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На Волині відбулося
виїзне засідання
Комітету Верховної Ради
з питань гуманітарної
та інформаційної
політики за участі його
голови Олександра
Ткаченка, заступника
міністра культури,
молоді і спорту Ірини
Подоляк та 14 народних
депутатів. Мета візиту
— ознайомлення з
культурними надбаннями
краю та збір інформації
про те, як функціонують
заклади культури в
умовах децентралізації.
Ініціатором виїзного
засідання стала
депутатка від
нашої області Ірина
Констанкевич, яка
у комітеті є першим
заступником голови.
Вона разом із нардепом,
що представляє
Луцьк, Ігорем Палицею
зустрічала столичних
гостей
Тамара ТРОФИМЧУК

«ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД
ПОТРІБНО ПЕРЕНОСИТИ
НА ІНШІ РЕГІОНИ»

Колишній генеральний продюсер каналу «1+1» Олександр
Ткаченко, колишній міністр молоді і спорту Юрій Павленко,
нардепи Микола Княжицький
та Софія Федина — ці впізнавані обличчя Верховної Ради
зібрали в «овальному залі» Волинської облдержадміністрації

Фото прес-служби Луцької міської ради.

І НАВІТЬ ЗНАНІ НАРДЕПИ
ВИЗНАЛИ, ЩО ЛУЦЬК СТАЄ КУЛЬТУРНОЮ
СТОЛИЦЕЮ КРАЇНИ!

Депутати Верховної Ради побували у Луцькому замку, де 590 років тому
проходив з’їзд європейських монархів.

справжній аншлаг. Послухати
їх прийшли очільники області
й Луцька, голови об’єднаних
громад, керівники установ
та організацій. Тим часом самі
депутати через Олександра
Ткаченка повідомили, що хо-

приїхали,
« Нардепи
щоб із перших
уст дізнатися
як живеться
закладам культури
в ОТГ.

»

чуть із перших уст дізнатися
про те, як живеться закладам
культури в ОТГ і чим вони можуть їм допомогти.

… А також відкрили для себе унікальний Музей волинської ікони.

— Волинь унікальна
не тільки озерами та лісами,
а й тим, що має власний особливий розвиток в умовах де-

Ні вихідних, ні вільного часу
Володимир Брой (на фото)
із Троянівки Маневицького
району не має. Працюючи
землевпорядником
у сільській раді, він вправно
порядкує і на своєму наділі

Закінчення на с. 2
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n Знай наших!

Як сільський умілець
«Щелепи
крокодила»
змайстрував

централізації, — підкреслила
Ірина Констанкевич. — Реформа через створення ОТГ і зміни
на місцевому рівні проходить

на території області дуже непросто. Окремі громади мають
кошти на утримання культустанов, зокрема бібліотек, клубів,
мистецьких шкіл, і можуть залучати гроші для розбудови
інфраструктури. Однак у більшості з них є проблеми.
Нардеп додала: ідея децентралізації і законодавчого забезпечення полягала
в тому, що культурні послуги
повинні бути не менш важливими за інші, але, на жаль, практика показує, що це не завжди так. Отже, які мають бути
запобіжники, що треба зробити, аби діти мали доступ
до мистецької освіти, культурних надбань, які культурні
послуги повинні отримувати
молодь чи старші люди — все
це має бути прописано на законодавчому рівні. Тому народні депутати приїхали на Волинь
і напрацюють тут документ,
із яким можна рухатись далі.
Організатори виїзного засідання спланували роботу
так, щоб розмова торкнулася
не тільки негативних моментів,
а й позитивних. Останні через
пілотні проєкти потрібно переносити на інші регіони, щоб
кращий досвід використовувався в усій державі.

Олена ЗЕЛЕНСЬКА, дружина Президента
Фото Галини БРОЙ.

України, заявила, що планує опікуватися
реформою шкільного харчування:

«

У багатьох країнах є, це державна програма: дітям
примусово кожному в руки дають цей стакан молока,
і вони випивають. Якщо в нас буде, наприклад, програма «Яблуко для дитини»… У нас яблука просто
гниють на Західній Україні, їх нема куди продавати,
там роблять з них сік, що завгодно, їх дуже
багато… Діти все розуміють, хочу змін,
а дорослі, на жаль… Мені здається,
багато дорослих не розуміють, чому
котлета з кашею — це погано кожного
дня. В понеділок — добре. А давайте
у вівторок ще й салатик якийсь додамо.
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Фото прес-служби Луцької міської ради.

є двигуном цього процесу.
Завдяки його наполегливості
ситуація з музичними школами зрушила з мертвої точки
— спочатку в школі №1, а далі
і в інших закладах почали робити ремонти, реконструкції,
добудови, купувати музичні
інструменти.
«У 2020–МУ НА ГАЛУЗЬ
КУЛЬТУРИ В ЛУЦЬКУ
ПЛАНУЄМО ВИДІЛИТИ
100 МІЛЬЙОНІВ»

Ігор Поліщук - головний експерт
від влади у царині мистецької
освіти Луцька.

Керівники Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики
Григорій Пустовіт розповів,
Ірина Констанкевич та Олександр Ткаченко. як міськрада відповідає на виклики,
що стоять перед обласним центром.

І НАВІТЬ ЗНАНІ НАРДЕПИ ВИЗНАЛИ,
ЩО ЛУЦЬК СТАЄ КУЛЬТУРНОЮ
СТОЛИЦЕЮ КРАЇНИ!
Поліщук
« Ігор
розповів,

Закінчення. Початок на с. 1
Тамара ТРОФИМЧУК

що в мистецьких
закладах
навчається більше
2000 школярів,
і міська влада прагне
їм показати, що
заняття культурою —
це модно.

«Я ТИХО ТІШУСЯ,
ЩО ТАКЕ Є НА ВОЛИНІ»

Центральна міська дитяча
бібліотека була третім пунктом
у робочому плані депутатів
після Музею Волинської ікони та перинатального центру.
Кілька місяців тому тут закінчився капітальний ремонт, після якого класична бібліотека
перетворилася на модерний
культурний простір, де можуть
проводити свій час як діти, так
і дорослі. Назву цей заклад також отримав відповідну: бібліотека–студія «Дім» (дорослим
і малим). У просторому приміщенні, з якого ще не вивітрився
запах фарби, народні депутати
слухали розповідь господині
«Дому» Ніни Бочарової про те,
як сталося це перетворення.
— Ми написали проєкт,
і керівництво департаменту
культури міськради нас підтримало, — усміхалася пані
Ніна. — Тому що придумати
можна багато чого, аби ще на
це гроші давали. А тут їх і дали!
4 мільйони на модернізацію! І
зробили цей чудовий ремонт,
який ви бачите. Нині маємо
обладнані читальні, ігрові зали,
приміщення для проведення
семінарів та тренінгів, кінозал.
У нас можна не лише почитати
книгу, а й взяти участь у різноманітних гуртках, тренінгах.
Крім книгозбірні, є театральна
студія, перегляд фільмів, інтерактивна дошка, комп’ютерний клас, сенсорна кімната для
дітей із особливими потребами. Постійно проводяться літературні вечори. Цього року
проходив літературний фестиваль «Фронтера», який у різних локаціях відвідало близько
20 тисяч людей.
Після цих слів усі присутні
поглянули на жінку з чорним
рюкзаком — заступницю міністра культури Ірину Подоляк.
Вона уважно слухала директорку бібліотеки і одночасно
оглядала все професійним
оком. Було видно, що побачене заступниці міністра сподобалося, бо вона тільки усміхнулася і лаконічно сказала: «Які

»

Нещодавно відремонтована актова зала музичної школи №1
уперше приймала таку велику кількість глядачів.

Бібліотека-студія «Дім» здивувала і порадувала нардепів.

ви молодці! Я просто стою і
тихо тішуся, що таке є у Луцьку». Після цього представниця
міністерства поставила кілька
професійних запитань із приводу платних послуг, оплати
праці тощо.
— Загалом у місті прийнято
програму розвитку галузі культури до 2020–го, що передбачає 108 мільйонів гривень
фінансування на три роки, —
поінформувала присутніх директорка департаменту культури Луцької міської ради Тетяна
Гнатів. — І один із її пріоритетів
— модернізація закладів культури, створення комфортних
умов для мешканців міста. У
нас цей процес в стадії завершення, бібліотеки стають сучасними, мультифункціональними. Таких модернізованих
установ у місті є вже кілька.
«ПОПРИ ВСІ ТРУДНОЩІ,
НАШІ ВЧИТЕЛІ МУЗИКИ
ВЧАСНО ОТРИМАЮТЬ
ЗАРПЛАТИ»

Далі депутати поїхали у
музичну школу №1 ім. Фри-

дерика Шопена для зустрічі–
діалогу з викладачами мистецьких навчальних закладів.
Відбувалася вона в оновленому актовому залі, комфортність якого змогли оцінити
житомирські, київські, львівські, рівненські, миколаївські
колеги луцьких музикантів.
Вони разом із нардепами
приїбули на Волинь, щоб на
власні очі побачити досягнення обласного центру та взяти
участь у фаховій дискусії про
проблеми мистецької освіти.
Колеги дивуватися зробленому, дізнавшись, що два роки
тому тут усе було зруйновано
до основи. Зараз актова зала
обладнана всім необхідним.
Сцена має професійне освітлення, мультимедійну систему, повноцінну механіку. Останньою, до речі, в місті може
похвалитися лише обласний
музично–драматичний театр.
— Сьогодні у нас важлива
подія — ми приймаємо Комітет Верховної Ради, народних
депутатів, — звернувся до
присутніх виконувач повнова-

жень луцького міського голови Григорій Пустовіт. — Приймаємо їх не лише для того,
щоб сказати, які в місті є проблеми, а й щоб підкреслити:
якщо ти ставиш перед собою
мету, хочеш бути корисним
громаді, показати результат,
у тебе це вийде. Ви сьогодні знаходитеся в оновленому
актовому залі. Але такі речі
повинні бути в кожній школі!
І ми на цьому шляху стоїмо.
Ви, мабуть, звернули увагу
на утеплення фасаду. Це теж
продовження нашої цілеспрямованої політики щодо
мистецьких шкіл. Ми в Луцьку
багато чого робимо. Але нам
потрібні збалансованість і
гроші. А їх у нас забирає Кабінет Міністрів.
Григорій Пустовіт повідомив, що на освіту й охорону
здоров’я уряд не додав по
14 мільйонів гривень у рахунок субвенції. Влада Луцька
в бюджеті міста цих коштів
також не передбачила. І сьогодні було б логічно почути: «Ми утеплюємо музичну
школу, але знімемо гроші з
цих робіт, щоб дати людям
заробітні плати». Однак, як
запевнив керівник Луцька,
вчителі отримають зарплату,
і утеплення припинятися не
буде. Місто виживе, не відмовляючись від потреб дітей,
від освіти, від чого залежить
прекрасне завтра.
Виступ Григорія Пустовіта присутні супроводжували
оплесками. Але ще більше
аплодисментів пролунало
після промови радника міського голови Ігоря Поліщука.
Його представили гостям
як людину, яка курує мистецький напрям у Луцьку і

