
стов особистоться злам.
сті стається

Із цим можна і потрібно жити.
Її «Колискова для ворога»
присвячена тим людям, через
яких тисячі студентів, електриків, істориків, математиків,
співаків, айтішників… змушені були стати вояками. Це колискова для окупанта. Її дуже
нелегко слухати.
Ти ж хотів землі цієї,
Тож тепер змішайся з нею
Станеш сам моєю землею!..
Спи!.. Спи!.. Спи!..
Спи!. Спи!..
«Десь у глибині
глиби душі
я відчуваю ж
жалість
до ворогів. Коли бачиш,
приход пощо люди приходять
мирати в чужу країну,
розумієш, як їм погано
жити у своїй. ЇЇм легше
вічно спати в чужій
ніж вижиземлі, ні
вати нна своїй.
Тому сьогодні я співаю
колискову
кол
дл
для ворога
га», — написала
Н а с т я
у fa
facebook.

050 994 9907

Лик Ісуса Христа Володимир Казарян
помістив на рисовій зернині

А як їй пасує
військове вбрання!
Фото news.liga.net.

Закінчення на с. 11

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

»

Цікаво, хто з чиновників давав дозвіл на такі таблички?

«Наталка віддала свого
синочка, а вони дитину
зварили і з’їли…»

І на фронті, і в тилу вона воює за Україну.

ЇЇ ДУЖЕ НЕЛЕГКО СЛУХАТИ

Мирослава КОЗЮПА

Володимир Казарян із Запоріжжя виготовляє унікальні й неповторні
за своїми розмірами і технікою виконання експонати. Караван верблюдів він
«поселив» у вушко голки (на фото вгорі),
портрет Леонардо да Вінчі викарбував
на рисовій зернині. А ще на ній помістилися аж сім жінок-товстушок. Зачаровує
букет троянд, пелюстки яких — із риб’ячої луски на стеблинках з людського
волосся. На пластинці діаметром в одну

l ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

Не встигли волинські
правоохоронці
прозвітувати, що в Нововолинську
«припинили діяльність двох
організованих злочинних груп»,
як у селі Крупа Луцького району
невідомі в масках незадовго
до опівночі увірвалися у будинок
голови Підгайцівської об’єднаної
територіальної громади, зв’язали
клейкою стрічкою господаря
помешкання, його дружину
та неповнолітню доньку і забрали
із сейфа гроші

»

Одинадцятикласниця Нововолинського
ліцею № 1 Ольга Яриніч
на ХХIV Міжнародній олімпіаді
з астрономії в румунському місті П’ятраНямц здобула бронзову нагороду

с. 8

ТО СКІЛЬКИ
ЩЕ В НАШОМУ КРАЇ
Є БАНД?

»

Пив мікстури
від застуди –
зліг
з інфарктом

Ревнивець
хотів
спалити
дружину
і шістьох
дітей

Запитуйте у ваших листонош або у відділеннях поштового зв’язку!

Олексій ГОНЧАРУК,
прем’єр-міністр України,
заявив, що ПриватБанк
не повернуть олігархові
Ігорю Коломойському:

«

У нас є дуже чітке розуміння –
у мене, у Президента, в уряду,
– що справа ПриватБанку є показовою про Україну для всього
світу. Тому, звичайно, ми стоїмо на
тому, що ні цей
банк, ні кошти з
нього не повинні бути повернені попереднім
акціонерам.

»

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

2

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n У всіх на вустах

Фото cripo.com.ua.

«Ні на які компроміси, які обмежують рух України до ЄС і НАТО,
країна йти не повинна».

«Дві червоні лінії»
Петро Порошенко про те, як не програти
на Нормандській зустрічі
Василь РОГУЦЬКИЙ

’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність»
Петро Порошенко дав поради
учасникам Нормандської зустрічі від України і окреслив
ті «червоні лінії», які не можна
переступати в переговорах із
Путіним.
«Червоні лінії» дуже прості. Перша — ми твердо наголошуємо, що безпековий
компонент має передувати
компоненту політичному, —
заявив він. — І не можуть проводитися на українській землі
вибори під дулами автоматів.
Це лише легітимізує окупантів
і виводить Росію — чого вона
прагне — із зони дії санкцій,
які є дуже–дуже ефективними.

П

можуть
« Непроводитися
на
українській землі
вибори під дулами
автоматів. Це
лише легітимізує
окупантів.

»

Друга лінія — ні на які компроміси, які обмежують рух
України до ЄС і НАТО, країна
йти не повинна. Бо ми маємо лише один безпековий
інструмент — це повномасштабне членство України в
НАТО. І лише один демократичний і економічний — це
повномасштабне членство у
Європейському Союзі. Інших
альтернатив Україна точно не
має». n

n Пряма мова
Остап ДРОЗДОВ, журналіст, про ймовірні прямі
о
переговори Володимира Зеленського
із Володимиром Путіним:

«

»

Це буде дивовижний двобій: КВН проти
и
КДБ. Хороший хлопчик, який хоче миру, прийде до людожера й проситиме його перейти на рослинну їжу. Це безумство.

www.volyn.com.ua

n Політика

Фото korrespondent.net.

«Шанси на продовження розслідування справ Майдану худнуть разом зі мною», – констатує Євгенія Закревська.

АДВОКАТ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
ГОЛОДУЄ, БО НОВА ВЛАДА
ПРИПИНИЛА РОЗСЛІДУВАННЯ
Сьогодні — шостий день голодування адвокатки Євгенії Закревської,
яка представляє у суді родини загиблих та постраждалих під час Майдану
Дарія КЛИЧ

орівняла кількість
слідчих управління спецрозслідувань станом на 1.07.2019 і
станом на 20.11.2019 — із
67 лишилось 25. Шанси на
продовження розслідування справ Майдану худнуть
разом зі мною», — написала вона на своїй сторінці у
Facebook.
Нагадаємо, адвокат Євгенія Закревська оголосила
голодування через нерозглянуту депутатами Верховної Ради поправку до закону
про Державне бюро розслідувань. Її внесення дало б
змогу перевести до ДБР без
конкурсу або за спрощеною
процедурою слідчих управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури, які
займалися матеріалами
Майдану. Тим часом керівника цього підрозділу Сергія
Горбатюка… взагалі звільнили із прокуратури!

«П

У «Слузі народу» пообіцяли, що поправку, яка дасть
можливість відновити розслідування, обов’язково розглянуть, але аж у грудні, коли
збереться Верховна Рада.
Про те, що «нам потрібні
реальні результати зі справ
Майдану», говорив і Президент Володимир Зеленський.

Президента
« ЗйдеОфісу
вказівка
правоохоронцям
не перейматися
справами
Майдану.

»

Однак це на словах. А на
ділі монобільшість, яка у ці
дні, коли поминають Героїв
Небесної сотні, легко могла
б скликати позачергову сесію для прийняття важливої
правки, нічого для цього не
зробила. Підозри у штучній затримці розслідувань

підсилило оприлюднення
скандального аудіозапису,
де очільнику ДБР Роману
Трубі радять не перейматися
«справами Майдану».
Жорстко, але правдиво
про цю ситуацію висловився
депутат з фракції «Європейська солідарність» Микола
Княжицький. «З Офісу Президента йде вказівка правоохоронцям не перейматися
справами Майдану. Чому
так відбувається? Для Росії
Майдан — це зовнішньополітична катастрофа, там досі
не вірять, що люди самостійно можуть вийти на протест і
повалити їхнього намісника.
Очевидно, все позитивне,
що було зроблене впродовж
минулих 6 років, агресору
необхідно було вирубати під
корінь та скомпрометувати»,
— заявив він.
«Нова влада — це типові
представники Антимайдану», — робить сумний висновок Микола Княжицький… n

n Шок!
Фото youtube.com.

Розбійники у масках вриваються
до оселі. Ми повертаємось у 1990-ті?
Минулої п’ятниці після 23-ї години зловмисники в балаклавах проникли
в будинок 58-річного жителя села Крупа Луцького району
Богдана КАТЕРИНЧУК

в’язавши клейкою стрічкою господаря помешкання, його дружину та
неповнолітню доньку, вони
викрали із сейфа гроші. Про
подію до поліції повідомив
знайомий потерпілого. На
місце одразу виїхали слідчо–оперативна група, керівництво Луцького районного
відділення поліції та поліції
області. Правоохоронці провели детальний огляд, ви-

З

думку
« Напотерпілого,
напад
скоїли заїжджі,
добре підготовлені
люди.

»

лучили речові докази. Проводяться всі необхідні оперативно–розшукові та слідчі
заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до

скоєння злочину, затримання
їх та притягнення до відповідальності.
Життю та здоров’ю потерпілих загрози немає. За цим
фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст.
187 Кримінального кодексу
України. Йдеться про розбій,
поєднаний із проникненням у
житло. Санкція статті передбачає покарання у вигляді
позбавлення волі строком від

7 до 12 років із конфіскацією
майна.
Така інформація розміщена на сайті поліції Волині.
Із коментарів потерпілого
для ЗМІ відомо, що жертвою

розбою стала сім’я голови
Підгайцівської об’єднаної територіальної громади Юрія
Семенюка. На його думку,
напад скоїли заїжджі, добре
підготовлені люди. n

РІДНИЙ КРАЙ

www.volyn.com.ua

Доброго дня
вам, люди!
Приз від улюбленої газети «Волинь» —
у день народження
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27 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.52, захід — 16.21, тривалість
дня — 8.47).
Місяць у Стрільці. 22–23 дні Місяця.
Іменинники: Пилип, Григорій, Федора, Устим,
Костянтин, Пантелеймон.
28 ЛИСТОПАДА

Фото sinoptik.ua.

Фото Петра РУЗАКА.

У Луцьку стартувала благодійна акція
до Дня Святого Миколая «Дарувати радість
легко», яку вже втретє спільно проводять
гіпермаркет «Нова лінія» та Мальтійська
служба допомоги у Волинській області
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Петро РУЗАК
Теплий плед зігріє довгими зимовими вечорами під час читання
всіх наших видань.

— Я «знайомий» із «Волинню»
з раннього дитинства, — каже чоловік. — Тільки навчився читати,
з тих пір став палким її шанувальником. Газета завжди була у нашому
домі. Мій батько працював 15 років
листоношею у Згоранах. Тепер передплачую всі ваші видання. Крім
«Волині», із задоволенням читаю

«Цікаву газету на вихідні», люблю
«Читанку», «Так ніхто не кохав».
За словами Павла Оксентюка,
кожен із їхньої родини щось знаходить в них для душі. Дуже добре, що
не забуваємо й наймолодших. Онуки також мають забаву — сторінку
«Мультляндія» в «Читанці».

— Але я не тільки уважний читач,
а й активний пропагандист улюбленого видання, — усміхається Павло
Григорович. — Передплачую газету «Волинь» своєму швагрові, який
мешкає у Львівській області.
Кому ще дісталися призи від
«Волині» — читайте на с. 6.
Фото із фейсбук-сторінки конкурсу «Краса без обмежень».

Щоб не мерзли вуличні Барбоси й
Тузики

Фото із фейсбук-сторінки Наталії ГУРКІНОЇ.

