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n Фотофакт

В українських хустках —
одразу 2 648 панянок!

Фото instangram.com.

Така кількість рівнянок сфотографувалася для
встановлення рекорду. Реєструвалися учасниці
у спеціально створеній спільноті в соцмережі

Книзі рекордів
ордів України
ували надіспроаналізували
ини і зробилані світлини
осягнення
ли запис про досягнення
ькість жі«Найбільша кількість
ь в українночих зображень
ських хустках на одній сто». Тож
рінці у фейсбуці».
аших
головний убір наших
усь
бабусь і прабабусь
знову у моді. n

У
Радіють за «дюймовочку», яка сьогодні нічим не відрізняється від ровесників, її мама Інна Альохіна
та лікарка-рятівниця Оксана Чопко.

«ЗДРАСТУЙТЕ, Я — НАСТЯ,
ЯКА НАРОДИЛАСЯ
650-ГРАМОВОЮ»
У 2005 році ми вперше розповіли
про унікальний на той час випадок
в історії волинської медицини —
порятунок передчасно народженої
дитини з екстремально низькою
вагою. Дівчинку, яка боролася
за життя, зуміли виходити
в обласній дитячій лікарні. Через
кілька місяців їй буде 15

Фото Богдана ГОНЧАРУКА.

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

250 грн

— Карпусь Д. Ф.

(с. Грибовиця Іваничівського району).

Годинник

— Мельничук В. Ю.
(с. Качин Камінь-Каширського
району).

Годинник — Купчинська Ю. Т.
(с. Купичів Турійського району).

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

»

Такою була наша героїня на початку квітня 2005 року.

с. 6—7

ВВІД
ІД 510
5 ДО 1020 ГРИВЕНЬ ШТРАФУ доведеться сплатити волинянам
м за незаконну вирубку і пошкодження хвойних дерев, їх перевезення,
зберігання, а також за порушення порядку реалізації
ве
з
новорічних
ялинок. Для посадових осіб ця сума значно вища — від 2550
но
ов
д 5100 гривень. Якщо розмір шкоди перевищує 20 тисяч гривень, настає
до
кр
кримінальна
відповідальність, зазначають волинські екологи, які разом із
п
поліцейськими
та лісовою охороною вже розпочали операцію «Новорічна
яял
ялинка»,
спрямовану на виявлення зловмисників.

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

Якщо ваше прізвище було вказане серед
переможців, але ви ще не отримали приз –
телефонуйте
(0332) 72-71-07, 050-0760244.
НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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Доброго дня
вам, люди!

11 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.11, захід — 16.14, тривалість
дня — 8.03).
Місяць у Близнятах. 15–16 дні Місяця.
Іменинники: Василь, Григорій, Федір, Степан,
Андрій, Данило, Денис.
12 ГРУДНЯ

Фото kstnews.kz.

Копія 500-річного Нобельського Євангелія
повернулася на рідну землю
Фото з архіву Валентини ТУМАШ–ЛЯХОВЕЦЬ.

Наша газета писала
про дивовижну знахідку
вчительки із села Мутвиця
Зарічненського району
Рівненщини Валентини
Тумаш–Ляховець

Сонце (схід — 8.12, захід — 16.14, тривалість
дня — 8.02).
Місяць у Близнятах. 16–17 дні Місяця.
Іменинники: Ольга, Неоніла, Іван, Георгій, Данило, Денис.

Як нахабна баба лізла
без черги
Після робочого тижня у п’ятницю ввечері
зайшли з чоловіком у торговий центр,
взяли два візки, набрали продуктів
на вихідні
Оксана ВАСИЛИК