— Від імені депутатського корпусу міської ради хочу
подякувати всім, хто приїхав
до нашого міста, — звернувся
до присутніх Ігор Поліщук. —
Можливо, не всі розуміють,
наскільки важливими є розвиток культури і мистецька
освіта. Тож хочемо розказати
про інвестиції, які вкладаємо
у цю сферу. У 2017 році ми
взяли курс на активну роботу із закладами мистецької
освіти, і з тих пір поступово
щорічно збільшуємо видатки
на галузь. Якщо у 2017–му це
було 65 мільйонів гривень,
у 2019–му — 80 мільйонів,
то на 2020–й прогнозуємо
100 мільйонів гривень. У
Луцьку є 3 музичні школи,
одна художня, 12 бібліотек і
5 установ клубного типу. На
капітальний ремонт школи
№1 було виділено 6 мільйонів
гривень і ще 220 тисяч — на
реставрацію рояля. Вперше
за три десятки років зроблено ремонт у музичній школі
№2. Цьогоріч там капітально
відремонтували хол та коридори на першому та другому
поверхах, стіни, стелю, встановили економне освітлення,
енергозберігаючі вікна, двері
зі звукоізоляцією на загальну
суму більше 2,5 мільйона гривень. Найважливішим є те, що
Луцька міська рада розпочала добудову третьої музичної
школи, адже кількість дітей,
які бажають займатися музикою, є значно більшою, ніж
вона могла прийняти. Окрім
цього, у місті є також художня школа, де було капітально
відремонтовано виставкову
залу, щоб юні митці могли
демонструвати свої роботи.
Також капітально полагоджено дах та замінено вікна. На ці
потреби спрямовано близько
9 мільйонів гривень.
Ігор Поліщук розповів,
що в мистецьких закладах
освіти навчається більше
двох тисяч школярів, і міська
влада прагне їх заохочувати
та показувати, що заняття
культурою — це модно, корисно, позитивно впливає
на розвиток особистості, характеру. Нещодавно у Луцьку було започатковано мистецьку акцію «Овація», де
відзначають найобдарованіших дітей, які навчаються в
мистецьких школах. Було передбачено сім призів по п’ять
тисяч гривень та тридцять
сім призів по тисячі. Окрім
того, така акція діє й для викладачів. Такі заохочувальні
ідеї сприяють розвитку культури та мистецької освіти,
збільшують кількість дітей,
які прагнуть займатися мистецтвом, — сказав Ігор Поліщук, і в залі чутно було слова,
що Луцьку можна тільки позаздрити. n
Більше фото і відео — на сайтіі
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РІДНИЙ КРАЙ

Доброго дня
вам, люди!

Студенти вийшли на свічкову
ходу, щоб привернути увагу
до проблеми СНІДу
Захід був приурочений до Всесвітнього дня боротьби з «чумою
ХХ століття». З лампадками йшли сотні студентів медколеджу, учні
навчальних закладів, семінаристи і на Театральному майдані вони
виклали з них символ боротьби з цією страшною хворобою
Лариса ЗАНЮК

оловний лікар центру профілактики боротьби зі СНІДом
Олена Макаренко наголо-

Г

шує, що понад 30 років 1 грудня
увага суспільства прикута до цієї
дуже серйозної хвороби. СНІД
в Україну прийшов 1996 року. З того
часу постійно виявляють людей, ін-
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Фото kstnews.kz.

фікованих цим вірусом, на Волині
таких уже понад 5500. На початку
вони були приреченими, та вчені
винайшли ретровірусні препарати.
У навчальних закладах проводяться
профілактичні бесіди, як інфекція
передається: через кров, інтимні
стосунки, від вагітної мами дитині.
Ведучі наголосили, що «нічні зв’язки, до ранку сповнені приколів», можуть обернутися на таку небезпеку,
як СНІД.
Православні священники Микола Цапюк та Ігор Савієвський зазначили, що церква завжди відповідала на виклики суспільства, і у всіх
епідеміях люди знаходили порятунок у вірі. Ми, як християни, маємо
не засуджувати, а щиро молитися
за здоров’я і підтримувати інфікованих людей. Лампадки ж нагадують нам про тих, хто відійшов у Вічність, хто потребує молитви. Для
Бога ж немає невиліковних хвороб,
а є нерозкаяні грішники.
Ведучі провели паралель — життя людини і горіння свічок, які можуть згаснути будь-якої миті. Тому
батьки й захищають своє дитя,
адже у підлітковому віці той вогонь
дуже розгорається, у старшому —
він уже спокійно горить, а зріла людина згадує, як горів вогонь її життя, намагається палати добрими
справами.

Їжа чи знання: Food-маркет потіснив «Кобзаря»
Скільки себе пам’ятаю,
у самому серці Нововолинська —
на початку бульвару Шевченка —
розміщувалася усім відома
книгарня з промовистою назвою
«Кобзар». І, як кажуть, сам Бог
велів, щоб там була книгозбірня,
адже за метрів 20–30 від
неї на наймолодше місто
Волині задумливо дивиться
з постаменту Тарас Шевченко
Алла ЛІСОВА

Ми, дітвора, завжди з особливим
трепетом переступали поріг цього
особливого магазину, де пахло фар-

бою, книгами, листівками. І пізніше
його стіни та стелажі навіювали спогади про дитинство та шкільні роки.
І ось недавно зовнішній вигляд
вітрин сповістив про те, що епоха
продажу книг тут закінчилася. Активні ремонтні роботи обіцяли новий заклад ще до початку Новорічних свят.
Тому досить швидко на його фасаді
з’явилася вивіска «Food-маркет».
Після появи в соцмережах фото
з майже миттєвого перетворення
книжкового магазину на їстівний посипалася навала обурливих коментарів: «Їжа сьогодні перемагає знання»,
«Книги — не актуально, актуально —
холодильник і шлунок», «Інтернет

3

Сонце (схід — 8.03, захід — 16.15, тривалість дня — 8.12).
Місяць у Рибах. 8–9 дні Місяця.
Іменинники: Марія, Олександр, Петро.

Фото Лариси ЗАНЮК.

Сотні лампадок на Театральному майдані засвідчили наше розуміння проблеми,
а не осуд.
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не замінить книгу і читання»…
Знаходяться й такі прагматики, котрі твердять, що книгарня — це нерентабельно, реалізовувати фоліанти —
працювати собі на збиток. З’явилися
і треті учасники дискусії, які не дуже
дотримуються культури спілкування…
І всі забувають про те, що є власник
приміщення, який має право вирішувати, кому здавати його в оренду.
Одне слово, ринок. На що є публічний
запит, те й буде функціонувати. Сумно лише, що в шахтарському місті,
та й не тільки, відкривається стільки стоматологічних кабінетів, аптек
і, звичайно, закладів швидкого приготування їжі. А як же книга?

Сонце (схід — 8.05, захід — 16.15, тривалість дня — 8.10).
Місяць у Рибах, Овні. 9–10 дні Місяця.
Іменинники: Максим, Михайло.

Фото Олександра ФІЛЮКА.

www.volyn.com.ua

Уже сяє вогниками новорічне диво...

У Луцьку вже
встановили найкращу
ялинку України
Третій рік поспіль біля
розважального центру «Промінь»
тішить око нестандартна
ялинка з великих металевих
куль, скріплених поміж собою
і пронизаних гірляндою
Лариса СМЯЛКО

Її встановлення цьогоріч почалося раніше звичайного: ще з 27 листопада робітники прилаштовували каркас, на якому кріпитиметься металева конструкція,
а 28-го до нього приєднали гігантські кулі.
Працювали п’ятеро спеціалістів, двоє,
яких підіймала кабіна крану, подавали кулі
на верхівку, водій керував стрілою, ще двоє
складали конструкції знизу. Отож робота
кипіла.
У минулі роки ця ялинка збирала біля
себе натовпи людей, а за незвичність
і оригінальність була названа найкращою
в Україні. Переконані, і цьогоріч новорічна красуня ще задовго до свят манитиме
до себе лучан та гостей міста, щоб подарувати їм радісний настрій.

n Прогноз погоди

«Наближення зими
ми
у всьому серце чує…»
Володимир Сосюра так лірично про
це пише у своєму вірші

«Я можу насварити
свого чоловіка —
мені ніхто
не забороняє»

Що це
за чудодійна
лікувальна
стрічка, в яку
повірив увесь
світ?

l НЕСПОДІВАНИЙ ПОВОРОТ
Фото Youtube.com.

Олена Зеленська:
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Хто він — український
Штірліц, який був
мером… окупованої
Горлівки?

Про те, що Едуард Матюха (на фото) — наш розвідник, не
здогадувалась навіть його дружина, яка вважала свого
чоловіка зрадником
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Євангеліє від святого Матвія на 60 сторінок, за яке вручили знаний сертифікат. Олена вишила майже 89 тисяч літер.
Важить воно 9 кг 400 г і зберігається у дерев’яній скрині.

Вишивальниця найбільшої книги
в Україні Олена Медведєва:
«Я гаптую трьома мовами. Російською
не роблю цього принципово!»
Оксана КОВАЛЕНКО

Чим більше спілкуюся з обдарованими людьми, тим більше
переконуюся, що вони обрані… Бо кожне особливе вміння десь має
і ознаки хреста — отого, що у кожного свій. Рівнянка Олена Медведєва
винайшла неповторний почерк. Вишивальний. У неї є «Кобзар»,
Чотириєвангеліє, фоліанти з віршами Івана Франка та Ліни Костенко,
а в жовтні жінка виклала у соцмережу фото, де серед осіннього
листя вона обіймає вишиті сторінки «Лісової пісні» Лесі Українки —
понад 70 полотнинок із поезією, орнаментами й ілюстраціями. Їм
ще належить перетворитися на фоліант
обачити готові книги можна
у Рівному — треба зайти у Літературний музей імені Уласа
Самчука. Величаві на вигляд і розташовані разом, їх дозволяють брати

П

»

l ТЕМА № 1

l САМОРОДКИ З НАРОДУ

на руки — навіть не у руки, бо вага
їхня сягає до 9 кг і більше. Олена Медведєва дає і погортати — та спочатку
простягає рукавички, щоб не бруднити
полотняні сторінки. Сама вона багато

усміхається, стримана у мові, але щира
і промовиста у рухах: у мене досі перед
очима її долоні, які пестять недавно
вишите про Лукаша і Мавку — навіть
руками вона любить ті сторінки-тканинки, а вони, як видалося, теж зігрі-

“

Усі фоліанти їй —
як діти…

вають її. Звісно, жінка пам’ятає, за чий
твір взялася спершу, до чого перейшла
потім, з якими думками заволікала нитку. Каже, що усі фоліанти їй — як діти…

Закінчення на с. 11

«ЦІКАВА»
«ЦІКАВА»

ЗА
28ТРАВНЯ
ЛИСТОПАДА
ЗА 23
ЩЕ
ВЖЕ
У ПРОДАЖУ!
У ПРОДАЖУ!