Двоквартирний
будиночок для тварин
з’явився в одному
з дворів Луцька. Цією
світлиною поділилися
майже 1000 разів
у фейсбуці, адже
так приємно і дивно
водночас, що ще є ті,
хто вболіває за долю
братів наших менших
і надає їм прихисток

Підтримаймо
чарівну волинянку
Ольгу Яренчук

Лариса ЗАНЮК
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та архітектури, що перейнялися
цією хорошою ідеєю. Під пильним оком наставника Віталія
Хаймика з-під рук юних майстрів виходять просто чудові
хатинки для собачок (на фото).
Їх ще пофарбують, зроблять захист для даху від дощу — і можна святкувати новосілля.
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Сонце (схід — 7.54, захід — 16.20, тривалість
дня — 8.46).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 23–24 дні Місяця.
Іменинники: Дарія, Варвара, Дмитро, Гурій,
Маркел, Пилип, Хома.

«Миколаю, мама
не купить мені косметики,
принеси Ти, будь ласка!»

Його отримав учитель
фізкультури із села Згорани
Любомльського району
Павло Оксентюк.
Наш візит до переможця
редакційної акції для
передплатників став
для нього приємною
несподіванкою. Того дня
Павло Григорович якраз
святкував іменини. Ми
приєдналися до вітань
і вручили подарунок
сільському педагогу.
Теплий плед зігріє його
довгими зимовими
вечорами під час читання
нашого видання

А ось комунальне підприємство «Ласка», яке опікується бездомними тваринками,
повідомило ще одну радісну новину. Завдяки ініціативі Наталії
Гуркіної та допомозі благодійників для песиків із притулку
майструють гарненькі утеплені
будки. Їх виготовляють студенти Луцького ВПУ будівництва
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У Краматорську на Донеччині
розпочався щорічний
відкритий конкурс для дівчат
з інвалідністю «Краса без
обмежень», у фінал якого
вийшла ковельчанка
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Ольга Яренчук (на фото) працює
прес-секретарем ГО «Асоціація осіб
з інвалідністю «Добродія в дії» та позаштатним кореспондентом газет «Вісті Ковельщини», «Сила духу», «Благовіст», навчається на першому курсі
факультету журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем’янчука.
Вона членкиня збірної Волині з паралімпійської гри боча (спортивна гра на
точність), захоплюється вишиванням,
бісероплетінням та в’язанням. Після
тривалого відбіркового туру до фіналу
вийшли 12 дівчат на інвалідних візках
з різних куточків України. За нашу Ольгу,
учасницю під № 2, можна проголосувати до 29 листопада на фейсбук-сторінці
групи «Краса без обмежень». Бажаємо
землячці успіху в досягненні мети!

«Хочу нові кросівки, які світяться у темряві!», «Миколаю, мама не купить мені косметичного набору,
принеси Ти, будь ласка!», «Набрид старий рюкзак,
мрію про новий і гарний»… Листівки з побажаннями
109 вихованців Крупівського навчально-реабілітаційного центру для дітей з порушеннями зору прикрашають ялинку, встановлену у фоє гіпермаркету. Волонтери-мальтійці зустрічають відвідувачів, розповідають
про акцію — і люди охоче беруть на себе роль Святого
Миколая.
— За кілька днів 40 дитячих звернень уже дійшли
до адресата. Тому плануємо розширювати коло юних
мрійників. Хочемо також долучити дітей з інвалідністю з реабілітаційного центру «Пролісок». У попередні
роки на «Ялинці бажань» вивішували листи вихованців Рожищенського притулку, навчально-реабілітаційних центрів Луцька і району, Ківерцівського дитячого будинку «Сонечко», діток із синдромом Дауна
та аутизмом. Приємно, що керівництво, працівники
гіпермаркету за традицією беруть на себе найскладніші завдання для Миколая. А волонтери-студенти
технікуму НУХТ уже готують цікаву програму, з якою
поїдуть до малечі, — розповіла виконавчий директор
Мальтійської служби допомоги у Волинській області
Віра Блеккер.
Отож у кожного з нас є можливість долучитися
до акції і спільно «обнести» ялинку, щоб жодної листівки на гіллі не залишилося. І нехай ця іскорка любові
принесе тепло і радість дітям.
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Погода

«Наш теплий листопад,
ад
наш шалений листопад…»
Так співає гурт «Без обмежень», а тепло
відходить від нас разом з осінню.
27 листопада вшановують апостола
Пилипа (а 28-го християни східного обряду
розпочинають Різдвяний піст, який так
і називається — Пилипівка). Погода цього дня
визначала майбутній урожай: іній — щедро
вродить овес, дощ — пшениця. Якщо хмарне
небо чи випаде сніг — до негожого травня; іній
на деревах — до морозу, туман — на відлигу
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Лесі Пасічник,
27 листопада — хмарно з проясненням, без істотних опадів, уночі в 1-й половині дня місцями
туман, слабка ожеледь. Вітер південно-східний,
5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — мінус 4—плюс 9, удень —1—6 градусів тепла.
28-го — хмарно, вночі та вранці невеликий мокрий сніг, удень дрібний дощ. Вітер південний,
5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — мінус 2— плюс 3, вдень —3—8 градусів вище
нуля.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 27 листопада було 2006 року — плюс 12, найхолодніше — 1993-го — 12 градусів морозу.
У Рівному 27, 28 листопада — хмарно, дрібний
3 градощ. Температура повітря 27-го — 1—3
дуси тепла, 28-го — 2—6 градусів із позначкою «плюс».

Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

26 листопада 2019 Вівторок

Погляд
Олег КРИШТОФ,
редактор відділу листів і зв’язків
із читачами «Газети Волинь»

«У нас потрібно
доказати, що ти гідний
іти в бій, це —
не покарання, це —
честь»
В українських добробатах негласно
проходили вишкіл й офіцери Збройних
сил. Про це я почув торік під час
волонтерської поїздки на Донбас.
Після відвідин кількох підрозділів ЗСУ
ми потрапили в саме лігво націоналістів —
на тренувальну базу Української
добровольчої армії. Там дивувало все:
неймовірна самоорганізація, дисципліна,
порядок, технічне і матеріальне
забезпечення, а головне — люди:
те, що вони розповідали і як пояснювали
свої мотиви і вчинки
умаю, зараз не варто називати їхні імена
та позивні. Історія із засудженим в Італії
нацгвардійцем Віталієм Марківим змушує про це задумуватися. Тим паче, Нацгвардія — це офіційна державна структура, а УДА
була неформальним об’єднанням. Я не міг
зрозуміти, як озброєні до зубів люди без жодних офіційних повноважень можуть перебувати
у прифронтовій зоні на 5-му році війни. Мені
пояснили, що є певні негласні домовленості
з СБУ та ЗСУ. Крім того, Ярош, який очолював
це формування, на той час був народним депутатом, і це, ймовірно, також впливало на ситуацію.
Ми завітали до добровольців разом із музикантами, які бували тут не раз. Втім, прийти
на концерт для більшості бійців батальйону виявилося проблемою. Тутешній розпорядок дня
не передбачав таких заходів, і порушувати його
ніхто не збирався, навіть заради гостей. Врешті, хто не виконував жодних завдань, у кого
не було на той час занять, слухали виступи,
хтось підходив. У приміщенні, де відбувалася
зустріч із волонтерами, на стіні висіли фотографії загиблих… Це, а ще суворі та втомлені обличчя присутніх, переконували, що тут не просто граються у солдатів, що близько війна.
Нам показали, як проходить навчання тих,
хто потрапив на вишкіл в УДА. В просторій аудиторії молодим людям розповідали щось із військової медицини. На стендах — анатомічні атласи, плакати. Заняття проводив практикуючий
тренер — людина, яка сама не раз рятувала
поранених. В іншому приміщенні ми побачили
зразки десятків видів зброї, що використовувалися як наочність. Тут були і радянські розробки, і трофейна, доволі нова продукція російського оборонпрому. Наскільки я зрозумів,
тут вчили двох принципових речей: як вижити
і як знищити живу силу й техніку противника.
До речі, саме у такому формулюванні, бо коли
з моїх вуст прозвучало слово «вбивати», мене
виправили: мовляв, «ми — не вбивці». Та й для
того, щоб брати участь у бойових операціях
УДА, добровольці мали пройти чимало випробувань.
«У нас потрібно доказати, що ти гідний іти
в бій, це — не покарання, це — честь», — заявив мені один із командирів підрозділу. Про
якість вишколу в добровольчій армії свідчить
те, що деякі офіцери Збройних сил приходили
сюди здобувати вміння та навички.
Також хлопці розповідали, що вони виграють перед ЗСУ в мобільності та оперативності.
Коли виникає загроза, не завжди підрозділи
української армії через різноманітні обмеження могли відреагувати вчасно. Траплялося, що добровольці знищували людей та техніку противника, а нагороди за це отримували
службовці офіційних підрозділів. Щоправда,
свої премії приносили бійцям УДА…
Цього літа добровольців відправили по домівках, а на початку осені майже не поміченою
пройшла новина «Бійці батальйонів ім. Шейха
Мансура, ОУН та 8-го батальйону Української
добровольчої армії прийняли рішення добровільно передати залишки зброї поліцейським». n
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У Європі занепокоєні політичними
переслідуваннями Петра Порошенка
Будь-яка спроба залякати представників опозиції в Україні буде
приводом для стурбованості на Заході
Фото prm.ua.

Петро МАКАРУК

ро це заявив президент Європейської Ради Дональд
Туск, коментуючи касетний
скандал в Україні, в якому керівник
Офісу Президента Андрій Богдан нібито інструктує директора ДБР Романа Трубу, як вести справу проти
експрезидента Петра Порошенка.
Туск, якого 20 листопада обрали
лідером Європейської народної
партії, також заявив: «Я чув про цей
потенційний скандал. Хоч і не маю
інформації про окремі деталі чи загальний контекст, але моє перше
враження, що це дійсно небезпечно». «Завжди, коли влада чи люди
у ній використовують систему правосуддя проти політичних опонентів, це у будь-якому випадку чи у середньо-, чи у довгостроковій перспективі стане трагедією не лише
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Уже не вперше Дональд Туск простягає Україні руку допомоги.

ДО РЕЧІ

Хто замовник цих справ?

коли
« Завжди,
влада чи люди у ній

Західні ЗМІ висунули свою версію

використовують систему
правосуддя проти
політичних опонентів,
це стане трагедією
не лише для жертв
переслідувань, а й для
всієї країни», — заявив
Дональд Туск.