Кость ГАРБАРЧУК

Кілька років тому педагог–
краєзнавець віднайшла давнє
українське Євангеліє — Нобельське, датоване 1520 роком, яке на
40 літ старше за знамените Пересопницьке. Оригінал зберігається
у Вільнюсі, в науковій бібліотеці
імені Врублевських Академії наук
Литви. У Зарічненській районній
книгозбірні нещодавно презентували факсимільну копію Нобельського Євангелія.
— Нарешті відбулася головна
подія мого краєзнавчого життя,
довгождана й неочікувана, — повідомила пані Валентина. — Найдавніша рукописна книга Полісся повернулася додому. Про це
можна було лише мріяти, але
зусиллями мецената, народного
депутата 8–го скликання від БПП
Василя Яніцького та настоятеля храму Святої великомучениці
Параскеви із села Морочне отця
Павла Дубінця це стало можливим. І несподіваний сюрприз:
Василь Петрович подарував
землякам три екземпляри факси-
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Священник Павло Дубінець, начальник відділу культури РДА Тетяна Гаврилюк,
нардеп Василь Яніцький та краєзнавець Валентина Тумаш–Ляховець.

мільного видання Нобельського
Чотириєвангелія. Одне з них нині
в мене на чільному місці. У читальній залі зібралися священники, представники влади, журналісти, вчителі, керівники громад,
бібліотекарі й просто залюблені у
свій край зарічненці. Атмосфера
тут панувала неймовірна. Навіть
коли зустріч закінчилася, ми ще
довго розмовляли про Святу кни-

«Використовуй свої слова
дуже обережно, доню!»

Коли вікно
ставили,
то нагадили,
як свині

Справжнім хітом інтернету стала фотографія видавленої
на тарілку зубної пасти, зібравши більше мільйона
лайків. Як це часто буває, справа не в художній цінності,
а в мудрому підписі

Потрібно штрафувати
господарів, які не прибирають
після ремонту у своїх
квартирах

Віктор МАЗУР

Костянтин МОРОЗ

Фото із фейсбук-сторінки Емі ГАРДНЕР.

Американка Емі Гарднер із міста Клівленда (штат Теннессі)
давала дочці поради перед початком навчання у школі. На завершення розмови вона запропонувала дівчинці видавити на
тарілку тюбик зубної пасти. Коли донька впоралася із завданням, Емі попросила її повернути пасту в тюбик.
— Але це неможливо! Уже не буде так, як раніше! — вигукнула дитина.
— Цей урок повинен навчити тебе відповідально ставитися
до своїх слів, — сказала їй мама. — У тебе буде можливість
вжити їх, щоб когось скривдити, принизити, обмовити і поранити. Також у тебе буде
можливість словом
зцілити, заохотити,
надихнути і полюбити. Подібно до цієї
зубної пасти, як тільки вони вилетять із
твоїх уст, ти не зможеш узяти їх назад.
Добирай слова дуже
обережно. Стань для
однокласників людиною м’якою і співчутливою. Використай
своє життя як життєдайне джерело для
світу, який так відчайдушно потребує цього. Ти ніколи, ніколи
не пошкодуєш, що
«Слова подібні до зубної пасти,
яку не втиснеш назад у тюбик...»
вибрала добро.

гу, яка нарешті знайшла дорогу
до отчого дому.
Як повідомив Василь Яніцький, святкування 500–річчя Нобельського Євангелія на державному рівні включено у відповідний проєкт Постанови Верховної
Ради. Урочистості відбудуться
14 червня 2020 року в селі Нобель
Зарічненського району Рівненської області.

Щодня ходжу на роботу повз
житловий будинок біля моста, що на
проспекті Перемоги у Луцьку. Звичайна типова п’ятиповерхівка, яка
нічим не відрізняється від інших.
Цікаво спостерігати, як жителі запроваджують енергозберігаючі технології, щоб утеплити свою оселю.
Хтось обшиває стіни пінопластом, а
хтось міняє старі дерев’яні вікна на
нові пластикові.
Нещодавно мешканці однієї з
квартир на першому поверсі розпочали ремонт. Це стало зрозуміло,
коли під стінами будинку з’явилися
купи будівельного сміття. А згодом
дбайливі власники поставили сучасні трикамерні вікна. Щоправда, забули зробити одну дрібницю — прибрати монтажну пінку на асфальті,
яку вже кілька тижнів розносить
вітер. Так і хочеться постукати господарям зранку у нову шибку, попросити віничка, підмести у дворі й
вкинути їхнє сміття через нове вікно
у квартиру.