»

«ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 28 листопада:

Олена Зеленська:
«Я можу насварити
свого чоловіка — мені
ніхто не забороняє»

Вишивальниця найбільшої
книги в Україні Олена
Медведєва:
«Я гаптую трьома мовами.
Російською не роблю
цього принципово!»

Кожен солдат під час війни — герой, а командир бригади —
і поготів. Запам’ятайте це, Верховний Головнокомандувачу!

Хто він —
український Штірліц,
який був мером…
окупованої Горлівки?

Забракло часу чи такту?
Співчуття з приводу
загибелі легендарного
полковника Євгена
Коростельова (на фото)
Президент висловив
ледь не останнім

він провів не тут. Професія
офіцера не питала прописки,

“

Інна ПІЛЮК

опереду — ордени,
позаду — він. На всіх,
хто прийшов провести
його в останню дорогу, вже назавжди 41-річний полковник
Євген Коростельов дивиться
з портрета. Собор, де відспівали загиблого, не вмістив усіх
охочих попрощатися з ним.
Люди чекають на вулиці. Труну проносять безкінечним живим коридором.
У рідних Сумах військовика знали багато людей,
хоча значну частину життя

П

Собор,
де відспівали
загиблого,
не вмістив
усіх охочих
попрощатися
з ним.

і тому чоловік без вагань їхав
туди, куди наказували. Його
дружина працює військовим
медиком, тож як ніхто розуміла, що таке обов’язок. Син
і донька терпляче чекали тата
вдома. Робота є робота.

Закінчення на с. 4

»

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Забракло часу чи такту:
чому Президент висловив
співчуття рідним загиблого
героя Євгена Коростельова
ледь не останнім?

Що це за чудодійна
лікувальна стрічка,
в яку повірив
увесь світ?

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

За прогнозом чергового синоптика
Волинського обласного гідрометеоцентру
Алли Адамської, 4 грудня — хмарна погода з проясненням, вночі без істотних
опадів, вдень невеликий мокрий сніг.
На дорогах місцями ожеледиця. Вітер
північно–західний, 7–12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі — від 0 до 5 морозу, вдень — від мінус 2 до плюс 3.
5-го — хмарна погода з проясненням.
Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно–західний,
5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від 0 до 5 нижче нуля, вдень —
від мінус 1 до 4 градусів тепла.
У Рівному 4 грудня протягом усього
дня утримається хмарна погода. Без опадів. Температура повітря —
1–4 градусів морозу, 5-го —
мінус 3 — плюс 1.

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК.
К.
Тел. 72–38–94
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Погляд

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

n Політика

Мирослава КОЗЮПА,
редактор відділу інформації
«Газети Волинь»

ТЕПЕР Я ЗНАЮ,
ДЕ НАРОДЖУЄТЬСЯ
ДОБРО
Воно передається з молоком матері,
живе у прикладах та вчинках дорослих,
у серцях ближніх, у розумінні та підтримці
збоку…

10

Заступник прем’єр-міністра Канади Христя
Фріланд та Петро Порошенко зустрілись,
як старі друзі.

У мільйонному Едмонтоні, де українці становлять 15% населення,
Порошенкові довелося зробити сотні спільних фото.

Якщо твої вороги — Путін із холуями,
то ти боровся за правильні речі
Про поїздку п’ятого Президента України до канадської
провінції Альберта
АNTI-COLORADOS,
український блогер,
«Обозреватель»

президенти США, також і Порох,
а от Трампа не пустили.
А тепер питання. Кого з експрезидентів України запрошу-

е стану занурюватись у програму його поїздки, а просто
відзначу кілька речей, які
проявились і в канадському Едмонтоні, і в інших місцях.
Отже, Порошенко приїхав
до Канади і його зустріла українська діаспора. Прийняла тепло
і відкрито. Порошенка особисто вітав міністр оборони Канади. Його
промови транслювались по загальнонаціональному телебаченню цієї
країни.
А до цього у нього була зустріч
із канцлером Німеччини Ангелою
Меркель, де вони обговорювали
майбутню зустріч у Нормандському форматі. Його запросила сім’я
покійного американського сенатора Маккейна. Того самого, який
один із Республіканської партії міг
указати на місце Трампу. Між іншим, його прийняли в сім’ї, куди
заказана дорога самому Трампу.
Маккейн у своєму заповіті розпорядився не допускати чинного
президента США на власні похорони. Притому, що там були всі екс-

Н

Ще Черчилль сказав своїм
співвітчизникам: «Маєш ворогів?
Добре. Значить, ти у своєму житті
за щось боровся». А нам, українцям, можна продовжити цитату.
Якщо твої вороги — Путін із холуями, то ти боровся за правильні речі.

з експрезидентів
« Кого
України запрошували

КОМЕНТАР

до себе чинні перші
особи держав? Кого
так радісно вітав
Генеральний секретар
НАТО? Хто з них, будучи
«екс», відстоював
інтереси України?

Христя ФРІЛАНД, заступник
прем’єр-міністра Канади (має українське
коріння. — Ред.),
звернулась до Петра Порошенка
під час його візиту
до «Країни Кленового
Листка»:
«Ми всі, українці всього світу,
цілий світ вдячний вам і не забуде
те, що ви зробити для захисту українського суверенітету. Великий Іван
Франко писав про великий момент,
до якого кожен із нас мусить бути
готовим. І ви були готові до нього. Історія могла би бути зовсім
інакшою. Я хочу також подякувати
вам, що ви захистили і здобули незалежність для нашої церкви, за Томос про автокефалію. Це справді
історичний момент, і ви відіграли
ключову роль у тому». n

»

вали до себе чинні перші особи
держав? Кого так радісно вітав
Генеральний секретар НАТО? Хто
з них, будучи «екс», відстоював інтереси України? До кого з них підходили люди, щоб просто сказати
йому «дякую»? Хто з експрезидентів нашої держави мав таку репутацію в нас та світі? Навіть те, що
путінські політики в Україні через
своїх прислужників намагаються цькувати Порошенка — тільки
плюс до його репутації.

n Варто знати

Кому в грудні збільшать пенсії
Фото rbc.ua.

Розмір мінімальної
тепер становитиме
до 1638 гривень,
максимальної —
до 16380
Євгенія СОМОВА

ідвищення пов’язано зі зростанням
прожиткового мінімуму. Відповідна норма передбачена Законом «Про
Державний бюджет України на 2019 рік». Зазначимо:
це вже втретє збільшується мінімальна пенсія. Перерахунок, як повідомили
нам в обласному управлін-

П

зростуть не у всіх, а лише
« Виплати
в тих, у кого вони прив’язані
до прожиткового мінімуму.

»

ні Пенсійного фонду, здійснюється в автоматичному
режимі.
Виплати зростуть
не у всіх, а лише в тих,
у кого вони прив’язані
до прожиткового мінімуму.
Не буде перерахована пенсія з 1 грудня дітям війни,
громадянам, які зазнали
політичних репресій і були
реабілітовані, членам їхніх
сімей, потерпілим від Чорнобильської катастрофи,
а також пенсіонерам, які
продовжують працювати.
Додамо, що в наступному році мінімальні пенсії
в Україні перерахують два
рази — з 1 липня вони зростуть із 1638 до 1712 гривень, із 1 грудня — до 1769. n

Анатолій Глива (на фото) отримав від Президента Володимира Зеленського
звання «Заслужений діяч мистецтв України». Директор – художній керівник
Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка відзначений державною нагородою з нагоди 28-ї річниці
підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності.

Ф
Фото
konkurent.in.ua.

-річна Аліса Пономаренко з Балаклії допомагає збирати кошти для
важкохворих діток зі свого міста на
Харківщині. Коли почула про страшну недугу старшокласника з рідної школи, вирішила продати свої іграшки, щоб пожертвувати
гроші на лікування підлітка. Тоді зупинила
мама: неправильно віддавати своє, треба
знайти якийсь спосіб, як знайти кошти.
І дівчинка вирішила шити ляльки. Щоб
придбати машинку, віддала зі скарбнички
свої заощадження, що збирала на телефон,
яких не вистачало, батьки позичили в банку. І справа пішла — іграшки розліталися
Україною і навіть за кордон. Аліса стала
упізнаваною і популярною на Харківщині,
в Україні та вже має поціновувачів і добрих друзів у Європі. Зате в рідному класі
розуміння, підтримки було небагато. Якщо
хтось запитує: «Зачем это вам нужно?» —
не зупиняється, каже мама. Батьки гордяться, коли перехожі перепитують: «Це
ваша донька шиє іграшки?». І лише усміхаються на досить часте питання: «Звідки
вона у вас така?».
І справді, звідки беруться люди з щедрою душею? Мама юної благодійниці
Юлія скромно зазначає: ми її не вчили,
не розказували, що треба допомогти,
просто вона у нас дуже добра. Як розповідає жінка, одного зимового дня, забираючи Алісу зі школи, розговорилася з іншою
мамою. Та сказала, що в навчальному
закладі є хлопчик, який ходить на уроки
в кедах. Це зачепило жінку до глибини
душі — як можна спокійно дивитися на такі
речі? Вона з’ясувала, в якому класі навчається дитина, вдалося дізнатися й адресу.
Разом з Алісою пішла в магазин. За власні
кошти Юля купила зимове взуття, розмір
вибирала на око — відповідно до віку. Як
з’ясувалося, сім’я багатодітна, переселенці з Донбасу і справді потребувала
підтримки. Ось вона, та мить, коли народилося добро! Можливо, таких прикладів
у дитини було багато і раніше, але саме
вони — вчинки дорослих — сформували
особистість і надихнули на благодійні
справи.
До слова, хлопчик, на лікування якого
Аліса збирала кошти, вже виписався з лікарні і проходить реабілітацію. Нині п’ятикласниця допомагає 10-річному Роману
Шкарупі з багатодітної родини, де виховується семеро дітей, до якого повернулася
страшна хвороба. Дівчинка дещо підкоригувала свій асортимент — тепер замість
великих ляльок (їх виконує тільки за попереднім замовленням) робить брелочки —
гарні аксесуари для сумочки, курточки,
одягу, ключів… Завдяки Алісі лише за чотири доби зібрано для хлопчика майже
38 тисяч гривень. А ще в її житті теж відбулися суттєві зміни — нова школа (україномовна, про яку давно мріяла родина)
та друзі. При знайомстві з однокласниками кожному подарувала свої рукотворні
брелочки, які і хлопчики, і дівчатка носять
як модний аксесуар на рюкзачках.
Аліса, хоча ще маленька, але вже знає і
ціну людського життя, і вдячності, і байдужості. Після розмови з мамою юної волонтерки розумію, що не буває «просто вона
у нас така», бо виховання дітей — не вказівки і примушування виконання волі
дорослого чи нав’язування своїх бажань,
це любов і співчуття, передані власним
прикладом. А ще важливо, щоб молочко
в мами було стерильним — без смаку заздрості, жадібності, гордині. n
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«ПОСМІХОВИЩЕ З КЛОУНАМИ!» —
БОЙОВИЙ ГЕНЕРАЛ ПРО НОВУ ВЛАДУ
Ряди команди Зеленського залишають останні патріоти
Фото 5.ua.