»

для жертв переслідувань, а й для
всієї країни», — заявив Дональд
Туск.
Нагадаємо, що Державне бюро
розслідувань направило до Генпрокуратури проєкт повідомлення
про підозру п’ятому Президенту
Петру Порошенку. Водночас воно
здійснює досудове розслідування у 13 кримінальних провадженнях, учасником яких є Порошенко.
У більшості з них заявником виступає ексзаступник глави Адміністрації президента Януковича Андрій

Усі звинувачення проти п’ятого Президента України замовлені Росією. До такого висновку приходить у своєму матеріалі автор
International Policy Digest Нік Кеннеді. Він вважає, що на відміну від
Януковича Порошенко дійсно захищав національні інтереси України
та протистояв російській агресії, що дало змогу зберегти країну від
тотального знищення.
«Порошенку довелося зробити важку роботу, щоб зупинити росіян.
Він сформував потужну міжнародну підтримку України на чолі зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом, напередодні саміту НАТО
в Уельсі в 2014 році, — зазначає Кеннеді. — Тепер, коли він пішов із посади президента у 2019-му, Росія прагне йому помститися за фундаментальні здобутки: захист національних інтересів, ратифікацію
Угоди про Асоціацію з Євросоюзом, запровадження безвізу з ЄС для
українських громадян, а особливо за закріплення у Конституції курсу
України на повноцінне членство в НАТО та ЄС і за відродження потужної
армії відповідно до стандартів Альянсу. Для цього вони використовують фейкові розслідування, сфабриковані проросійськими політиками
режиму Януковича», — вважає автор International Policy Digest. n
Портнов.
Серед абсурдних звинувачень — нібито протиправні дії
українського керівництва під час
проходження наших військових

n Кримінал

За свою мовчанку
хотіли більш
як 7000 «баксів»

кораблів у Керченській протоці.
І це попри те, що міжнародний морський трибунал у цій справі повністю став на бік України! n

n Пряма мова
Олексій АРЕСТОВИЧ, ветеран ООС, військовий
експерт, про День вшанування жертв
Голодоморів, який в Україні відзначають
у четверту суботу листопада (цьогоріч –
23 листопада):

«

Анна ПАВЛОВСЬКА

Сьогодні державна політика країни спрямована
на примирення з тими, хто повертає випотрошених
полонених і знімає унітази з бойових кораблів перед
їхнім поверненням, хто схвалює Голодомор і публічно обіцяє його повторити. Це не перша
спроба українського народу обманути
самого себе, і він нічому не хоче вчитись уже не перше століття.
Але є такий спеціальний день у
році, коли народу треба повторювати
істину, над якою не владний час: хто
повірить Москві, рано чи пізно буде
їсти своїх дітей (у прямому і переносному сенсі). От і все».

а словами начальника головного управління
Національної поліції у Волинській області Петра Шпиги, загалом зловмисники вимагали
в потерпілого 7,2 тисячі доларів США. Обом оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого
ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Йдеться про вимагання групою осіб за попередньою
змовою. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Досудове
розслідування триває. n

У джерелі Святої Анни повністю зникла
вода. Як пoвiдoмив y фeйcбyцi Вoлoдимиp Скopик, 18 лиcтoпaдa в кyпaльнi її
нe пoбaчили aнi кpaплi. Нa дyмкy чoлoвiкa,
зникнeння вoди y cвятині пoв’язaнo з тим,
щo люди пepeтвopили мicцeвy пaм’яткy
y пpибyткoвий бiзнec.

Слідчі детективи головного управління
Національної поліції у Волинській області
спільно зі співробітниками управління
Служби безпеки України за процесуального
керівництва прокуратури області затримали
двох чоловіків на вимаганні та одержанні
понад 2,4 тисячі доларів США від
представника фермерського господарства
за нерозголошення певних відомостей про
його господарську діяльність

З

»

www.volyn.com.ua

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Резонанс

n Касетний скандал

Фото з офіційного сайту Національної поліції України.

«Плівки Труби» свідчать про повне
руйнування правоохоронної системи
України
Факти, оприлюднені
українськими
засобами масової
інформації щодо так
званих «плівок Труби»,
можуть служити
доказом того, що
правоохоронна
система
використовується
представниками чинної
влади для зведення
рахунків і політичних
переслідувань опозиції
Дарія КЛИЧ

ро це заявив народний
депутат від «Європейської солідарності», колишній голова Верховної Ради
Андрій Парубій, коментуючи
медійний скандал навколо оп-

П

Фото wz.lviv.ua.

Серед затриманих поліцейськими і так званий «смотрящий»
на прізвисько «Чечен».

У Нововолинську
промишляли банди
наркоторговців та рекетирів
правоохоронного органу, який
повинен би сказати, що він
має честь офіцера і не може
цього виконати, а він обіцяє —
«ми обов’язково це зробимо», це називається «злочин».
І за такі речі люди повинні йти
у відставку», — переконаний
Андрій Парубій. «Це знищення

даються вказівки до деталей — коли
« Якщо
викликати на допит, як «дістати», коли керівник
правоохоронного органу, який повинен би
сказати, що він має честь офіцера і не може
цього виконати, а він обіцяє — «ми обов’язково
це зробимо», це називається «злочин».

»

рилюднених аудіозаписів, які,
ймовірно, велися в кабінеті
директора Державного бюро
розслідувань Романа Труби.
«Коли голова Офісу Президента дає вказівки керівнику
правоохоронного органу порушити певну кількість кримінальних справ проти очільника
опозиційної фракції Петра Порошенка, п’ятого президента
України, — це називається
«злочин» і намагання знищити політичну опозицію. Якщо
даються вказівки до деталей — коли викликати на допит, як «дістати», коли керівник

За процесуального керівництва та координації
прокуратури Волинської області працівники
Головного управління Національної поліції
в області та управління Служби безпеки в області
припинили діяльність двох організованих
злочинних груп

Ці «жучки» Роман Труба виявив у своєму кабінеті 21 вересня.
Через два місяці українці дізналися зміст його дивних розмов…

тих незалежних антикорупційнтикорупційних органів, які ми будували
протягом 5 років»,
», — наголосив він.
«Нехай Зеленський
ський записує звернення не
е до опозиційних політиків, а до Богдана та Труби. І нехай
ай своїм
рішенням — а він
н може
це зробити швидко,
дко, —
відправить Богдана
дана
у відставку. А Труба
а має
відповідати за чинним
ним
українським закононодавством», — зааявив Андрій Пару-бій.

ТИМ ЧАСОМ

«Європейська солідарність» виступила із заявою,
в якій вимагає створення
у Верховній Раді України тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів «незаконного
втручання Офісу Президента
в роботу правоохоронних органів». «На період роботи такої комісії вимагаємо відсторонення від посад фігурантів
розмов, з яких випливає їх причетність до організації замовних політичних переслідувань
та інших незаконних дій», —
йдеться
у зверненні.
n
д
р

Леонід ОЛІЙНИК

ро це під час брифінгу в Луцьку розповіли керівники правоохоронних відомств області. Одні зловмисники займалися контрабандою наркотиків
із Польщі, інші прикривали наркоторговців. Прекурсори
із сусідньої країни доставляли 7 осіб (6 чоловіків і одна
жінка, яка номінально членом групи не була, проте виконувала вказівки щодо постачання псевдоефедрину).
Виконувач обов’язків прокурора області Ігор Цюпик
розповів, що затриманих обвинувачують у незаконному придбанні, перевезенні, а також збуті наркотичних
засобів, психотропних речовин (амфетамін, метамфетамін, бупренорфін) та прекурсорів (псевдоефедрин)
в особливо великих розмірах. Ця група діяла з листопада
2018 року. Організатором її був 46-річний мешканець
Нововолинська, який розробив план діяльності, розподілив ролі учасників та встановив правила поведінки,
обов’язкові для всіх членів групи. Правоохоронці зафіксували понад 20 епізодів злочинної діяльності членів
ОЗГ. Вони припинили ввезення в Україну з Польщі через
пункт пропуску «Угринів» наркотичних речовин. Під час
обшуку автомобіля організатора злочинної групи вилучено 96 таблеток, що містять прекурсори.
Проведено 16 обшуків, вилучено понад 18 тисяч
гривень. Членам ОЗГ повідомлено про підозру у вчи-

П

Труба має
відповідати
за чинними
українськими
законами.

метод залякування не допомагав —
« Коли
переходили до реальних дій.
»
ненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 2,3 ст. 307 та ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 305 КК України.
Інше злочинне формування тероризувало місцевих
підприємців. Оперативники управління стратегічних
розслідувань Нацполіції з’ясували, що бандити вимагали від волинських бізнесменів щомісяця сплачувати їм
«данину». Натомість учасники злочинної групи та її лідер обіцяли їм надійний кримінальний «дах» та «спокій».
Якщо ж члени ОЗГ отримували відмову, то погрожували
фізичним насильством, пошкодженням майна, зокрема
підпалом магазинів, кафе, офісів, авто тощо. Коли метод
залякування не допомагав — переходили до реальних
дій.
Начальник ГУ Нацполіції у Волинській області Петро
Шпига повідомив, що під час спецоперації зловмисники чинили опір, одного правоохоронця поранили ножем у руку. Ігор Цюпик також зазначив, що прокуратура
області ініціює службові перевірки щодо неналежного
виконання своїх обов’язків правоохоронцями Нововолинська. n

Фото ukrreporter.com.ua.

ТОГО Й УТІКАВ, ЩО БУВ П’ЯНИЙ
І БЕЗ ПРАВ
Позавчора на автодорозі неподалік села Седлище
Любешівського району легковик «Фольксваген Пасат»
збив пішохода
Олена ВОЛИНЕЦЬ

орожньо-транспортна
пригода сталася близько
21-ї години. За кермом
іномарки перебував 35-літній
житель Любешова. Він наїхав
на 23-річного місцевого жителя, котрий був на проїжджій
частині. Травми виявилися
смертельними.
А в суботу співробітники
групи реагування патрульної
поліції на вулиці у Камені-Каширському помітили автомобіль «Мерседес Бенц-320»,
який порушував правила дорожнього руху. Його водій,
за повідомленням сектору комунікації поліції Волині, не виконав законних вимог правоохоронців про зупинку й почав
утікати. Під час переслідуван-

Д

ня правопорушник скоїв дорожньо-транспортну пригоду,
в якій пошкодив поліцейський
автомобіль. Зловмисника зупинили та затримали в селі
Клітицьк Камінь-Каширського
району. За кермом був раніше судимий 32-річний житель
райцентру. Автівку зловмисника помістили на арештмайданчик.
На правопорушника поліцейські склали шість адміністративних матеріалів,
у тому числі й за керування
транспортом у стані сп’яніння. До слова, за неодноразове подібне порушення ПДР
чоловік уже був позбавлений
права керування і того вечора
гасав без водійського посвідчення. n

65% призовної кампанії
«Осінь-2019» виконано на
Волині. Найкращі результати роботи з комплектування
команд молодим поповненням – у Ковельському ОМВК
та Рожищенському військових
комісаріатах. Проблемними
залишаються Камінь-Каширський, Любешівський та Старовижівський райони, а також
місто Нововолинськ.

n Тільки факт
40 мільйонів гривень бракує до кінця року
на фінансування галузей освіти та охорони
здоров’я в обласному центрі Волині у зв’язку з недоотриманням державних субвенцій.
Фото pmg.ua.

n Новини

Про це йшлося на засіданні постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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n Проблема

Директор лісгоспу Анатолій Ярмолюк розуміє важливість розвитку переробки.

Верстатник Сергій Фищук задоволений умовами роботи.

«ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА» СТАРОВИЖІВЩИНА:
ДЕРЖЛІСГОСП — ОПОРА ГРОМАДИ
Ліси в районі зростають не в таких сприятливих природних
умовах, як насадження в сусідніх Маневицькому та КаміньКаширському. Однак для старовижівчан вони мають дуже
важливе значення: це робочі місця, податки, соціальні
проєкти. Такий висновок ми зробили, відвідавши
місцеве державне лісогосподарське підприємство,
де ознайомилися з буднями його працівників, почули про
місцеві реалії
Петро МАКАРУК

ТУТЕШНІ ЛЮДИ ВМІЮТЬ
ВИЖИВАТИ

За легендою, ще у XII столітті
на землі, де зараз Стара Вижівка,
напало монголо-татарське військо, яке не щадило ні дітей, ні жінок. Воно було настільки жорстоким, що на своєму шляху фактично не залишало нічого вцілілого.
Довідавшись про наближення
орди, місцеві жителі поховалися
в дупла старих дерев. Отож, завойовники їх не знайшли і залишили цю територію. А люди, яким
вдалося таким способом уберегтися, казали: «Вижив». Звідси й
назва селища — Вижівка.
Місцеві, розповідаючи цю
історію про її походження, кажуть, що ліс і досі допомагає
виживати. Щоправда, на відміну
від ХІІ століття лісові насадження не лише можуть сховати від
небезпеки. Їхня роль набагато
ширша та різноманітніша. Окрім
того, що ліс дає можливість заробити завдяки деревині, грибам,
ягодам, додаткові доходи можна
отримати і від переробки сировини.
Голова Дубечненської ОТГ
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Анатолій Костючик, де рік тому,
до речі, запрацювала нова лінія переробки, не приховує, що
державний лісгосп — у переліку основних платників податків.
За 9 місяців 2019-го він сплатив у громаду суттєві кошти —
1102,3 тисячі гривень. Безперечно, в ОТГ проблеми лісівників
сприймають як власні, адже розуміють: чим більше у працівників галузі негараздів, тим менша
в них можливість допомагати громаді. Анатолій Петрович не приховує: «Хочеться, щоб нинішня
влада відреагувала на озвучені
лісівниками проблеми. Тому що
це проблеми громад загалом».
Директор ДП «Старовижівське ЛГ» Анатолій Ярмолюк розповідає, що лісівники й справді
тісно співпрацюють з об’єднаними громадами та сільськими
радами.
— Ми відгукуємося на прохання мешканців щодо відкриття,
наприклад, нових автозупинок,
створення альтанок, лавочок,
озеленення, навіть із питань, що
стосуються доріг. Для хорошого
сполучення між селами за можливості виділяємо пальне, техніку, підсоблюємо піском, щебе-

Минулого року у Дубечненському цеху встановили нову лінію.

нем, допомагаємо утримувати
в належному стані дороги, якими
проїжджають наші лісовози, —
каже Анатолій Ярмолюк. З огляду на падіння реалізації деревини, така допомога є можливою
не в останню чергу завдяки її переробці.
ПЕРЕРОБКА ДЕРЕВИНИ –
ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ
ВТРИМАТИ СИТУАЦІЮ

До складу лісгоспу входить
Дубечненський цех її переробки. Рік тому лісівники встановили тут нову лінію. Як виявилося,
напрям інвестування обрали
дуже грамотно. Тепер фактично
за рахунок цього підприємство
виживає.
— Таке завдання, як розвиток переробки, свого часу зробив пріоритетним начальник
управління Олександр Кватирко.
Вийшло фактично так, що Олек-

сандр Михайлович передбачив
ситуацію. Ми йому за це зараз
дуже вдячні, — зізнається керівник лісгоспу.

«Старовижівське
« ДПлісове
господарство»
створило 177 робочих
місць. Лише
за 9 місяців цього року
лісгосп сплатив майже
12,5 мільйона гривень
податків.

»

Задоволені умовами і працівники підприємства, які мають
високу зарплату та хороші умови
для роботи.
— У цеху працюю вже два
роки. За цей період у нас запустили нову лінію та зробили ремонт у побутових кімнатах. Умови

А

Передплатили –

і виграли! *

Новими власниками призів від
«Газети Волинь» серед читачів,
які передплатили видання на увесь 2019 рік, стали:
150 грн — Дячишин Валентина Миколаївна (с. Полапи Любомльського району).
Годинник — Октисюк Василь Радіонович (с. Самари Ратнівського району).
Покривало — Крамаренко Євгенія Петрівна ( с. Бубнів Локачинського району).
* Під подарунком мається на увазі придбання товару заа 0,01 грн із ПДВ.

І ВИ НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ – ВИПИСУЙТЕ ТА ВИГРАВАЙТЕ!
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 30000.
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n Трагічні сторінки нашої історії

Фото прес-служби ВОУЛМГ.

прекрасні. Добре, що в громаді
є місце, де можна заробляти
на життя. Організовано й доїзд
на роботу. А оскільки працюємо
позмінно, то є ще й можливість
похазяйнувати вдома. Ви ж самі
розумієте, що в селі без господарки — ніяк, — розповідає верстатник цеху переробки деревини Сергій Фищук.
ДП «Старовижівське лісове
господарство» створило 177 робочих місць. Лише за 9 місяців
цього року лісгосп сплатив майже 12,5 мільйона гривень податків. Де їх взяла б Старовижівщина, якби не це підприємство, —
уявити важко. Адже тут немає
своїх «Шубертів» чи «Торчинів»…
У вересні 2018 року відбулося відкриття нової лінії переробки деревини. На підприємстві
з’явилось 18 додаткових робочих
місць. Загалом у дві зміни трудяться 54 працівники, для яких
створено комфортні побутові
умови, зокрема душові кабінки,
кімнати відпочинку. Для відкритої
лінії закупили нове обладнання,
а середня зарплата — в межах
10 тисяч гривень. Також для працівників із навколишніх сіл організовано доїзд на роботу. Запуск
нової лінії посприяв у підвищенні продуктивності та збільшенні обсягів виробництва, майже
на чверть наростив переробку, що дуже важливо, зважаючи
на наведені нижче цифри.
У ІV кварталі 2019 року
ДП «Старовижівське ЛГ» було запропоновано 5,8 тис. куб. м деревини, а придбано лише 1,8 тис.
куб. м, що становить 31%. Лісівники Старовижівщини не просто розводять руками, киваючи
на те, що спадає її збут. Без сумніву, реалізація деревини — основне джерело доходів лісгоспів.
Саме тому акцент на переробку
став, як ніколи, доречним, навіть
рятівним, адже допоміг лісгоспам вижити.
А ЯКЩО БУДУТЬ ЛІСГОСПИ,
ТО РОЗВИВАТИМУТЬСЯ Й ОТГ

Таку «житейську» пряму пропорційність чудово розуміє голова Дубечненської громади
Анатолій Костючик, адже без
державного лісгоспу сподіватися
на такі ж стабільно високі надходження до бюджету не доводиться. А думати про інфраструктурні
та соціальні проєкти — тим більше. Дуже важливо, щоб це розумів не лише очільник громади, а й
усі жителі Старовижівщини. Тоді
історія не зможе повторитися
навіть частково: людям не доведеться ховатися в «дуплах» —
цього разу на чужині. n

n Вічна пам’ять
Відійшла у Вічність легендарна волинська повстанка, ветеран Братства
ОУН–УПА, член спілки політв’язнів,
письменниця, політична і громадська
діячка Тетяна Мусіївна Байда-Барбелюк.
27 листопада їй би виповнилося 86 літ. Ще коли
дівчина була у 8 класі, її засудили на 10 років
позбавлення волі з конфіскацією майна і направили в колонію для неповнолітніх у Львові. Там
Тетяна знайшла однодумців, з якими на
ньо-жовтий
1 травня пошили синьо-жовтий
го у Львові
прапор і підняли його
ій. Після
на вулиці Теотинській.
ток відцього дівчат-патріоток
правили на Колиму.. Всього
була
в таборах жінка пробула
понад 5 літ і була ре-абілітована лише на
2-му році незалежності України.
Фото t1.ua.
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Фото Леоніда ОЛІЙНИКА.

«Зроніть сльозу,
і хай не гасне
свічка!»
Ці слова поетеси Ніни Виноградської лунали під час скорботного
віча в День пам’яті жертв голодоморів у Луцьку
Леонід ОЛІЙНИК

ілька сотень волинян зібралися на Театральному майдані,
щоб помолитися за упокій душ
загиблих внаслідок геноциду. Звідти

К

процесія рушила до Замкової площі,
де священники Православної церкви
України відслужили панахиду.
У поминальних заходах взяли
участь люди різного віку і статусу:
Такі хрести 23 листопада горіли на майданах різних міст України.

у цей день замінила
« Слова
молитва, після якої
протоієрей ПЦУ Микола
Цап закликав учасників
віча ніколи не забувати
про мільйони невинно
вбитих
українців.

»

Чимало присутніх на віче того дня справді плакали.

школярі, ліцеїсти, пенсіонери, вчителі, військові, посадовці.
Чиновники — голова обласної ради Ірина Вахович, виконувач
обов’язків голови облдержадмі-

ністрації Олександр Киричук, в. о.
міського голови Григорій Пустовіт і
його радник Ігор Поліщук — промов
не виголошували. Слова у цей день
замінила молитва, після якої протоієрей ПЦУ Микола Цап закликав
учасників віча ніколи не забувати про
мільйони невинно вбитих українців.
Згодом усі присутні вшанували
жертв голодоморів хвилиною мовчання й долучилися до акції «Запали свічку», виклавши лампадками
на бруківці майдану символічний
хрест. n

Більше фото і відео — на сайті
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n Сильні духом

А нагороди вручила перша
«Міс України на візку» Руслана Фарина
Минулої п’ятниці за підтримки Луцької міської ради в СРК «Adrenalin-City» відбувся
довгоочікуваний проєкт «Осінній бал-2019» для дітей та молоді з інвалідністю
Фото lutskrada.gov.ua.

Під час заходу на паркет вийшло
137 людей із необмеженими можливостями! Їхніми партнерами стали
не лише батьки, а й військовослужбовці Національної гвардії України,
місцеві чиновники та представники
ЗМІ. Учасники на танцмайданчику
дивували глядачів виконанням повільного та віденського вальсів, ме-

для залу були
« Сюрпризом
номери, що не належать
до класичних танців, які
виконували на балах.

»

Як переконалась Руслана Фарина, і в інвалідному
візку життя може бути повноцінним.

137 учасників творили свято «Осіннього балу».

Марина ЛУГОВА

івчата в бальних сукнях і з діадемами у волоссі, хлопці
у білосніжних сорочках із ме-

Д

теликами, схвильовані й усміхнені
батьки — усе це разом створило
неповторну атмосферу свята. Як повідомляє сайт Луцької міськради,

учасники протягом тривалого часу
репетирували танці зі своїми партнерами, готували виступи — і от нарешті представили їх глядачам.

Двом луцьким школярам, які під час прогулянки натрапили на небезпечну знахідку – гранату, особисто подякував головний поліцейський Волині Петро Шпига. Хлопці
віком 10 та 12 років не розгубилися, а розповіли про небезпеку
дорослим та правоохоронцям. Спеціалісти-піротехніки з’ясували,
що знайдений предмет – корпус гранати «Ф-1» без запалу. Знахідку
вилучили. Керівник поліції подякував дітям за пильність і подарував їм книги та солодощі.