Мій Степан рушив займати чергу, а я — в кондитерський відділ, купити дітям солодощів. Підходжу
до каси, людей назбиралося багато, пробираюся з
візком до чоловіка і прошу:
— Мужчино, будь ласка, пропустіть мене вперед!
— Добре, проходьте, мені нікуди поспішати, —
незворушно відповідає Стьопа.
Ті, що стоїть за нами, відразу з претензіями до
мене:
— Та не нахабнійте, станьте в чергу!
— Чоловіче, а можна у ваш візок перекласти мій
товар? — запитую у благовірного.
— Звичайно!
Ті, що стоять за ним, починають обурюватися.
— От же нахабна баба! Скрізь без мила влізе!
— Мужчино, — звертаюся знову до Степана, —
ви не могли б за мене заплатити?
Черга замовкла й завмерла в шоці, всі чекають
відповіді.
— Так! Так! Не турбуйтесь! — відповідає чоловік.
— Ви на машині? — запитую. — Підвезете?
Мій коханий уже не міг відповідати, давився сміхом і тільки кивав.
Ех! Як хотілося черзі зжерти мене живцем!

n Анекдот
Двоє студентів юридичного факультету зайшли у кафе, дістали із рюкзачків власні бутерброди і заходилися жувати. До них підійшов адміністратор і суворо сказав: «У нас не можна їсти
власну їжу».
Юнаки мовчки перезирнулись, обмінялися
бутербродами і продовжили трапезу.

n Погода

Цей тихий грудень,
ці поля безсніжні —
Немов душа, праюна
і жива
Так пише про початок зими поет
Кость Москалець у книзі «Мисливці на снігу»
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани Дриганюк, 11 грудня — хмарно, з проясненнями,
без істотних опадів, вночі — місцями ожеледиця. Вітер південно–східний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 4 — плюс
1 градус тепла, вдень — від 2 градусів морозу до
3 вище нуля. 12–го — хмарно, з проясненнями,
без істотних опадів, місцями — ожеледиця.
Вітер південно–східний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі — 4 градуси морозу,
вдень — від мінус 2 до 5 градусів тепла.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 11 грудня було 1960 року — плюс 11, найхолодніше — 2002–го — мінус 20 градусів.
У Рівному 11 — 12 грудня — хмарно, з проратура
ясненнями, без опадів. Температура
повітря від 0 до 3 градусів тепла..

Ведучий рубрики
Кость ГАРБАРЧУК.
Тел. 72–38–94
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n Політика
Для колажу використано фото із сайтів pravda.com.ua, argument.ua, ua.news.

А що нашепчуть ці хлопці Україні?

Зеленський і його «Андрій Бліжайший»
вручну керують правоохоронними органами
З Офісу Президента дають незаконні
вказівки силовикам переслідувати
політичних опонентів чинної влади,
зокрема, п’ятого Президента Петра
Порошенка, та наказують закривати очі
на сумнівні дії «своїх людей», як от олігарха
і колишнього бізнес-партнера Зеленського
Ігоря Коломойського
Петро МАКАРУК

БЮРО НЕ РОЗСЛІДУВАНЬ,
А ЗАМОВЛЕНЬ

Докази — на поверхні. Керівник Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба за помахом руки, точніше, за кожною
заявою поплічника Януковича
Андрія Портнова порушував
провадження, в яких фігурує
Петро Порошенко. Таких справ
назбиралось більше десятка.
Зате провадження щодо самого Портнова не відкривались
навіть після того, як до цього
зобов’язував суд. Завзяття раптом кудись зникало.
Тож прізвище Труби вже
давно стало синонімом політичних репресій. Було зрозуміло, що «благословення» на такі
дії він отримує зверху — від
ляльководів, які заховались
у тіні Офісу Президента. Тому
нещодавнє оприлюднення
у Telegram-каналі «Трубу прорвало» викривальних аудіозаписів розмов із кабінету Романа
Труби не стільки здивувало,
як просто привідкрило деталі
того, яким чином відбувається
«ручне керівництво» силовиками з Офісу Президента.
«Дивись, навіть якщо ми викличемо його на п’ятницю,
навіть «по бєспрєдєлу», він
зманіпулює і виставить себе
жертвою», — це слова, які вимовляє чоловік із голосом,
схожим на голос Романа Труби. Він звертається до Андрія
Йосиповича, ймовірно — глави Офісу Президента і правиці
Зеленського Андрія Богдана.