Василь РОГУЦЬКИЙ

аступник секретаря
Ради нацбезпеки
й оборони (РНБО)
Сергій Кривонос, якого
відразу з двох посад
звільнив Президент
Володимир Зеленський,
заявив, що РНБО перетворилася на «посміховисько з клоунами». Таку
заяву Кривонос зробив
після того, як Президент
звільнив його з посади
голови міжвідомчої робочої групи щодо зміцнення обороноздатності
держави, а також вивів
зі складу іншої комісії —
військово-технічного
співробітництва.
Своє відсторонення бойовий генерал
пов’язує із «небажанням
певних посадових осіб
реалізації програми з підвищення обороноздатності України «П’ять кроків»,
якраз коли ми вийшли
вже на фініш». «Секретар
РНБО, якого попередні

міністрацію.
Сергій Кривонос —
авторитетний військовик, захисник Краматорського аеропорту

З

« Сергій
Кривонос —
авторитетний
військовик,
захисник
Краматорського
аеропорту
у 2014 році.

»

Терпець увірвався: Сергій Кривонос відверто сказав,
що думає про дилетантів, які прийшли до влади.

п’ять літ війни не було
видно і чутно ні на фронті,
ні в тилу, таки проштовхнув підписання указу», — вважає Кривонос.
Нагадаємо, що РНБО

зараз очолює такий собі
Олексій Данілов, який
в минулому був міським
головою Луганська і нетривалий час очолював
Луганську облдержад-

n Отакої!

Про це заявила народна депутатка від цієї партії,
колишня журналістка телеканалу «1+1»
Ольга Василевська-Смаглюк (на фото)
Фото Facebook Ольги ВАСИЛЕВСЬКОЇ-СМАГЛЮК.

Дарія КЛИЧ

З

ЛЮДИ ЗУСТРІЧАЛИ ДОМОВИНУ,
СТОЯЧИ НА КОЛІНАХ

ний депутат із фракції
«Європейська солідарність» Вікторія Сюмар.

Водночас її колега
по фракції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що Україна рухається до автократизму. «Це
не може не турбувати,
тому що це не є поодинокою заявою окремої
депутатки. Ми чули і про

інші ініціативи щодо
того, в який спосіб потрібно закривати ті ЗМІ,
які є дотаційними. В указі Президента також
говориться про те, що
зараз влада має пропонувати стандарти підготовки новин для різних
медіа. Тому я це сприймаю як ще один постріл
у загальній атаці на свободу слова в Україні
з боку влади, і як одну
з ознак автократизму,
до якого ми рухаємося
зараз як країна», — наголосила Климпуш-Цинцадзе. n

Фото cdn.segodnya.ua.

Учора в селі Кринички Гощанського
району Рівненської області
попрощалися з Олексієм Капустяном
(позивний Качан)
Олена ВОЛИНЕЦЬ

ержант, командир протитанкового відділення роти вогневої підтримки 8-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади загинув 29 листопада
в районі селища Водяне Волноваського району Донецької області
від смертельного кульового поранення, завданого снайпером-найманцем. В Олексія залишилися
мати та донька. Життя його обірвалося, коли ворог почав обстрілювати позицію наших бійців. Солдат
намагався відкрити вогонь у відповідь із кулемета. У те місце і цілився
снайпер.

С

У неділю Олексія Капустяного
(на фото), якому було лише 26 років, привезли на Рівненщину. Колону супроводу люди зустрічали
на колінах. У понеділок воїна везли
від батьківської хати в селі Кринички в сусідній Тучин, де його відспівали у храмі й поховали на місцевому кладовищі. n

ОБИДВІ ТРАГЕДІЇ СТАЛИСЯ
ВЕЧІРНЬОЇ ПОРИ

Ще трохи і скажуть: хто критикує Президента Зеленського,
той ворог України.

завдяки тому, що в нашій країні
« Саме
є свобода слова та демократія,
Зеленський став Президентом.
»
«Слуги народу», очевидно, забули: саме завдяки тому, що в нашій
країні є свобода слова
та демократія, Зеленський став Президентом», — так прокоментувала слова депутатки від
«Слуги народу» народ-

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль
(на фото),
яка залишилась
працювати
на цій посаді
ще з порошенківських
часів, написала заяву на
звільнення.
Це викликало
занепокоєння
Фото pravda.com.ua.
в активістів, адже пані Зеркаль відповідала
за міжнародні суди проти Росії, у яких
Україна добилась значних результатів. Ветеран Євген Дикий каже, що
її звільнення може бути пов’язане
із тим, що Київ готує відкликання позовів проти Росії у міжнародних судах.
Якщо так — це буде повна поразка
у війні з Кремлем.
Олена Зеркаль так пояснила свою
заяву на звільнення: «Я розумію, що
з точки зору «ми будемо дружити
з Росією», то я не той персонаж, який
про дружбу. Я все ж таки той, хто
представляє позицію, яка відмінна
від бачення росіян. Міністр закордонних справ України на одному з ефірів
сказав, що є запит суспільства на мир
з Росією і що Президент планує виконати цей запит. Я не можу чинити
опору, будучи дипломатом всередині
Міністерства закордонних справ, яке
виконує рішення Президента».
Видно, Зеленський таки переплутав «запит суспільства» на мир
із запитом на капітуляцію… n

n Пульс дня

У «Слуги народу» закликали
«приглушити свободу слова»

годом вона поправила себе, мовляв, мала на увазі
не цензуру в пресі. Також
пані Василевська-Смаглюк заявила, що її слова
вирвали з контексту.
Можливо, висловлюванням депутатки
не приділяли б стільки
уваги, але це була уже
не перша заява та спроба наступу нової влади
на свободу слова.
У зв’язку з цим у партії «Європейська солідарність» виступили із різкою критикою намагання
команди Зеленського
закрити пресі рот.

у 2014 році. У березні
2019-го п’ятий президент України Петро
Порошенко призначив
його заступником голови РНБО. Раніше Сергій
Кривонос заявляв, що
секретар РНБО Олексій
Данілов не бачить його
на посаді свого заступника. Однак Кривонос
наголошував, що не збирається сам подавати
у відставку.

ТИМ ЧАСОМ

1 грудня близько 18-ї години на автошляху
в селі Гірка Полонка Луцького району
автомобіль «Ніссан Альмера» смертельно
травмував пішохода
Василь БАЛЕМ

а кермом транспортного засобу був 34-літній
львів’янин. Водій наїхав на жінку, яка перебувала на проїжджій
частині дороги. Потерпіла померла на місці.
Поліція встановлює її
особу.
А минулого четвер-

З

га, близько 18-ї години,
дорожньо-транспортна
пригода зі смертельними наслідками сталася
неподалік села Піща
Шацького району. Поліцейські встановили,
що автомобіль ВАЗ,
яким керував 62-літній
житель Любомльського району, зіткнувся із
попутним трактором
«Нев Голланд», яким

їхав 59-річний шачанин, а також з іномаркою «Опель Комбі»,
за кермом котрої був
70-літній мешканець
Любомльського району. Внаслідок цього водій та пасажирка «Жигулів» загинули. Обоє
вони — із села Полапи
Любомльського району.
Поліція Волині закликає громадян дотримуватися правил
безпеки дорожнього
руху. n

n Дива природи

n На часі

Фото Валентини ШТИНЬКО.

Годівля
гусей узимку
У холодну пору року в раціоні
цих птахів повинно бути чимало
білкової їжі. Та разом з тим треба
пильнувати, щоб гуси не набрали
зайвої ваги, бо це вплине на їхню
продуктивність
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Сергій ЛЮТКА

грудні варто годувати їх двічі на
день. Вранці можна давати якусь
мішанку з харчових відходів, картоплі, овочевих обрізків, каші, тертої
моркви тощо. А ввечері — зерно (пшеницю, овес чи ячмінь).
Взимку гусям обов’язково треба давати силос. Для них — це джерело мікроелементів та вітамінів. На одну дорослу
особину на цей період треба заготувати
35 кг силосу.
Сіно також повинне бути в раціоні —
до 16 кг на сезон на одного птаха. До-

У

n Знай наших!
Фото Галини БРОЙ.

гуска випиває
« Задо день
2 літрів води.
При її нестачі через
два дні вона перестає
нестися.

»

ТзОВ «Агро–Стохід» очищали площі, з
яких 3,5 га були всуціль зарослі кущами. Завдання сини виконали добре.
Та й «Щелепи крокодила» не підвели,
без особливих поломок працювали.
Керівник товариства був задоволений
роботою, встигли на тій ділянці й зернові посіяти на зиму.
Робочий день господаря починається о пів на шосту ранку — треба ж
до роботи встигнути живність нагодувати, бо ж дружині, яка вже на пенсії,
роботи теж вистачає. Обробляють
5 гектарів поля. Сіють пшеницю, тритикале, жито, овес. Мають дерть для
худоби, а господар уже мудрує, як то
й своє борошно мати, бо ж привезли
із Польщі млинок несправний, то він
таки довів його до ладу.

Знайшов в інтернеті
« кущорвач
польського

брим кормом є буряки, водорості, гілки
та листя дерев, хвоя та дубові жолуді.
Не забувайте поїти птицю. Поїлки
треба регулярно очищати, аби там не
заводилася шкідлива мікрофлора. За
день гуска випиває до 2 літрів води. При
її нестачі через два дні вона перестає
нестися. А відновити кладку яєць буває
складно.
А ще самкам необхідна товчена шкаралупа, крейда або черепашник. Потребує птиця й промитого дрібного гравію
для покращення травлення. n

Володимир Михайлович із саморобним агрегатом для корчування кущів.

Такий пристрій під час роботи не підводить.

ЯК СІЛЬСЬКИЙ УМІЛЕЦЬ
«ЩЕЛЕПИ КРОКОДИЛА» ЗМАЙСТРУВАВ

Фото gorodsad.in.ua.

Ні вихідних, ні вільного часу Володимир Брой із Троянівки Маневицького району не має.
Працюючи землевпорядником у сільській раді, він вправно порядкує і на своєму наділі
Олена БИЧКОВА

айстер на всі руки — і плужка зробить, і тракторець та
комбайн підремонтує. Навіть
саморобний (не гірший від заводського) агрегат до трактора для корчування кущів може виготовити, який
має назву «Щелепи крокодила».
Родом із Хряська, Володимир потрапив до Троянівки після закінчення
сільськогосподарського вишу в Дублянах. У місцевому радгоспі працював завідувачем ферми. А на початку
дев’яностих створив невелике фермерське господарство.
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з господарів, — каже чоловік. — «Сфотографував» очима, добре обдивився і
вже маю такого самого у своїй господарці. Мудрував, як допомогти орендарям від кущів звільнити площі, що
взяли в оренду в сільській раді. Знайшов в інтернеті кущорвач «Щелепа
крокодила» польського виробництва.
Спочатку заготовки робив, а вже під
час літньої відпустки над агрегатом до
трактора мудрував. І знаєте — вийшло! Перші випробування мій кущорвач пройшов — сини Іван та Володя
осідлали того залізного «крокодила»,
навчились на ньому працювати. Для

Восени розцвіла калина
сорту Фортуна
На відміну від звичайної, її нечасто зустрінеш у наших
обійстях. Відрізняється вона формою листя й кольором
цвіту — ніжно-рожевим
Валентина ШТИНЬКО

виробництва. Спочатку
заготовки робив, а вже
під час літньої відпустки
над агрегатом до трактора
мудрував. І знаєте —
вийшло!