нуету та полонезу. Сюрпризом для
залу були номери, що не належать
до класичних танців, які виконували
на балах.
Цьогоріч участь у заході взяли
такі громадські організації, як «Сильні діти», «Повір у себе», «Янголята»,
батьків дітей із синдромом Дауна,
«Кольорова капустинка», «Джерело
життя» та Луцький навчально-реабілітаційний центр.
А нагороди вручала перша «Міс
України на візку» (1996 р.) Руслана
Фарина із села Фаринки Камінь-Каширського району. На сторінці
у фейсбуці вона щиро подякувала
всім, хто був причетний до створення казкового дійства. А ще тепло
відгукнулася про тих, завдяки кому
потрапила на фестиваль. n

У Рівному вперше за 8 років функціонування «Вікна життя»
(спеціально обладнане місце у пологовому будинку, де мати,
яка опинилася у скруті, може залишити дитину) підкинули
немовля. Це хлопчик, йому менше місяця, ним опікуються лікарі та
проводять медичні обстеження. З малечею залишили записку, де вказані,
зокрема, група крові дитини, контакти ймовірного батька, а також пояснення мами. Медики за цим фактом викликали поліцію та поінформували
всі соціальні служби.
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Фото Сергія ХОМІНСЬКОГО.

«УКРАЇНСЬКОЮ БЛАГОДАТЬ НЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ…»
Чим переймався
і з чого дивувався
останнім часом доцент
кафедри соціальних
комунікацій
ій СНУ
імені Лесі
Українки
Сергій
Хомінський
ий
…З ДЯДЬКА, ЯКИЙ МАЛО
НЕ ОКОНФУЗИВСЯ ПРОСТО
НА ТЕРИТОРІЇ МИЛЕЦЬКОЇ
ОБИТЕЛІ

Аж ніяк не належачи до вірян
Московської патріархії, я ніколи
не цурався відвідувати українські православні святині, які
нині перебувають під юрисдикцією цієї конфесії. Багато разів
бував у Києво-Печерській лаврі,
трохи менше — у Почаївській,
якось мав честь вклонитися
і святиням Святогірської.
А колись, до речі, під час відрядження до Санкт-Петербурга, гайнув і до Олександро-Невської. Якби не війна, то досі,
думаю, добрався б уже і до Троїце-Сергієвої лаври, що під
Москвою. Ну а в котромусь
із підпорядкованих МП монастирів Києва буваю чи не під час
кожних відвідин нашої столиці. То до Флорівського зайду,
то до Покровського або ж до Іонинського…
Але ж і на теренах Волинської області православних
святинь — о-го-го! І ось у неділю, 17 листопада, я нарешті
дістався Миколаївського Милецького чоловічого монастиря, що в селі Мильці Старовижівського району.
Приїхав туди із самісінького
ранку, ще задовго до початку
служби. Тож мав можливість
усе ретельно «обнишпорити»
й роздивитися на власні очі.
І там таки ж є що побачити! Насамперед це, звісно, відреставровані храми та дзвіниця. Знані
охоронці архітектурної спадщини, щоправда, ставляться
до проведених церковниками
протягом останніх десятиліть
робіт на території обителі вкрай
скептично — але ж із руїн монастир таки підняли!
А яке озеленення! Навіть
посеред листопада все потопає
у хризантемах — можна лишень
уявити, яка краса там влітку!
Відразу видно, що шанує монастирська братія і домашніх
тваринок — територією розгулюють з пів дюжини гарних
і доглянутих котів. А на деревах
я ще й помітив кілька добротних годівничок для птахів — тож
за популяцію синичок у Мильцях під час морозів-снігопадів
можна надто не переживати.
Про господАрку тамтешніх ченців теж без захоплення
не скажеш. Чималенький молодий сад, теплиця, чи не зо два
гектари вже виораного на зяб
городу. Ще й справжнісінька
ферма — з якої, якщо підійти
трохи ближче, чутно оптимістичне «му-у-у».
«Оце люди: і про небесне
встигають думати, і мирському раду давати!» — захоплено

Рязань? Суздаль? Калуга? Москва?
Та ні — село Мильці
Старовижівського району,
що на споконвіку українській Волині...

думаю я, гуляючи територією
і просто закохуючись у цю обитель.
Проте якоїсь миті дивлюся
на годинник і спохоплююсь —
час подавати записки і йти
на службу…
Аж ось і потрібне мені приміщення. На його стіні якраз
вчеплено добротну гранітну
табличку із зображенням православного хреста і написом
«Просфоры, Записки, Свечи».
Заходжу всередину, пробираюся до столика, беру папір
і ручку. Мимоволі (бо тіснувато)
зазираю в записочку жінки, яка
стоїть біля мене. Вона старанно
виводить «О здравии…».
— А чого Ви російською пишете? — запитую в неї.
— Бо тут так прийнято, —
дещо розгублено відповідає
вона українською.
Мені стає трохи чудно, тож
я — вже навмисно — підглядаю
ще у пів десятка «сусідських»
записочок. Кругом — російська!
Тихцем запитую в людей —
чому ж так?
У відповідь: «Тут так усі
пишуть», «Бо нас так вчили»,
«Я так завжди роблю»…
Ну то хай, але ж я завжди в українських храмах записки подавав українською.
Та і як то воно: поминати свого діда Миколу, який Миколою
прожив понад 100 літ — а писати «Николая»? Або ж просити здоров’я для батька Йосипа, чи доньки Юстини — а в записці вказувати «Иосифа»
та «Иустинии»?!
Тож складаю список таки
«За здоров’я», потім — «За упокій». І прямую з ними до ченця,
який приймає ці аркушики.
Той бере їх до рук. Дивиться
на них — потім зиркає на мене.
Потім знову на них, і знову —
на мене… Нарешті суворо запитує:
— Усі православні?!
— Так, православні…
— Розкольників немає?!
— Ні, немає…
Монах пильно на мене дивиться, перебираючи в руках записки. Схоже, він таки
звик, що на них пишуть «О здравии» і «Об упокоении». Нарешті,
трохи примруживши очі, монах
цікавиться в мене:

— А в так звану ПЦУ часом
не ходите?!
— У Православну церкву
України ходжу, — чесно відповідаю я…
— Я так і знав! Ви — розкольник!
— Хто вам таке сказав?
— Бо то не канонічна церква!
— Що за дурниці? Православна церква України одержала Томос із рук Вселенського
Патріарха, її вже визнав і другий
у диптиху — Олександрійський
Патріарх. Маємо визнання і від
Елладської православної церкви… Навіщо ви слухняно повторюєте вкрай сумнівну риторику «русского міра»?
— Ви — розкольник!
Я не прийму записок!
Відверто кажучи, перебуваю
в глибокому шоці (адже таке
зі мною вперше!), проте ховаю

Серед ликів святих пропонують у різних розмірах ікону
канонізованих РПЦ російського імператора Миколи ІІ, його
дружини Олександри Федорівни, доньок Ольги, Тетяни, Марії,
Анастасії та сина Олексія.
Друкована продукція теж
майже всуціль російськомовна. Серед сотень найменувань
книг вдалося запримітити українською лише видану ще на початку 2000-х історію Милецької
обителі, кілька книг-спогадів
про Митрополита Луцького
і Волинського УПЦ Ніфонта
(що їх написала старовижівська письменниця Олена Чабан)
та ще якусь книжечку для дітей.
Підходжу до одного з двох
привітних ченців, які несуть послух у крамниці й цікавлюся:
— Скажіть, будь ласка,
а Євангеліє українською у Вас є?

— російська! Тихцем запитую
« вКругом
людей — чому ж так?
ті записки до сумки, хвилин десять гуляю територією (бо емоцій — сила-силенна…) і таки йду
до церкви на службу.
Служать російською (з окремими вкрапленнями прилизаної на російський «манєр»
церковнослов’янської) — можу
це впевнено стверджувати
не лише, як викладач факультету філології та журналістики,
а і як людина, яка сама має диплом не тільки магістра журналістики — а й магістра слов’янської філології.
Поминають «Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси».
На надгробній плиті спочилого 2000-го року і похованого
в храмі відомого схиархімандрита отця Олексія (Філозофа) — також розлогий напис
тією ж російською…
Після служби прямую до монастирської крамниці. На ній так
само добротна гранітна табличка із православним хрестом
і написом — «Иконная лавка».
Добрих пів години вивчаю
асортимент представлених тут
товарів.

»

— Євангеліє? Українською?
Ні — немає… — дещо розгублено відповідає монах, а після
короткої паузи вже впевненіше додає: — Беріть церковнослов’янською — навчитеся.
Бо ж українською благодать все
одно не передається…
З мене — досить. Тож швиденько прямую до монастирської брами.
Праворуч від неї — будиночок відомого призначення з буквою «Ж». Навколо нього нетерпляче походжає чоловік років 50.
— «Ж» є — а де «Ч»?! — запитує він у мене.
Кивком голови вказую
на ще один, дещо менший будиночок, який «сховався» в кущах
по інший бік доріжки.
Чоловік підбігає до омріяної
вбиральні, якусь мить розгублено дивиться на букву «М», вигукує «Всцятися можна!» — і прожогом зникає всередині…
…З ЯРОСЛАВА РАКІЦЬКОГО,
ЯКИЙ ТАК НІЧОГО
І НЕ ВТОРОПАВ

П’ятого листопада в рамках
четвертого туру групового етапу
Ліги чемпіонів пітерський «Зеніт»

на «Газпром Арені» поступився
відносно скромному німецькому
клубу «РБ Лейпциг» — 0:2 (після
виїзної поразки 1:2 на «Ред Булл
Арені»). І цього разу другий гол
у ворота росіян знову «поклав»
австріяк Марсель Забітцер,
проти якого в конкретному епізоді відверто ніяко зіграв добре
відомий нам оборонець Ярослав
Ракіцький.
Після цього на ексгравця донецького «Шахтаря»… насунула
ностальгія. Він зайшов на свою
сторінку в Instagram і написав:
«Вітаю, Збірна України, з виходом на Євро-2020 і бажаю
успіхів. Хлопці, ви — молодці,
гра класна!
Для мене було за честь захищати Збірну своєї країни, перемагати і доводити цим силу
Українців. Я пишався представляти кольори свого прапора
на міжнародній арені. Дякую
всім, хто підтримував — і хто
не підтримував, адже ви заряджали бути ще сильнішим. Завжди бився на футбольному полі
за перемогу для України! Бажаю
Збірній лише «золотих» нагород!
Дякую!».
Особисто в мене ці слова Ярослава викликали мало
не бажання обійняти його, а також значною мірою вибачити
(і за те, що подався «за довгим
рублем» до ворожої країни;
і за вперте мовчання під час
виконання Національного Гімну
України перед матчами збірної…).
Проте були в дописі Ракіцького також інші рядки:
«10 років тому я дебютував
за головну команду, а сьогодні кажу «до побачення». Я йду
зі Збірної України. Я чекав
на виклик до команди протягом
усього 2019 року. Але великий
футбол став великою політикою. Саме страхом керуються
люди, які розсилають запрошення в національну команду.
І не на футбольну майстерність
вони зважають. Футбол поза політикою?».
Ось на цьому моменті
я справді злякався. Моторошно мені стало від перспектив
Національної збірної України.
Бо «до побачення!» від гравця пітерського «Зеніта» може потягнути за собою інші «Прощавай!».
Скажімо, рукою «тризубій»
команді може помахати ексгравець московського «Локомотива», а нині футболіст
луцької «Волині» любешівчанин
Тарас Михалик. Потім вигукне
«Auf Wiedersehen!» ексгравець
того ж таки «Зеніта», а нині один
із тренерів пітерського клубу лучанин Анатолій Тимощук.
А вже як скаже «Hasta
la Vista!» екснападник краснодарської «Кубані» Євген Селезньов, кине «Au revoir!» ексфорвард казанського «Рубіна»
та «Ростова» Марко Девіч і прорече знущальне «Do widzenia!»
колишній забивайло махачкалінського «Анжі» Пилип Будківський — збірній України хоч помирай!
Бо ж на кого розраховувати! — На Миколенка з Поповим?!
Чи, може, на Маліновського
з Яремчуком?!
Одним словом, горе нам,
нерозумним! Та ще і яке
горе! n

www.volyn.com.ua
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БУРШТИН У ПОЛІСЬКИХ ЛІСАХ —
ЗІ ЗНИЖКОЮ
Фото dyvys.info.