»

Вже не один рік тримають свиноматок. Для Машки, Дашки та Фросі й
кавалер є у хліві. «Зазвичай приплід
— 10–13 поросяток, одного разу аж
18 було народилось, — розповідає
Володимир Михайлович. — Довелось
їх наполовину розділити і по черзі до
матері на годування пускати, згодом
сильніших відокремили і підкормлювали. Вижили всі».
Має господар і теплицю — огірки, помідори та перець зрошує крапельним поливом, екологічно чиста
продукція на столі з весни до осені.
Планує й про опалення в теплиці подбати. А ще розводить у ставках рибу
та задумується над тим, як власноруч змайструвати вулики. Слухаючи
про бажання розводити ще й бджіл,
приходить на думку, що й саме подружжя Броїв, як ті сумлінні крилаті
трудівниці, невтомно працюють на
рідній землі. n

ілька років тому побачила цю рослину в одному з каталогів–пропозицій і не втрималась, щоб не замовити. Прислали невеличку галузочку,
сантиметрів 20. Висадила її на осонні
так, щоб завжди була на очах: аби вчасно помітити, підживити, вберегти від
шкідників, адже калину звичайну часто
вражає тля.
Попри всі турботи, спочатку новенька
росла дуже повільно, лише на третій рік
сформувався кущик, а наступної весни
він мав намір зацвісти. Проте підступний
нічний приморозок «згасив» рожеві бутони, і повноцінного цвіту я дочекалася
лише через рік.
Цієї ж осені ризикнула пересадити
Фортуну, бо вона виросла й уже не вписувалася у ландшафт. Жовтень був дуже
посушливим, тому трішки переживала за
улюбленицю: чи приживеться на новому
місці? Щоденно поливала, проте калина
через тиждень скинула листя. Тож залишалося чекати весни.
Коли задощило, я рідко підходила до

К

У номері — детальний Православний
церковний календар на 2020 рік с. 14—17 »

Читанка
для всіх

КЦІЯ!

А

Читайте у новому випуску іншого нашого видання

«Читанка для всіх»:
«Чит

№11—12 (13—14)
Ціна 6,5 грн

ЛИСТИ
ПОЛІКАРБОНАТНІ

Читайте
нас
24 години
поспіль

ВИГОТОВЛЯЄМО І ВСТАНОВЛЮЄМО
навіси, козирки, теплиці та ін.

сайт: polycarb.lt.ua

своєї найвпізнаванішої
комедійної ролі – недалекої
інтелектом Лесі – акторка Ірма
Вітовська приховує гострий розум
та щирий патріотизм, через який
поставила під ризик кар’єру
с. 19—21

»
«Явився ангел і мене запитав, чому забув про Бога».

Маєте дачу?
Тоді для вас —

Календар
садівникагородника

»

На участь у телешоу
про екстрасенсів
Хаял Алекперов
погодився, щоб спасти
маму

азербайджанський провидець боявся і
соромився, але якраз він згодом допоміг
врятувати в Україні найдорожчу для нього
людину
на землі
л
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Усього
гривні

6,5

Ірма Вітовська: «Як так:
я на екрані – «русская
баба», а в нього руки і
ноги немає «завдяки»
росіянам?»

Православний календар на 2020 рік

l ІСТОРІЯ НОМЕРА Свого надприродного дару

с. 5—7

Організовуємо доставку по області

Тел.: 0506107079, 0962599493.
м. Луцьк, вул. Дубнівська, 60.

На участь
учас у телешоу
про екс
екстрасенсів Хаял
Алекпе
Алекперов погодився,
щоб спа
спасти маму

lОСОБИСТІСТЬ За маскою

с. 27

ПРОДАЄМО полікарбонат і комплектуючі

Фото 7dniv.info.

«Як так: я на екрані
— «русская баба»,
а в нього руки і ноги
немає «завдяки»
росіянам?»

на І півріччя
2020 року

СОТОВІ l ХВИЛЯСТІ
l МОНОЛІТНІ

корисні поради

»

Де знайти
управу на
галасливих
сусідів?

Маєте дачу? Тоді для вас –
календар садівника-городника
на І півріччя 2020 року

Запитуйте у відділеннях зв’язку і у ваших листонош!

Михайла», тобто
« «На
21 листопада, на моєму газоні
густо квітували маргаритки,
а на клумбах — троянди,
календула, анемони, примули,
які явно переплутали пори
року.

»

куща. Тому здивуванню не було меж, як
одного дня помітила, що він… зацвів.
Щоправда, кетяги були дрібними і не такими яскраво–рожевими, як навесні.
Нинішня аномально тепла осінь уже
не раз дивувала: ЗМІ навперебій розповідали, що не в пору розквітли каштани,
бузок, яблуні… А тепер ще й калина! Втім,
«на Михайла», тобто 21 листопада, на
моєму газоні густо квітували маргаритки, а на клумбах — троянди, календула,
анемони, примули, які явно переплутали
пори року. Майже як у казці про дванадцять місяців.
смт. Локачі. n

n Спробуйте і ви

Волоський горіх любить
бетонну «подушку»

А

Фото proektor.in.ua.

Р

— Зрозуміло, що хазяйство потрібно було тримати чимале — дітей
ростити, вивчити треба, четверо студентів було в один час, — продовжує
Володимир Михайлович. — Корови,
свині, кролі, птиця… Коней, щоправда, не було, бо ж є «залізний коник»
на подвір’ї. Комбайна я тоді перший
у селі купив.
І комбайн, і трактор Володимир
Михайлович сам підремонтувати
може, як і змайструвати щось, бо ж
має верстати.
— Ото був у Нових Червищах, то
побачив двокорпусний плуг в одного

Фото lampada.in.ua.

І не забувайте поїти птицю!

— Обробляли з родичами
22 гектари землі, вирощували зернові, — вертається у минуле мій співрозмовник. — Мав свою техніку, паливо
брав наперед під майбутній урожай.
Та щоб мати прибуток, треба аби закупівельні ціни на сільгосппродукцію
відповідали затратам, бо це ж лише
цьогоріч, наприклад, картопля в ціні.
Фермерське господарство проіснувало п’ять років, потім Володимир
скуштував і підприємницького хліба,
займаючись лісопильним виробництвом. Підростали діти, а їх у подружжя Броїв немало-небагато — п’ятеро.

Дерева та кущі реагують цвітом на аномальне тепло.

Це дерево рекомендують садити
восени або на початку відносно
теплого грудня. Адже в цей час
уповільнюється сокорух і рослина
зможе краще вкорінитися до
весни, а тоді добре йти в ріст. А
от пересаджувати горіхи краще
навесні. Ця культура любить багато
світла та достатньо води
тож, приготуйте
йте яму розміром метр на метр
і глибиною 70 см. У
ґрунт додайте перепрірепрілу органіку. Засипипте коріння, добре
ре
ущільніть землю
та рясно полийте
(2 відра води).

О

Прикоренева шийка повинна виглядати
на 3–5 см. Аби ґрунт не тріскав, замульчуйте його тирсою чи соломою шаром
3–5 см. Поруч встановіть кілок, до якого
прив’яжіть деревце. Це допоможе йому
швидше вкорінитися.
Деякі садівники радять пересаджувати горіх два, а то й три рази. У такому випадку переривається велике коріння і депочинає більше плодоносирево почина
на постійне
ти. При пересадці
п
місце рекомендують
зробити
ре
«подушку»
із залишків
«под
бетону
чи битої цегли.
бе
Тоді
То горіхи спрямовуватимуть
усю силу не в
ва
корінь,
а
кор
в плодонопло
шення.
шенн n

Сторінку підготував Сергій НАУМУК.
Тел. 725102.
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n Знай наших!

КІНОТЕАТР ПІД ЗОРЯМИ У КОЛКАХ
СПРОЄКТУВАЛИ ШКОЛЯРІ
Фото Сергія ШАВУКА.

Це селище
Маневицького району —
один із населених
пунктів, де співпраця
з агроіндустріальним
холдингом
«Миронівський
хлібопродукт» (МХП)
дала вагомі результати.
Тутешня школа отримала
сертифікат на 82 тисячі
гривень як переможець
конкурсу проєктів
освітньої ініціативи
«Школа – серце громади»
Мрії здійснюються: школа отримала сертифікат на 82 тисячі гривень для втілення ідеї
як переможець всеукраїнського конкурсу.

Людмила ВЛАСЮК

они не бояться мріяти і вносять свій вклад у розвиток
громади. Це про школярів
Колківської ЗОШ I–III ступенів–
ліцею, які вже вчетверте проводять свій літній відпочинок в англомовному таборі Go Camp.
Цьогоріч разом із волонтеркою
з Канади Шивані Шармою учні
займалися за програмою «Школа – серце громади», спеціально
розробленою для шкіл–учасниць
конкурсу МХП. Кожен із чотирьох
загонів одержав завдання створити за час роботи табору проєкт щодо зміни життя в громаді
на краще. Школярі обговорювали проблеми довкілля у селищі,
а ще працювали над дизайном
в’їзного знака в Колки, виготовляли екосумки. Кожна школа, яка
облаштовувала такий табір і запросила іноземного волонтера,
могла втілити своє напрацювання і подати його на розгляд

В

у МХП. Серед 19 проєктів п’ятеро виграли фінансування від
«Миронівського хлібопродукту»,
а роботу колківських школярів
«Кінотеатр під зорями» визнали
однією з найкращих в Україні.
— І з цього плаката все почалось, — показуючи на величезний аркуш зі світлинами майбутнього кінотеатру, говорить
заступниця директора школи
Наталія Басалко. — Діти ходили
і на сесію селищної ради, де перед депутатами презентували
свою ініціативу. Переможці —
сьогоднішні одинадцятикласники: Вікторія Давидовська, Аміна
Мельник, Артем Моток, Вікторія
Васюхник, Анастасія Ткачук, Вероніка Юдіна, Анастасія Гапончук, Ангеліна Кантура, Юлія Степанюк, Каріна Кушнірчук.
Програма націлена надихати та мотивувати дітей змінювати середовище, в якому вони

проживають. 82 тисяч гривень
фінансує агрохолдинг — саме
стільки коштів необхідно для
придбання екрана, проєктора та колонок. А далі — справа
за активністю місцевої влади,
адже потрібно ще облаштувати

« Програма
націлена надихати
та мотивувати
дітей змінювати
середовище, в якому
вони проживають.

»

територію для майбутнього кінотеатру біля місцевого Будинку
культури.
Ігор Лещенко, заступник голови правління МХП з соціально
корпоративної відповідальності,
Руслан Паш’ян, виконавчий ди-

ректор ТзОВ «Баффало», Соломія Олексів, керівниця проєкту,
мали приємну місію — вручити
сертифікат переможцям конкурсу на втілення ідеї літнього
кінотеатру містечка.
— Наша компанія складається із 27 підприємств, куди
входить і ТзОВ «Баффало», яке
орендує землі на території Маневицького району, — говорить
Ігор Лещенко. — Холдинг багато уваги приділяє соціальному партнерству. Тому нам було
важливо, аби діти не лише вивчили англійську мову, а й зрозуміли, що вони можуть й самі
щось зробити для своєї громади.
Загалом участь у проєкті взяли
82 школи, 70 волонтерів із понад
20 країн світу та більше 2000 учнів.
— Фінансову підтримку від
ТзОВ «Баффало» ми отримуємо
вже близько п’яти років, — го-

ворить директор школи Віталій
Котеленець. — Вкладати кошти
в освіту — це один із найпрекрасніших способів підняти державу на вищий щабель. Я радий
за своїх вихованців, які не стоять
осторонь і змусили інших повірити у себе.
Діти — щасливі, і кожен із них
відчуває власну важливість у цій
справі, а ще розуміють, що мрії
здійснюються завдяки наполегливій праці та бажанню змінювати світ на краще.
— Коли Наталія Василівна
прийшла і сказала про перемогу, ми саме були у спортивному
залі, — говорить одинадцятикласниця Каріна Кушнірчук. —
Нашим емоціям не було меж.
На радощах всі почали обійматися.
— Нас поділили на команди
від наймолодших класів до старших, і кожна дитина голосувала
за той чи інший проєкт, який вона
хотіла б реалізувати в Колках, —
ділиться своїми враженнями
Вероніка Юдіна. — За «Кінотеатр під зорями» проголосувало
найбільше, і ми почали думати,
де це можна зробити, провели
навіть соцопитування в інтернеті. Останній рік навчаємось, і для
нас важливо залишити про себе
добрий слід.
Аби кожен відчув себе
частинкою їхнього по–справжньому заслуженого свята, під
мелодію гітари школярі заспівали свою табірну англомовну
пісню, автором якої є вчитель
співів Володимир Луговий. Зміст
її приблизно такий: «Подивись,
хто навколо, тут зібрались ті, хто
не хоче бути самотнім, нумо, ідемо всі разом, і кожен день буде
святом. Наш табір для тих, хто
захоплюється англійською, хто
любить вчитись. Для тих, хто
хоче змінювати світ…» n

n Служба зайнятості інформує

На Волині щороку збільшується кількість
працевлаштованих із обмеженими фізичними
можливостями
«
Сьогодні, 3 грудня, відзначають Всесвітній день осіб з інвалідністю

питаннях, бо ми є соціально
відповідальною компанією.
Роман Романюк розповів, що важливо знаходити
баланс між можливостями роботодавця дати певну працю

Фото Андрія БОРКОВСЬКОГО.

Андрій БОРКОВСЬКИЙ

ій категорії людей велику
увагу приділяє у роботі
Волинський обласний
центр зайнятості. Найперше
треба зазначити, що особам
із обмеженими фізичними
можливостями для звернення
у центр зайнятості не потрібно збирати великого пакета
документів: паспорта, довідки
про присвоєння реєстраційного номера платника облікової
картки платника податків, трудової книжки, документа про
освіту, копії довідки до акта
огляду медико-соціальною
експертною комісією та індивідуальної програми реабілітації
(якщо така є).
— Ми намагаємося допомогти цим людям у соціальній
адаптації. Вони нічим не гірші,
ніж інші, — наголосив директор Волинського обласного
центру зайнятості Роман Романюк. — Із клієнтами з інвалідністю треба працювати індивідуально і дуже уважно. Вони

Ц

Учасник АТО
з допомогою
Ківерцівської районної
філії започаткував
власний бізнес
із розведення равликів,
про що писала «Газета
Волинь».

»

Роман Романюк розповів, що цього року зросла динаміка надання службою зайнятості соціальних послуг.

потребують допомоги наших
особливих працівників — спеціалізованих кар’єрних радників, що є перспективою роботи
у 2020 році. Але й нині маємо
непогані результати. Якщо
за 10 місяців 2018-го до центрів зайнятості звернулося
1268 осіб із обмеженими можливостями, то за такий самий
період нинішнього — 1351.
Це пояснюємо активізацією
нашої роботи з інформуван-

ня населення щодо допомоги
з працевлаштування. Питома
вага осіб із інвалідністю серед усіх безробітних в області
зросла до 7 відсотків.
На жаль, у Волинській області є роботодавці, які категорично відмовляються працевлаштовувати осіб із інвалідністю.
Хоча є й достатньо позитивних
прикладів. Одне з підприємств,
яке постійно долучається до соціальних проєктів, — ПрАТ «Те-

ремно Хліб».
— Нині на нашому підприємстві працює 36 осіб із інвалідністю. Звісно, стараємося
створити належні умови для
їхньої роботи. І не лише для цієї
категорії працівників, щоб забезпечити спецодягом, організувати робоче місце, тощо, —
розповів голова правління
ПрАТ «Теремно Хліб» Віктор
Зомбер. — Наше підприємство
завжди було ініціативним у цих

та можливостями людини виконувати її. На Волині є чимало
прикладів успішного працевлаштування осіб із інвалідністю. Так, за направленням Камінь-Каширської районної філії
Волинського обласного центру
зайнятості випускницю Ківерцівського медичного коледжу
працевлаштували в Луцький
клінічний пологовий будинок.
Учасник АТО з допомогою
Ківерцівської районної філії
започаткував власний бізнес
із розведення равликів, про
що писала «Газета Волинь».
Ще одна людина з інвалідністю, яка свого часу звернулася
до служби зайнятості, тепер
працює бухгалтером у Старовижівському центрі первинної
медичної допомоги. n

www.volyn.com.ua
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ЄДИНА НА ВОЛИНІ БРАТСЬКА МОГИЛА
ВОЇНІВ УНР ЗБЕРЕГЛАСЯ В СЕЛІ МИЛЬСЬК
РОЖИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ
Фото Сергія НАУМУКА.

У ній поховано близько 20 вояків із загону отамана Ілька Струка,
який брав участь тут у боях 99 років тому
Сергій НАУМУК

е був тяжкий для
нас бій, бо ми були
оточені ворогом
зо всіх боків. Я мав при собі
лише сто двадцять чоловік
кінноти і шістдесят чоловік
піхоти — при шести кулеметах… Ми були загнані в болота
Стоходу, де просиділи у воді
з боєм цілі сутки. Об одинадцятій годині ночі ми вилізли
з води і, прорвавши смугу
Башкирської дивізії, пробралися через старі окопи… й напали на ст. Рожище, яку взяли
з боєм. Далі перепливли через Стир… Відпочивши добу
в лісі, ми вирушили на Колки,
які взяли з боєм, і захопили
частину обозу 12-ї більшовицької армії. Із ним рушили
до річки Горинь, де, захопивши переправу, перебралися
на другий бік…» — так писав у спогадах отаман Ілько
Струк, що їх наводить Роман
Коваль у своїй книжці «Отаман
Орлик».
Це трапилося в липні
1920 року, коли загін Струка
під час переправи через Стохід оточили червоні башкири.
До того був відступ разом
із союзниками-поляками від
Києва аж до Західного Бугу.
Бій проходив біля села
Мильськ нині Рожищенського
району. З тих часів на місцевому кладовищі збереглося поховання. Це єдина на Волині
(принаймні про інші ми не знаємо) братська могила воїнів
УНР.
— Отут десь поруч була
хата, у якій збиралася молодь, — розповідає вчитель
історії Мильської школи,

«Ц

Валерій Куденчук, який був одним із тих, хто встановлював цей хрест, нині ініціює його відновлення.

дня приїхали відомі рухівці
« Наступного
Олександр Гудима, Геннадій Кожевніков,
Мелетій Семенюк. А скільки кадебістів нагнали!
Вже мені ледь гаплик не настав. І з роботи
хотіли вигнати.

»

краєзнавець Валерій Куденчук, який про згаданий бій почав розпитувати старожилів
ще у 1980-х. Його інформація
трохи відрізняється від спогадів Струка. — Наші хлопці вибралися зі Стоходу і в тій хаті
вечоркували, ночували. А під
ранок башкири дізналися про

них і рвонули сюди. Хлопці,
ще напівсонні, стали відстрілюватися, їх розсіяли. Тоді загинуло приблизно 20 вояків.
Називали різні цифри полеглих: 18, 20, 22, 24. Хоча й червоних багато поклали.
Це все краєзнавцеві розповідала, зокрема, Ніна

Дем’янівна Лавренюк. Нині
вона мешкає у Здолбунові
Рівненської області. Та й інші
старожили Мильська добре
пам’ятали башкирів. Ті хапали все, що потрапляло на очі,
а їздили на шкапах, які ледьледь ходили. Червоні «визволителі» забирали в людей
добрих коней, натомість залишали своїх дохляків.
— Після бою башкири наказали мильщукам не хоронити вояків отамана Струка, мовляв, нехай звірі тягають трупи,
а круки їм очі вибирають, —
продовжує оповідь Валерій
Куденчук. — Але увечері се-

На півтора року
відсторонили
від «годівниці»
Любомльський районний
суд Волинської області
визнав державного
інспектора митного
поста «Піща» Волинської
митниці Державної
фіскальної служби
винним в одержанні
неправомірної вигоди
Наталія МУРАХЕВИЧ

червні–липні 2019-го посадовець отримав від
громадянина 220 доларів США за нестворення штучних перешкод під час митного
оформлення вантажу — фарби — через пункт пропуску
«Пулемець» митного поста
«Піща». Злочинні дії держав-

У

ного інспектора були викриті
під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської
області спільно з працівниками
Територіального управління
Державного бюро розслідувань, розташованого у місті
Львові, за оперативного супроводу управління Служби
безпеки України в області.
Визнавши митника винним у скоєному, суд призначив йому покарання у вигляді
штрафу в розмірі 20 400 гривень з позбавленням права
обіймати посади, пов’язані
з організацією та здійсненням контролю щодо порядку
та умов переміщення товарів
через митний кордон України,
строком на 1 рік 6 місяців. n

Фото із фейсбук-спільноти «Краса без обмежень».

Р

n Такі реалії

Ковельчанка Ольга Яренчук
(на фото) перемогла у номінації «Міс інтернет» у всеукраїнському конкурсі «Краса без
обмежень-2019». Фінал його
відбувся у Слов’янську 29 листопада. У заході взяли участь 10 фіналісток з різних областей України.
Конкурс складався з певного
переліку завдань як творчого, так
і практичного характеру. Дівчата
готували, брали участь у фотосесіях
та кулінарних батлах. За волинянку
проголосувало 742 користувачі
соцмережі.