Верховна Рада
у першому читанні
ухвалила законопроєкт
щодо видобутку
янтарю, який значно
спростить процедуру
отримання спецдозволів
для приватних
фірм. А поки над
президентсько-урядовим
законопроєктом
продовжують працювати
у комітетах Верховної
Ради, двоє рівненських
нардепів зареєстрували
свій, який дозволить
державним компаніям
та їхнім партнерам
видобувати бурштин,
так би мовити,
пріоритетно і за пів ціни

проєктом закону,
« Зазапропонованим
Кабміном,
бурштинові ділянки
для всіх фірм, які
матимуть намір
його видобувати,
продаватимуть
на онлайн-аукціонах
і площею, що
не перевищуватиме
10 га.

»

Левко ЗАБРІДНИЙ

е наприкінці 2016 року
Кабмін ухвалив постанову про рекультивацію лісогосподарських земель, порушених незаконним
видобутком бурштину. Двом
державним підприємствам —
«Укрбурштину» та «Бурштину
України» — дозволили у порушених копачами лісах трьох
областей — Житомирській,
Рівненській і Волинській —
провести стовідсотковий довидобуток бурштину, а потім
рекультивувати землі. Оскільки справи державних компаній ні у 2016-му, коли масово
незаконно видобували янтар,
ні тепер не можна назвати
вдалими, їм дозволили брати

Щ

Як гадаєте: хто найбільше збагатіє навіть під час офіційного
добування бурштину?

підрядників — приватні фірми, які за власні кошти розроблятимуть ділянки і отримуватимуть, відповідно до постанови, частку від продажу
сонячного каменю. «Бурштин
України» першим знайшов таких підрядників і навіть встиг
отримати ділянку у Володимирецькому районі Рівненщини, проте спецдозвіл безпосередньо вже на видобуток
каміння від Держгеонадр поки
не одержав.
Попри те, що постанова
визначила державні компанії
єдиними, які можуть прово-

дити рекультивацію порушених внаслідок незаконного
видобутку лісових земель,
процедура отримання спецдозволів для них не була спрощена. «Виправити» труднощі
державних компаній вирішили
два рівненські нардепи-мажоритарники Сергій Литвиненко
та Роман Іванісов, які зареєстрували законопроєкт «Про
рекультивацію порушених
земель лісогосподарського
призначення». Він передбачає
внесення змін у кілька законів
України, які стосуються видобутку надр.

Пани Іванісов та Литвиненко пропонують позбавити
компанії, які проводитимуть
рекультивацію (а перед тим
фактично довидобуток бурштину), обов’язку сплачувати
збір за отримання спецдозволу на користування надрами.
Також проєкт, якщо за нього проголосують, дозволить
«Укрбурштину» та «Бурштину
України» не відшкодовувати
збитки землекористувачам
(у цьому випадку лісгоспам)
за недоотримані доходи
та завдані розвідувальними
роботами збитки, не погоджувати проєкти землеустрою
з територіальними управліннями Держгеокадастру,
обласними управліннями
екології та місцевим органом
самоврядування.
Рівненські нардепи також пропонують внести змі-

Р

У луцькому супермаркеті чоловік відкоркував шампанське і відмовився за нього
платити. Випиваючи, вигукував, що
в Європі так можна. «Я був у Норвегії,
там у крамницю можна зайти поїсти і
попити. А ви хочете в Європу і нас грабувати», — доводив покупець і вимагав, щоб його випустили з території
магазину. Вгамували його поліцейські, які винесли чоловіка з приміщення супермаркету, зазначають очевидці, виклавши відео у фейсбуці.

Е

К

Л

А

М

А

Представництво польської агенції оголошує набір
працівників на склади брендового одягу в околицях
м. Лодзі
Обов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
Заробітна плата – від 20 000 грн+премії.
Безкоштовні обіди, чай, кава.
Житло: 325 грн/міс, хороші умови проживання.

P

P
P
P
Зустрічає наш координатор.

Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття
візи, надалі бажаючі можуть подаватися на карту побиту.

Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.

ни до Закону «Про державне
регулювання видобутку, виробництва та використання
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння» і передбачити у ньому, що «родовища бурштину, розташовані
на землях лісогосподарського призначення, що порушені
внаслідок незаконного видобування бурштину та підлягають подальшій рекультивації,
до державного резерву розвіданих родовищ дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння не включаються».
Проєкт Романа Іванісова
та Сергія Литвиненка значно
пришвидшить процедуру отримання спецдозволів на ділянки, які підлягають рекультивації. А за підрахунками
Держлісу, на території трьох
областей — Житомирської,
Рівненської і Волинської —
порушено близько 6 тис. га
лісових земель, якщо не зробить державні компанії мало
не монополістами у праві видобутку янтарю, то принаймні
дозволить їм не перейматися
конкуренцією. Адже за проєктом закону, запропонованим
Кабміном, бурштинові ділянки для всіх фірм, які матимуть
намір його видобувати, продаватимуть на онлайн-аукціонах і площею, що не перевищуватиме 10 га.
Як зазначили рівненські
нардепи у пояснювальній
записці, їхній законопроєкт
спрощує процедуру довидобутку та рекультивації земель, порушених незаконним видобутком, проте має
свої переваги: якщо програма рекультивації запрацює,
місцеві жителі отримають
роботу, бюджети — податки, а держава у перспективі — відновлені землі. n

ПРОДАЄТЬСЯ
ХАТА В СЕЛІ ПІСКИ
ГОРОХІВСЬКОГО
РАЙОНУ.
Є присадибна ділянка 0,15 га.

Ціна за домовленістю.
Тел. 0971552622.

Вітаємо!
Сьогодні 70–річний ювілей відзначає дорога матуся, бабуся, жителька села Чаруків Луцького району
Галина Миколаївна
БОБ.
Дорога наша матусю, щиро вітаємо тебе з ювілеєм. Ми вдячні Богу, що ти у
нас є. Дякуємо за добре та щире серце, чуйну,
турботливу душу, гідне виховання, любов, ласку, тепло. Будь здорова, сповнена сил, радій
життю.
Нехай цвітуть під мирним небом
Ще довго–довго дні й літа.
А радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Хай життєвий досвід творить
з буднів свято,
А Господь дарує многії літа!
Люблячі тебе
діти, внуки, сваха,
вся родина.

70 років від дня народження сьогодні
святкує дорогий тато, люблячий дідусь,
житель Каменя–Каширського
Євген Васильович
ШЛІХТА.
Дорогий ювіляре, бажаємо міцного
здоров’я, щастя, добра, злагоди і благополуччя. Нехай ваше чуйне серце завжди зігріває тепло та вдячність людей, а кожен день буде радісним і
світлим.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім.
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сиплються на вас,
немов вишневий цвіт.
Хай життєвий досвід творить
з буднів свято,
А Господь дарує довгих–довгих літ!
З повагою, шаною та любов’ю
діти, внуки, вся родина.

Сьогодні 65–річний ювілей зустрічає кохана
жінка, найкраща мама, бабуся і прабабуся
Лідія Петрівна
ВАВРУК,
жителька села Гірка Полонка Луцького
району.
Твій ювілей — поважна дата,
Про це нагадувать не слід,
Краще щиро побажати
Здоров’я, щастя
й довгих літ.
З любов’ю і повагою
чоловік Іван, дочки Оля,
Аня та Валя з сім’ями.
Вітання з фотографією — 270 грн, без фотографії — 220 + 30, якщо ви бажаєте розмістити на нашому сайті www. volyn. com.
ua в рубриці «Многая літа!», від колективів
та фірм — 400 грн з фотографією, 350 —
без фотографії + 40 грн (за сайт).
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n Оле! Оле! Оле! Оле!

Фото fcvolyn.net.

Василь УЛІЦЬКИЙ,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

Про футбол.
Дівчачий…
Скільки себе пам’ятаю, гасав із м’ячем. Для нас,
сільських дітей, похід у ліс по гриби чи ягоди та гра
у футбол були головними розвагами. Не розлучався
з круглим і в дорослому віці. Азарт, боротьба,
красиві комбінації — заради усіх цих речей у нашій
строкатій футбольній компанії збирались люди
найрізноманітніших професій
ле все одно був заскочений вибором меншої доньки, коли вона, обираючи якусь спортивну секцію,
несподівано вимовила слово «футбол».
— Ти ж дівчинка!
— Ну і що?
Ну що… спробуй. Це вголос. Усе одно кинеш і підеш
кудись на танці. Це в думках.
Не кинула. І увечері на шкільному стадіоні Мирося була
єдиною дівчинкою, яка перепасовувалась з татом…
У травні минулого року у Києві відбувся фінал Ліги чемпіонів. Матч між «Реалом» та «Ліверпулем» проходив на
Олімпійському стадіоні. А двома днями перед тим на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського йшла фінальна
гра жіночої Ліги чемпіонів. І от ми поїхали з донькою на
неї подивитись. За головний трофей змагались «Ліон» із
Франції та «Вольфсбург» із Німеччини. Там мій скептицизм
щодо жіночого футболу розвіявся остаточно. Швидкість,
техніка, комбінації, боротьба на межі сил, емоції — все це
було, і від футболу глядачі отримали справжню насолоду.
… — Ти ж дівчинка, що він тобі дає? — це вже наш педіатр запитав Миросю, коли вкотре побачив синці на її ногах.
— Радість, — після короткої паузи одним словом відповіла вона.
Я не став додавати, що поруч із радістю є і сльози від
невдач («підвела команду», «не вийшов фінт») чи від фізичного болю.
Дитина займається у футбольній секції дівчаток. Їй ще
пощастило, бо часто вони мусять бути білими воронами
у хлопчачих командах. Не усі з них, звісно, стануть потім
футболістками. Але головне не це — головне, що зараз
вони разом роблять улюблену справу. Це видно. Вони —
команда! (Хоча, буває, навіть деякі батьки не витримують
емоційної напруги, коли бачать, як борються на полі їхні
доньки, та інколи покидають гру).
До речі, фінал жіночої Ліги чемпіонів у Києві був останнім спільним для жінок та чоловіків. Далі вони проходять
окремо. Це зроблено для того, щоб більше популяризувати жіночий футбол, який у багатьох європейських країнах
стрімко набирає обертів. Наші гравчині зі збірної України
приїздять під сильними враженнями із міжнародних ігор,
коли десь в Ірландії збирається повний стадіон і, вболіваючи, всю гру співає пісень.
А у нашому славному Львові у вересні цього року
на матчі проти сильної жіночої збірної Німеччини стадіон був майже порожній. Початок гри чомусь призначили на 17–ту годину та ще й у будень. Прикро. Бо
переконався, що футбол — чудова гра у виконанні як
чоловіків, так і жінок. Гра, що здатна дарувати радість
усім. n
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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

Зрівнявши рахунок, «червоно-білі» чимдуж помчали до центру поля, проте забити ще раз вже не вийшло.