Е

К

ляни, зокрема Дем’ян Лавренюк та його син Іван (уся їхня
родина була в УПА, одні загинули, інші потім були вивезені), возами позвозили вбитих.
Похоронили і поставили хрест.
Цей знак стояв до кінця
1950-х років, а може, й довше.
Але якось за одну ніч він зник.
Невідомі святотатці зрізали
його і забрали із собою. Пройшло чимало літ. Молодші вже
й не знали про існування могили, але багатьом жителям
Мильська було відомо і про
неї, і про знищений хрест, і про
полеглих вояків армії УНР.
У 1991 році місцеві активісти Петро Гаврилюк та Валерій Куденчук запропонували
відновити могилу. Запланували зробити це 1 травня.
Але щось не вийшло, і заходи перенесли на наступний
день. А куди подіти вже готовий хрест? Валерій Куденчук
організував кількох чоловіків,
і вони заперли його… в шкільну спортивну кімнату. Там він
і переночував.
— Наступного дня приїхали відомі рухівці Олександр
Гудима, Геннадій Кожевніков,
Мелетій Семенюк. А скільки
кадебістів нагнали! Вже мені
ледь гаплик не настав. І з роботи хотіли вигнати. Мовляв,
яке ти мав право хрест заховати в школі? — пригадує Валерій Миколайович. — Хрест
встановлювали в урочистій
обстановці 2 травня 1991 року.
Тоді вперше в нашому селі підняли жовто-блакитні прапори,
вперше прозвучав Гімн України.
На жаль, у метричних книгах церков Мильська та навколишніх сіл немає записів про
похорони вояків УНР. Адже
ховали їх таємно. Та й звідки
могли знати селяни чи сільський священник, як звати
загиблих?
Наступного року виповнюється сто літ від пам’ятного
бою вояків отамана Струка
із червоними башкирами.
Тож Валерій Куденчук звернувся до влади, аби на могилі
встановити гідний пам’ятник.
Адже ті хлопці полягли і за нас
з вами. n
Л
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Фото youtube.com.

Тут і без коментарів видно, що творилося на душі у Віктора Циганкова, зате шведський стадіон буквально
збожеволів після гола свого кумира 37-річного Маркуса Розенберга.

НЕ ТАК ТОЙ «МАЛЬМЕ»,
ЯК МИ НІ БЕ, НІ МЕ
Від нудьги з «Динамо» точно не помреш…
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

іга Європи. Група І.
5 тур. ФК «Олександрія» (Олександрія,
Україна) — «Вольфсбург»
(Вольфсбург, Німеччина)
— 0:1 (Ваут Веггорст,
45+1 хв. (з пенальті).
28 листопада 2019 року.
Львів. Стадіон «Арена Львів».
Головний суддя Мануель
Шутенгрюбер (Австрія).
Єдиний гол підопічні
Володимира Шарана пропустили на компенсованих
хвилинах першого тайму з

Л

М
1.
2.
3.
4.

пенальті. На жаль, ця поразка остаточно перекреслила
шанси українського клубу на
вихід в єврокубкову весну.
У паралельній зустрічі цієї
групи французький «Сент–
Етьєн» та бельгійський
«Гент» розійшлися внічию
— 0:0. Таким чином володарі путівок в 1/16 фіналу в
цьому квартеті визначилися
достроково — це «Гент» та
«Вольфсбург».
Заключний поєдинок групового турніру ФК «Олександрія» проведе 12 грудня на
виїзді з бельгійським «Гентом».

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ І
Команда
І В Н П
«Гент»
5 2 3 0
«Вольфсбург»
5 2 2 1
«Сент–Етьєн»
5 0 4 1
ФК «Олександрія»
5 0 3 2

М
9–6
8–7
6–7
5–8

О
9
8
4
3

М
1.
2.
3.
4.

Ліга Європи. Група В.
5 тур. «Мальме» (Мальме,
Швеція) — «Динамо» (Київ,
Україна) — 4:3 (1:0 – Расмус Бенгтссон, 2 хв.;
1:1 – Віталій Миколенко,
18 хв.; 1:2 – Віктор Циганков, 39 хв.; 2:2 – Маркус Розенберг, 48 хв.; 3:2 – Ердаль
Ракіп, 57 хв.; 3:3 – Беньямін
Вербич, 77 хв.; 4:3 — Маркус Розенберг, 90+6 хв.)
28 листопада 2019 року.
Мальме. Стадіон
«Сведбанк». Головний суддя
Павел Краловец (Чехія).
Перемога у цьому матчі
достроково гарантувала

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ В
Команда
І В Н П
«Копенгаген»
5 2 3 0
«Мальме»
5 2 2 1
«Динамо» (Київ)
5 1 3 1
«Лугано»
5 0 2 3

М
5–3
7–6
6–6
1–4

О
9
8
6
2

киянам вихід із групи.
Проте динамівці, певно,
вирішили, що буде краще
потримати вболівальників у
тонусі й зберегти інтригу до
останнього.
У третьому поєдинку
поспіль підопічні Олексія
Михайличенка пропустили
гол уже на перших хвилинах.
Щоправда, ще до перерви
не тільки зрівняли рахунок, а
й вийшли вперед. Здавалося, що після цього гості лишень розвинуть свій успіх…
Проте на другий тайм
вийшло якесь інше «Динамо» (дехто навіть припустив: мовляв, сталося щось
екстраординарне в роздягальні…). Кияни двічі про-

з різницею у два м’ячі гарантує киянам
« Перемога
путівку в єврокубкову весну, а якщо в один м’яч,
то її може виявитися замало у випадку перемоги
«Мальме» над «Копенгагеном».

»

пускають. А Сергій Сидорчук
із капітанською пов’язкою на
руці «набалакує» й другого
«гірчичника» (перший був ще
до перерви)!
У меншості «Динамо»
таки зрівнює рахунок — 3:3!
Проте остаточна розв’язка у цьому поєдинку настає
аж на 90+6 хвилині. Маркус
Розенберг робить дубль,
приносить перемогу рідному
клубу і доводить до екстазу
шведських уболівальників…
Цей 37–річний вихованець «Мальме» встиг пограти в Нідерландах, Німеччині,
Іспанії та Англії, а на схилі

М
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Передплатили –

БРАКОНЬЄРИ ЖОРСТОКО
РОЗСТРІЛЯЛИ 7 ЛАНЕЙ
Фото volyn.com.ua.

У ніч із неділі
на понеділок невідомі
вбили тварин,
які проживали
у вольєрі на території
Воротнівського
лісництва
ДП «Ківерцівське ЛГ»
Світлана ДУМСЬКА,
прес-секретар
Волинського обласного
управління лісового
та мисливського
господарства

Н

(до речі, всі вони — самки) заради дикунської
розваги, навіть не намагаючись приховати
сліди злочину чи забра-

ницею у два м’ячі гарантує
киянам путівку в єврокубкову
весну, а якщо в один м’яч,
то її може виявитися замало
у випадку перемоги «Мальме» над «Копенгагеном»
(там уже все залежатиме від
конкретних рахунків обох
заключних матчів у групі).
Результати 16–го туру
УПЛ: ФК «Львів» — СК
«Дніпро-1» — 0:2; «Зоря» —
«Карпати» — 2:0; «Ворскла»
— «Колос» — 1:0; «Десна»
— ФК «Олександрія» — 2:0;
ФК «Маріуполь» — «Шахтар»
— 1:1; «Олімпік» — «Динамо»
— 1:3.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕМ’ЄР–ЛІГИ:
Команда
І
В Н П М
О
«Шахтар» (Донецьк)
16 14 2 0 45-8
44
«Динамо» (Київ)
16 10 3 3 34-10
33
«Зоря» (Луганськ)
16 9 4 3 31-13
31
«Десна» (Чернігів)
16 9 3 4 23-10
30
ФК «Олександрія»
16 8 3 5 18-16
27
СК «Дніпро-1» (Дніпро)
16 5 3 8 17-22
18
ФК «Маріуполь»
16 4 6 6 15-25
18
«Олімпік» (Донецьк)
16 5 3 8 15-27
18
«Колос» (Ковалівка)
16 5 2 9 12-28
17
«Карпати» (Львів)
16 2 5 9 12-25
11
ФК «Львів»
16 3 2 11 11-30
11
«Ворскла» (Полтава)
16 3 2 11 10-29
11
Кращим бомбардиром першості є гравець «Шахтаря»
Жуніор Мораєс — 14 голів. n

■ Шок!

айближчим часом
лісівники планували випускати цих
звірів на волю…
Немає жодних сумнівів, що вбивали ланей

футбольних літ повернувся
догравати додому. І поєдинок із «Динамо» був для
нього останнім у кар’єрі на
очах у рідних уболівальників. І (навіть попри те, що
«жертвою» став український
клуб!) треба беззастережно
визнати — вийшло ефектно!
В іншому матчі цієї групи
швейцарський «Лугано»
вдома з мінімальним рахунком 0:1 поступився данському «Копенгагену».
У заключному матчі
групового турніру «Динамо»
прийматиме 12 грудня у
Києві швейцарський «Лугано». Попри доволі скромний
доробок у п’яти попередніх
поєдинках, перемога з різ-

ти тушки. При цьому
вбивці використовували високотехнологічні
засоби для пониження
шуму, оскільки не було

чути жодного пострілу.
Вбивство лісівники виявили вранці, коли, як
зазвичай, приїхали на
підгодівлю тварин.
На місці працюють
ветеринарні служби та
поліція. Про всі деталі
подальшого ходу справи будемо повідомляти.
Крім того, звертаємося
до громадян, особливо
жителів ближніх до Воротнева сіл, із проханням
повідомити про підозрілі
автомобілі та осіб, які
можуть бути причетні до
цього кривавого злочину.
Телефонувати на цілодобову лінію (03332)
72 00 54 чи безпосередньо в поліцію.
Злочинці мають понести заслужене покарання. n

і виграли! *
Новими власниками призів
від «Газети Волинь» серед читачів,
які передплатили видання
на друге півріччя 2019 року, стали:

150 грн

— Ярмолюк Леонід
(с. Дорогиничі Локачинського
району).
Годинник — Терефельська Антоніна
(с. Свинарин Турійського району).

Чайник — Банковська Марія
(с. Доросині Рожищенського району).
* Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,01 грн із ПДВ.

І ВИ НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ —
ВИПИСУЙТЕ
ТА ВИГРАВАЙТЕ!
Передплатний індекс –
30000.
Хто не отримав приз – телефонуйте
(0332) 72-71-07, 050-0760244.

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 Продається будинок в с. Угринів
Горохівського району зі всіма надвірними спорудами. Є газ, вода,
парове опалення, а також туалет, душова кабіна. Ціна за домовленістю.
Тел. 050 68 74 120.
l Продається квартира в Луцьку. Ціна за домовленістю.Тел.
066 66 06 303.
l Терміново продається приватизована земельна ділянка 0,17 га с/г призначення. 1 км від Луцька, можливо
під забудову. Комунікації поруч. Ціна
договірна. Тел. 096 11 33 905.
l У с. Маковичі Турійського району 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.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль ВАЗ21043, 2004 р. в., у доіброму стані,
газ/бензин. Ціна 48 000 грн. Торг. Тел.
098 92 67 021.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам навісну сівалку «Норстен»
(3 м, 25 анкерів). Можлива доставка.
Тел. 096 96 95 596.
l Продам зерновий комбайн
СК-5 «Нива» 1991 р. в. Робочий стан.
Тел. 097 55 16 761.
l Продам однорядний картоплезбиральний комбайн «Karlik Z642». Можлива доставка. Тел. 096 96 95 596.
l Продам недорого мінітрактор
з причепом ХТЗ-12. Ківерцівський район. Тел.: 095 19 88 928, 067 73 14 883.

l Продам плуг лемішний, навісний до трактора ЮМЗ/МТЗ.
Тел. 096 96 95 596.
l Продам трактор МТЗ-80. Велика
кабіна, 1994 р. в., технічно справний.
Тел.: 050 81 61 754, 068 06 03 282.
l Ку п л ю
двигун-барабан.
Тел. 068 56 40 474.
l Продам обприскувач (12 метрів)
на 400 л, привезений з Польщі. Тел.
096 96 95 596.
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 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 Куплю млин на камінь та польську
січкарню. Тел. 097 59 42 188.
l Продам: торфобрикет в мішках
і насипом, цеглу (нову та б/в), шифер б/в, дрова рубані (твердої породи), пісок, щебінь, відсів, керамзит,
цемент, глину, торфокрихту. Вивезу
сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ,
самоскид. Послуги мінінавантажувача «Бобкат». Тел.: 050 72 27 271,
096 80 00 567.
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: 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, 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.
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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 молоду козу. Тел. 066
69 42 543.
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 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 Чистка подушок, ковдр та перин. Кварцую, пересипаю, перешиваю. Під’їзд до кожного двору. Тел.:
066 70 45 841, 096 17 01 933.
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 Загублений сертифікат (серія
ВЛ № 0203227) на право власності
на земельну частку (пай), виданий
20.06.1997 р. та зареєстрований за
№ 224 колишнім КСП «8 Березня»
Чаруківської сільської ради на ім’я
Перванчук Єфросинія Прокопівна,
вважати недійсним.
l Загублений паспорт громадянина України (серія АС № 205644), виданий Луцьким МУ УМВС України у
Волинській області 07.04.1997 р. на
ім’я Андрощук Василь Сергійович,
вважати недійсним.
l Загублений атестат про середню освіту (серія ВС № 832253) виданий Луцькою загальноосвітньою
школою № 12 I – III ступенів 21
червня 2004 р. на ім’я Кравчук Ігор
Михайлович, вважати недійсним.

Р Е К Л А М А

Волинська обласна дирекція ПАТ «НАСК
«ОРАНТА» повідомляє
про втрату бланків
полісу обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів серія
АМ № 9509544. Цей
бланк вважати недійсним.

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

Ціна за домовленістю.
Тел. 0971552622.
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.

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

Загублені документи на напівпричіп KRONE та польські дозволи
на міжнародні перевезення на ПП
«Пастораль» вважати недійсними.

Втрачене свідоцтво про реєстрацію зернозбирального комбайна FORTSCHRITT E-514 серії та
номер АБ079034 від 10.04.2006 р.
Комбайн 1991 р. в., номер шасі
20-14771, реєстраційний номер —
ВК05269, власник — Гонтар Алла
Анатоліївна, вважати недійсним.
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n Болить!

www.volyn.com.ua

Фото з домашнього архіву Валентини БОЙКО.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

червня цього року
Горохів проснувся від
жахливої звістки: вночі
на автозаправній станції
помер 31-літній чоловік.
За цією трагічною новиною
в ЗМІ не забарилися шокуючі подробиці фатального
випадку. Загиблий був
лучанином. Він повертався
бусом із футбольного матчу
у Львові разом із друзями,
один із яких, як попередньо
встановили поліцейські,
завдав ровесникові тілесних
ушкоджень, що виявилися
несумісними з життям…
— Степана я називала
третім сином. Неможливо
було робити різницю між моїми рідними 38-річним Максимом і 36-літнім Назаром,
настільки добрим вдачею
був мій зять. 10 жовтня ми
вітали б його з 32-річчям, —
від того чорного червневого
дня не перестає сльозами
зустрічати світанки наша
землячка родом із Печихвостів Горохівського району
Валентина Бойко.
Ми познайомилися
з Валентиною Миколаївною
цієї осені. Здавалося, душа
жінки голосила на цілий світ
від розпачу, коли згадувала
роки, якими її родину ощасливив Степан Сохань.
Він народився в мальовничому селі Угнові, що
на Сокальщині Львівської
області. Із донькою пані
Валентини, а своєю майбутньою дружиною Оксаною
Бойко хлопець познайомився на весіллі в друзів у Нововолинську. 14 вересня цього
року минуло б 11 літ, відколи
ця вродлива пара ступила
на весільний рушник.
Татусь із мамою міцно пригортали б до себе
первоцвіт свого кохання
дев’ятирічного Діоніса й
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Мама Оксана, Діоніс і Лєрочка були найщасливішою
сім’єю зі своїм татусем Степаном.

РОМАШКИ ДЛЯ ТАТА…
Убивця футбольного уболівальника з Луцька
ще й досі не попросив вибачення у рідних. У цій справі
зараз тривають судові засідання
жадану шестилітню донечку
Валерію. У них уже назбирався величезний домашній
фотоальбом, де з кожної
світлини сяють назавжди
сонячні спогади про те,
як разом любили відпочивати, як зайняли перше місце
в обласному конкурсі «Тато,
мама, я — щаслива сім’я»,
як любили їздити на татусеву та бабусину батьківщину
й мріяли дарувати свою
приязнь, гостинність рідним,
друзям.
Не судилося, хоча ніщо
не віщувало біди. Степан

Гороскоп кохання на 2020 рік Білого
Металевого Щура для всіх знаків зодіаку
с. 24—25

ніхто

ребра пошкодили
Степанові легені
настільки, що
молодий організм
не зміг витримати
такого болючого
потрясіння.

»

здобув вищу освіту, любив
роботу на шиномонтажі.
Не відмовлявся пофарбувати
ігрові майданчики в дитячо-

му садочку, із задоволенням
розмальовував барвистими
кольорами пісочниці для
діток на подвір’ї.
Сім’я поважала Степанове захоплення футболом,
завжди бажала його команді
перемог, часто проводжала
на матчі. Перед черговою
дорогою вранці він запросив
на подвір’я друзів, смажили
шашлики… Був, як завжди,
усміхненим, привітним, щедрим. Чи ж відчував, що прощається з усіма? Не казав.
На телефоні чоловіка
завчасу Оксана увімкнула

«Так ніхто не кохав»

ТАК
не КОХАВ
№11—12(13—14) Ціна 6,5 грн
№
рн

Нинішня кохана
уславленого
танцівника Григорія
Чапкіса молодша
за нього на 51 рік
Фото knukim.edu.ua.

»

Важко поранений
у ногу солдат
затанцював
на своєму
ввесіллі!
ве
с лл
сі
ллі!і!

Нинішня кохана
уславленого
Григорія Чапкіса
молодша за нього
наа 51
51 рі
р
рікк

l ІСТОРІЯ НОМЕРА «Ну ви уявляєте

с. 3—5

зламані
« Два
кривдником

Читайте у новому випуску іншого нашого видання

»

volyn.com.ua
vo
l yn.com.uu a

мене без жінки?!
І я не уявляю», — говорить
89-літній майстер сцени

Одне з останніх фото у житті Степана Соханя.

Фото edinstvennaya.ua

Гороскоп кохання на 2020 рік Білого Металевого Щура
Фото pohydenye.com.

Деолів’єзація? Запросто!
l СКУШТУЙТЕ! Цей своєрідний термін уперше
пролунав із уст відомого українського кулінарного
експерта, шеф-кухаря, переможця телевізійного шоу
«МастерШеф», засновника соціального проєкту зі зміни
культури харчування «CultFood» Євгена Клопотенка (на
фото). І ми сьогодні запропонуємо вам такі рецепти до
новорічного столу, що славнозвісний «Олів’є» буде зайвим
с. 18—21

»

Олімпійська чемпіонка
Катерина Серебрянська
ати
вирішила приховати
овікаа
від усіх свого чоловіка

Олімпійська
чемпіонка Катерина
Серебрянська
вирішила приховати
від усіх свого
чоловіка

l СЕ ЛЯ ВІ Адже попередній її
коханий — соліст гурту «Танок на
майдані Конго» Олег Михайлюта —
помстився їй піснею
с. 14—15

»

Усього
гривні

6,5

Чому хлопці
зустрічаються
з одними
дівчатами,
а одружуються
з іншими?
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GPS-навігацію. О четвертій
годині ночі затривожилася,
зауваживши, що автомобіль, у якому їхав Степан,
наче закляк на одному місці
в Горохові. Телефонувала
до нього — не брав слухавки. Жіноче серце затріпотіло в передчутті біди. Якби
знала, що в ці рокові години
її другу половинку намагаються повернути до життя
горохівські лікарі, полетіла б
на крилах, щоб бути поруч.
Та не врятувала б, бо, зі слів
пані Валентини, два зламані
кривдником ребра пошкодили Степанові легені настільки, що молодий організм
не зміг витримати такого
болючого потрясіння.
А потім було найжахливіше — домовина і закриті
навіки очі чоловіка, сина,
татуся, товариша, колеги,
односельчанина… Всі молилися, щоб Степанові була
пухом земля на його батьківщині.
— Наш біль був нестерпним, але всюди нас
підтримували, допомагали
хороші люди. На Горохівщині — наші родичі й сім’ї
Новосадів, Мужиків, судово-медичний експерт Віктор
Кифорук, священнослужителі отець Іван із Боратина
і отець Сергій із Рованців,
однокласники Степана,
його колеги, родичі, сусіди,
Оксанині колеги… Нехай
береже всіх їх Господь, —
Валентина Миколаївна
молиться за всіх тих, хто,
як рідний, допомагав втамувати родинний біль.
Жінка знову заливається сльозами. Доки йдуть
затяжні суди, Валерія пішла
в перший клас без татуся.
Коли в гості до внуків приходять старші брати Оксани,
маленька горнеться до них
і просить «поносити на руках, як тато», запитує: «Ми
більше не поїдемо на сімейні
змагання?». Така найщиріша
дитяча туга за батьком крає
серця дорослих, та не всіх.
Пані Валентина каже, що той,
хто, напевно, мимоволі посиротив цих крихіток, ще навіть
не попросив вибачення…
…Степана виносили
в домовині з рідної світлиці, а за ним — десятки
вінків. Побачивши квіти
в руках знайомих і незнайомих людей, Лєрочка
побігла до найближчої
клумби і почала рвати з них
найгарніші квіти. Потому
підійшла до труни, поклала
біля обличчя найріднішого
і прошепотіла: «Татусю,
я тобі принесла ромашки».
На пелюстки й листочки
з оченят капали сльози,
а похоронна процесія
не стримувала ридань… n
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