ЗИМУВАТИМЕМО
НА ДРУГОМУ МІСЦІ,
А ДАЛІ — ВЕСНА ПОКАЖЕ…
«Волинь» у морозяному Луцьку перервала свою приголомшливу
переможну серію нічиєю із «корабелами» з Півдня
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат
України з футболу, Перша
ліга. 19–й тур. «Волинь» (Луцьк) – «Миколаїв»
(Миколаїв) – 1:1 (0:1 – Владислав Войцеховський, 42 хв;
1:1 — Денис Кожанов, 55 хв, з
пенальті).
23 листопада. Луцьк. Стадіон «Авангард». 2000 глядачів.
Головний суддя Олександр Титов.
Стартовий склад «Волині»: Владислав Леванідов,
Сергій Сімінін, Василь Курко,
Анатолій Ульянов, Іван Цюпа,
Артур Рябов, Амбросій Чачуа,
Младен Бартуловіч, Сіаваш
Хагназарі, Денис Кожанов, Ігор
Карпенко. Головний тренер
Андрій Тлумак.
Для того, щоб піти на «зимівлю» в статусі лідера першості, «Волинь» вдома повинна була здобувати три очки у
поєдинку з «Миколаєвом». Не
склалося, лучани таки перервали свою приголомшливу переможну серію (вісім матчів!),
вдовольнившись у матчі з «корабелами» одним очком.
Пропустивши гол «у роздягальню» (у ворота Владислава
Леванідова забив його тезка
Владислав Войцеховський),
волиняни на початку другої
половини зустрічі зрівняли рахунок зусиллями свого провідного голеадора Дениса Кожанова, який заробив і реалізував
пенальті, довівши власний бомбардирський доробок до 12–ти
м’ячів.
Далі господарі поля домінували в морозяному Луцьку (хоча
й гості з Півдня часом нічогенько «огризалися»!), проте забити
ще подай раз таки не змогли.
Щоправда, ще відчутніших
очкових втрат зазнали й інші
лідери першості. Так «Металіст 1925» сенсаційно на виїзді поступився «Агробізнесу»
із принизливим рахунком 0:5.
Натомість «Оболонь–Бровар»,
теж на виїзді, програв 1:4 «Минаю».
Тож ситуація складалась
таким чином, що «Волинь», навіть попри нічию, цілком могла
залишитися на першому місці. Якби «Прикарпаття» в Івано–Франківську в «галицькому
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чотиримісячна
« Попереду
перерва в чемпіонаті.
І саме тоді —
в березні–травні —
й вирішуватиметься
доля відразу трьох
путівок в УПЛ. Адже нині
першу і шосту команди
першості розділяють…
лишень два очки.

»

дербі» змогло відібрати очки в
львівського «Руха». Проте таки
ні — львів’яни здобули мінімальну перемогу (завдяки автоголу суперника!) й обійшли
«Волинь».
Попереду чотиримісячна
перерва в чемпіонаті. І саме
тоді — в березні–травні — й
вирішуватиметься доля відразу трьох путівок в УПЛ. Адже
нині першу і шосту команди
першості розділяють… лишень
два очки. Одним словом, тільки
весна покаже, хто де розпочинатиме наступний сезон.
Для «Волині» першим весняним матчем стане поєдинок
в Одесі із «Чорноморцем», який
заплановано на 22 березня.
Результати 19 туру:
«Агробізнес» — «Металіст
1925» — 5:0; «Черкащина»
— «Інгулець» — 1:2; «Минай»
— «Оболонь–Бровар» — 4:1;
«Авангард» — «Чорноморець»
— 3:1; «Металург» — «Балкани»
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ЗА ВОРОТАМИ

Андрій
ТЛУМАК,
головний
тренер
«Волині»:
«По–перше, хочеться
привітати всіх уболівальників.
Було неймовірно холодно,
тому дуже дякуємо, що прийшли, не побоялися морозу,
підтримали нас. Приємно, що
за нас і вболівали, і вірили.
По грі — знаєте, фортуна має
властивість «йти» і «не йти».
Бачите, нам із «Агробізнесом» пощастило десь, із «Гірником–Спортом», а сьогодні
удача від нас відвернулася,
але нічого страшного. Ми
задоволені, що створюємо
стільки моментів, граємо на
атаку. Я думаю, що кожному
з глядачів сподобалася гра,
накал, була гаряча боротьба,
однак ми не забили другий
м’яч і не здобули перемогу.
Проте маємо те, що маємо,
але я переконаний, те очко,
яке ми сьогодні заробили,
наприкінці додасть нам
упевненості… Я не розчарований, тому що після тієї серії
у вісім матчів ті очки ми десь
знайдемо!»
— 2:1; «Волинь» — «Миколаїв»
— 1:1; «Гірник–Спорт» — «Кремінь» — 0:2; «Прикарпаття» —
«Рух» — 0:1.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ
Команда
І В Н
«Рух» (Львів)
19 12 3
«Волинь» (Луцьк)
19 11 5
«Минай» (Минай, Закарпаття)
19 11 4
«Інгулець» (Петрове, Кіровоградщина)
19 11 4
«Оболонь–Бровар» (Київ)
19 11 4
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
19 12 1
«Металіст 1925» (Харків)
19 10 5
«Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
19 10 3
«Гірник–Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина) 19 8 3
«Чорноморець» (Одеса)
19 6 4
«Прикарпаття» (Івано–Франківськ)
19 6 2
«Миколаїв» (Миколаїв)
19 4 6
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
19 4 4
«Балкани» (Зоря, Одещина)
19 3 5
«Металург» (Запоріжжя)
19 3 2
«Черкащина» (Черкаси)
19 1 3
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У списку бомбардирів лідирують Ніка Січінава
(«Інгулець») — 13 голів (2 — з пенальті), Денис Кожанов
(«Волинь») — 12 (4) та Анатолій Нурієв («Минай») — 12 (7). n

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

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

НЕРУХОМІСТЬ
l Терміново продається квартира з
індивідуальним опаленням. Доступна
ціна (м. Луцьк). Тел. 066 66 06 303.
l Терміново продається однокімнатна квартира в Луцьку. Панельний
будинок, перший поверх, під офіс,
площа 33,7 м кв. Вікна виходять на
вул. Кравчука (навпроти – школа
№21, паспортний стіл). Тел. 096 80
27 731.
l Продається будинок з господарськими спорудами (с. Полонка Луцького району). Є газ, вода, 0,11 га землі, біля річки. Ціна договірна. Тел. 066
99 39 549.
l Продаються у Луцьку (район
вул. Дубнівської) два утеплені будинки на одному подвір’ї (72 кв. м і
35 кв. м, усі зручності). Є два сараї, льох,
0.06 га городу. У дворі — бруківка.
Тел.: 095 82 56 503, 099 47 62 577.
l У с. Маковичі продається недобудована хата. Є 1 га землі. Тел. 096 17
56 571 (з 11.00 до 17.00).
l Продається огороджена садиба
(велика хата, гаражі, господарські будівлі, 0.25 га городу, є усі комунікації).
Житловий масив с. Тарасове (200 м
від Луцька). Тел. 067 49 82 214.
l Продається земельна ділянка
(0.10 га) у с. Кульчин Луцького району. Ціна за домовленістю. Тел. 095 32
12 387.
l Продається земельна ділянка
(0.25 га) у с. Брище Луцького району.
Ціна за домовленістю. Тел. 050 51 69
752.
l У с. Озеро Ківерцівського району
продається приватизована земельна
ділянка (0.10 га) під забудову. Тел. 068
19 17 191.

АВТОРИНОК
l Продається у Старовижівському
районі автомобіль «Фіат Дукато» (бус,
вантажний, на польській реєстрації,
2001 р. в., 1.9 ТДІ). Тел. 096 91 74 098.
l Продається автомобіль «Пежо407», 2006 р. в., у доброму стані, пробіг – 150 000 км, АКПП. Ціна 150 000
грн. Тел. 095 32 12 387.
l Продається автомобіль ГАЗ 53.12

у доброму стані, 1998 р. в., бортовий
карбюратор. Тел. 098 83 81 811.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається у Старовижівському
районі комбайн СК-5 М1 «Нива» (на
запчастини). Тел. 096 91 74 098.
l Продається зернозбиральний
комбайн СК-5 «Нива», 1991 р. в., у робочому стані. Тел. 097 55 16 761.
l Куплю двигун–барабан. Тел. 068
56 40 474.
l Продам у доброму стані прес–
підбирач «Джон Дір-332», зернозбиральний комбайн «Клаас Консул»,
картоплезбиральний комбайн «Анна»,
а також зерно пшениці, пшеничну солому в тюках. Ціна договірна. Тел. 097
56 55 380.
l Продам трактор МТЗ-80, 1992 р. в.,
у доброму стані, є документи. Тел.:
050 53 95 710, 098 63 05 257.
l Продам у доброму стані трактори
Т-25, привезений з Польщі, а також
китайський. Тел.: 096 42 90 426, 067
79 08 629.
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, ґрунтофрези, 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.
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l Продам: трактори Т-25, МТЗ,
«Джон Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки,
обприскувачі (навісні та причіпні),
саджалки, сівалки, плуги та плуги
оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні та телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив,
шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес–підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO»,
різну с/г техніку. Тел.: 097 23 95 170,
066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продам: 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: торфобрикет, вугілля
(сортове і для кузні). Можлива доставка. Послуги автомобілем (самоскид). Тел.: 050 43 84 608, 098 48 13
899.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні),
рейки монтажні (в наявності, а також
на замовлення). Є дрова м’яких порід
(вільха, осика) та твердих (ясен, граб,
береза), відходи, обаполи. Доставлю.
Тел.: 095 57 21 004, 068 41 10 458, 093
11 47 595.
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: 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: 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: жом, дрова (рубані, чурки,
метрові), торфобрикет, торфокрихту,
пісок, щебінь, відсів, цеглу, гній, землю на вимостку. Доставлю по області.

ОГОЛОШЕННЯ
На офіційному веб-сайті Ковельської РДА http://koveladm.gov.ua/
розміщено Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території на земельну ділянку площею 12,231 га,
кадастровий номер: 0722188000:07:003:1394, яка розташована за
межами населеного пункту с.Великий Порськ у межах земель Голобської селищної ради Ковельського району для будівництва та обслуговування будівель і споруд господарського двору.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК РОЗРОБЛЕННЯ
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ —
РОЗРОБЛЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СМТ. РОКИНІ
Відповідно до статей 17, 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Княгининівська об’єднана територіальна громада
повідомляє про початок розроблення містобудівної документації — генерального плану смт. Рокині.
Підстава для розроблення: рішення Княгининівської сільської ради
від 18. 11.2019 р. № 50/2 «Про розроблення генерального плану смт.
Рокині Луцького району Волинської області».
Замовник: розроблення генерального плану смт. Рокині відповідно
до чинного законодавства.
Нині проводяться роботи зі збору вихідних даних. Тому прохання до
громадян та інших суб’єктів господарювання, котрі здійснюють свою
діяльність або планують на території села, у разі необхідності внести
свої пропозиції до генплану щодо перспектив розвитку на найближчі
20 років у письмовій формі виконкому Княгининівської сільської ради
за адресою: 45630, с. Княгининок, вул. Соборна, 77.
Термін подання пропозицій: протягом місяця від дня опублікування
повідомлення (19.11. 2019 р.) про початок розроблення містобудівної
документації генерального плану смт. Рокині.
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядатимуться.
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Вивезу будівельне сміття. Послуги автомобілем ЗІЛ та «Бобкат». Тел.: 099
62 16 400, 068 20 84 863.
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 кобилу (10 років). Недорого. Тел.: 067 75 35 548, 050 19 39 526.
l Куплю бика. Дорого. Тел.: 067 75
35 548, 050 19 39 526.
l Терміново продається добра дійна
коза (4 роки). Ціна 500 грн. Тел. 095
47 75 293.
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 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 (велику та насіннєву), квасолю, буряк, моркву, часник.
Тел.: 096 72 66 046, 095 87 55 379.

ПОСЛУГИ
l Виготовляю з установкою кабіну
на китайський мінітрактор або Т-25.
Ремонтую мінітрактор або Т-25. Тел.
095 62 12 173.
l Перекриваю дахи, мурую стіни з
блоків, цегли, утеплюю фасади, роблю монтаж, підшив водостоків. Тел.
097 04 05 276.
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 Загублені диплом спеціаліста
(серія ВС № 21160153) та додаток
до диплома, видані 21.06.2002 р.
Волинським державним університетом ім. Лесі Українки на ім’я Новосад
Оксана Володимирівна, вважати недійсними.
l Загублений студентський квиток, виданий деканатом факультету
іноземної філології Східноєвропейського національного університету
ім. Лесі Українки на ім’я Прокопчук
Вікторія Володимирівна, вважати
недійсним.
l Загублене посвідчення учас-

ника АТО (серія МВ № 059503) від
08.10.2017р., видане на ім’я Романюк Григорій Сергійович, вважати
недійсним.

Колектив Луцької філії
ТзОВ «Медичний коледж
«Монада» висловлює глибокі співчуття завідувачці
відділення «Фармація, промислова фармація» Л. Б. Козак з приводу тяжкої
втрати — смерті
матері

Щиро розділяємо
ваше горе і рідних та
близьких.

ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ

якісно
швидко
надійно
д
(09 473– 10 – 69
(097)
(09
(095) 479– 05 – 96

stelia.in.ua
stelia
info@stelia.in.ua
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n Знай наших!
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n У номер!

Фото khmelnytsky.com.ua.

ВОЛИНСЬКА ШКОЛЯРКА СТАЛА
ЗІРКОЮ, ДОСЛІДЖУЮЧИ ЗІРКИ
Одинадцятикласниця Нововолинського ліцею №1
Ольга Яриніч на ХХIV Міжнародній олімпіаді
з астрономії в румунському місті П’ятра-Нямц
здобула бронзову нагороду

—О

За процесуального керівництва прокуратури Волинської
області працівники Територіального управління
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті
Львові, спільно зі співробітниками управління Служби
безпеки України в області та Волинського управління
Департаменту внутрішньої безпеки Національної
поліції України викрили на вимаганні й одержанні
неправомірної вигоди в сумі 3000 доларів США
оперуповноваженого одного з відділів Волинського
управління Департаменту внутрішньої безпеки
Національної поліції України
Наталка МУРАХЕВИЧ

а таку суму правоохоронець пообіцяв не притягувати до кримінальної
відповідальності громадянина, який займався діяльністю, пов’язаною з обігом
криптовалюти. Його затримано. Вирішується питання
про повідомлення йому про
підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди
(правопорушення, передба-

З

Р

В учениці 11-го класу Нововолинського ліцею № 1
Ольги Яриніч багато мрій!

час олімпіади ми вирішували астрономічні
« Під
задачі в теоретичному та практичному
турах, а також досліджували небесні світила
за допомогою справжнього телескопа вночі
у так званому спостережному турі.
закладі Taft School, що у штаті
Коннектикут.
— А про яку гарну новину
з вашої школи ти мала розповісти?
— Нещодавно в наш навчальний заклад придбали
телескоп!
Розповідь однієї з кращих
учениць Нововолинського
ліцею № 1 доповнив його

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

Е

К

Л

А

М

А

ǺǳǻǥǮǺǮȌǰǶǱǹȍǲ
ǥǽǼȅȁǰǮȌǿȍǻǮ²
ȃǼȅȁǾǼǵǽǼǰǥǿȀǶȍǸ

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

www.volyn.com.ua

чене ч. 3 ст. 368 КК України)
та про обрання запобіжного
заходу.
Зауважимо, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді
позбавлення волі на строк від
п’яти до десяти років із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років
з конфіскацією майна. n

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ І ВИДАВЦЯ:
43025, Луцьк, просп. Волі, 13
volyn.nova@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com

E!mail
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Редакція залишає за собою право на літературне редагування надісланих матеріалів без узгодження
з автором. Рукописи не повертаються й не рецензуються. Редакція може не поділяти думку авторів.
Передрук або відтворення у будь!якій формі матеріалів, розміщених у газеті «Волинь!нова» чи на її
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»

директор Сергій Мороз. Він
зазначив, що це стало можливим завдяки співфінансуванню державної освітньої
субвенції та міського бюджету. Тепер можна реалізувати
задумане — створити гурток
юних астрономів, учасники
якого спостерігали б у вечірні
години за небом. n

Доброго дня! Мене звати Ольга. З віком ми всі стикаємося з букетом
захворювань і, на жаль, змушені йти в лікарню, пити пігулки, витрачати багато грошей, а головне, це нам зовсім не допомагає або допомагає
лише на деякий час. От і я зіткнулася з подібним.
Коли вже думала, що виходу немає,натрапила на рекламу в газеті про
бальзам Болотова і вирішила
р
замовити, подумала,
у
раптом
р
допоможе. Винайшов цей бальзам Борис Васильович Болотов, відомий академік. Йому нині
вже майже 90 років! А це неодмінно щось та означає. Після того як я почала
пити його бальзам – стали траплятися дива. Спочатку в мене нормалізувалося травлення, відчула легкість і приплив сил, енергію. Рівень цукру з 9.1 знизився до 5.2, тиск нормалізувався, перестали боліти суглоби, спина. Минули
біль та набряки в ногах, майже зник варикоз. У мене навіть зморшки почали
розгладжуватись, подруги питають, чи не закохалась я?
А ще ні я, ні мій лікар не можемо пояснити ось що. У мене катаракта вже
9 років, і кожні 6 місяців я проходжу лікування. Прийшла до лікаря, а
вона і каже: «У вашому віці у вас такі зміни, що і у молодих таке рідко
трапляється, це дуже дивно, на моїй практиці такого ще не було!».
Дивлячись на мене, люди часто запитують, як я маю такий гарний
і щасливий вигляд, питають, чи є якийсь секрет. А я із радістю всім
розповідаю, що це все завдяки бальзаму Болотова.

ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ
ʋ

лю, як ішла
до цієї «зоряної» вершини, хто допомагав?
— Насамперед скажу, що потрапити в збірну команду України було непросто.
До цього брала участь у багатьох міських та обласних олімпіадах, на яких теж доводилося долати нелегкі бар’єри.
Наша команда складалася
з п’яти учнів, котрі успішно
виступили: чотири бронзові,
в тому числі й моя, та одна
срібна медалі. Змагання було
складним, адже за перемогу
боролися кращі з кращих школярів із 20 країн світу.
— Чи не розгубилася ти перед завданнями, чи не занадто важкими
вони видалися для тебе?
— Я була готова до таких
випробувань. Під час олімпіади ми вирішували астрономічні задачі в теоретичному
та практичному турах, а також
досліджували небесні світила за допомогою справжнього телескопа вночі у так
званому спостережному турі.
Це було дуже цікаво і захопливо, я справлялася з цим
без проблем. Мені допомогли
вчителька нашого ліцею Ірина Юріївна Патіюк, викладач
Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки Павло Павлович
Шегорін. Шліфувала я знання
перед поїздкою ще й на п’ятиденних зборах у Києві. Варто
сказати, що участь нашої національної команди в цьому
міжнародному інтелектуальному поєдинку стала можливою завдяки підтримці фонду
«Razom for Ukraine».
— Ким мрієш стати
в майбутньому?
— Поки що не визначилася, перебуваю, можна сказати,
у творчому пошуку. Але здобуті навики вже зараз передаю
молодшим учням, організовуючи в стінах рідного ліцею
літню школу з астрономії. Торік ми, до слова, це робили
разом з Андрієм Торчилом,
який зараз завдяки програмі
Ukraine Global Scholars (UGS)
навчається в престижному
американському освітньому

На хабарі у 3 тисячі
доларів «погорів»
правоохоронець

Фото Роксолани ВИШНЕВИЧ.

Роксолана ВИШНЕВИЧ

ɜɚɪɬɿɫɬɶɞɡɜɿɧɤɿɜɡɝɿɞɧɨɡɬɚɪɢɮɚɦɢɨɩɟɪɚɬɨɪɚ

поштові витрати сплачує отримувач

ɍȼȺȽȺ Ʉɨɠɧɨɦɭɡɚɦɨɜɧɢɤɭ²
ɛɪɨɲɭɪɚȻȻɨɥɨɬɨɜɚɍɉɈȾȺɊɍɇɈɄ

ɡɚɦɨɜɥɹɣɬɟɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ
ɚɛɨɁȺɉɂɌɍɃɌȿȼȺɉɌȿɄȺɏɋȼɈȽɈɆȱɋɌȺ

250 ml
320
ɝɪɧ

500 ml
490
ɝɪɧ

(050) 271-28-88
(067) 794-25-27

ɋȺ Ɇ ɈɅȱɄ ɍ ȼȺ ɇ ɇ əɒ ɄȱȾ Ʌ ɂ ȼ ȿȾ Ʌ əȼȺ ɒ Ɉ ȽɈɁ Ⱦ Ɉ ɊɈ ȼCə
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
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