Керівник ДБР звітує і радиться
з керівництвом Офісу щодо допитів Порошенка! У цій же розмові він запевняє, що ця справа є для нього «пріоритетною».
На іншому записі Труба розповідає, що справи проти «екс»,
тобто, проти попереднього
глави держави, обговорювались — увага — на нараді у чинного гаранта.
У розмові з, імовірно, іншим
високопоставленим представником Офісу Президента —
заступником керівника Офісу
Андрієм Смірновим — Труба
отримує пряму вказівку: «Людина не повинна вилазити
з допитів». І ще: «Я їм прийшов
підказати, що треба робити…
як ми йдемо, кого висунути,
а кого смикнути. І нам треба потихенько… Тому що розправив
Атлант плечі. Ходить по місту,
бл..ь». Швидше за все, і тут мова
йшла про Петра Порошенка.
Нова владна команда явно
вважає п’ятого Президента
своїм ворогом і маніакально
прагне «пришити» йому хоч
якусь справу. Як колись Янукович — Юлії Тимошенко. Тільки
от у цьому випадку неабияк радіють у Кремлі. Бо самі ж українці винним у війні роблять
не Путіна, а Порошенка. На догоду тому таки Путіну, а може,
і за його вказівками…
НЕ ТОГО БАРИГОЮ
НАЗВАЛИ

Серед валу прізвищ в аудіозаписах є згадки і про Беню (так
називають близького до Президента олігарха Ігоря Коло-

мойського. — Ред.). У черговому епізоді Роман Труба
розмовляє з, імовірно, керівником патронатної служби ДБР
Олександром Удовиченком.
Останній показав Трубі фрагмент сюжету «ТСН», який йому
надіслав хтось на ім’я «Андрій
Бліжайший». Можна припустити, що так називають керівника
Офісу Президента, колишнього
адвоката Коломойського Андрія Богдана.
У цьому сюжеті йшлося
про поставки для Міноборони
і Укрзалізниці неякісного палива компанією, пов’язаною

нарчуків»? Хоча ні, не дивує.
Ясно ж, що це була проплачена кампанія з очорнювання Порошенка. Яка, на жаль, досягла
своєї мети. А Коломойський,
відчувши силу, тим часом пропонує продати Україну Путіну
за 100 мільярдів доларів. Ось
де, шановні, справжній барига,
вартий парканів!
ПУТІНІЗМ
ПО-МАЛОРОСІЙСЬКИ

Що ж, маємо Державне
бюро розслідувань, яке постає не як незалежний правоохоронний орган, для якого

тільки, чому мовчать численні викривачі
« Дивує
корупції, які при попередній владі обписали
всі паркани в Україні про «баригу-Порошенка»
і хапуг-«свинарчуків»? Хоча ні, не дивує. Ясно
ж, що це була проплачена кампанія з очорнювання
Порошенка. Яка, на жаль, досягла своєї мети.

»

із Коломойським. Ось як автори Telegram-каналу переповіли цю частину запису: «Удовиченко пропонує Трубі забрати
справу у слідчого, бо вони
з обшуками проти нафтових
інтересів Коломойського:
«Ви що там, ох*ріли? Передайте цьому п*д*р*су (слідчому. — Ред.), що його звільнять! Ви навіть не розумієте,
у що ви влізли!». Удовиченко
показує Трубі ролик із каналу «1+1» і каже, що не лізти
в цю справу просив «Андрій
Бліжайший», якому «телефонував особисто Беня»: «Швидко,
нах*й, закривайте цю справу
бл*дську. Я зашлю йому (Богдану) постанову. Потім скажу, що це Роман все вирішив.
І ще Беня буде винен Роману».
Як бачимо, нова посада
в Офісі Президента не заважає Андрію Богдану і далі бути
адвокатом Ігоря Коломойського. Дивує тільки, чому мовчать
численні викривачі корупції, які
при попередній владі обписали
всі паркани в Україні про «баригу-Порошенка» і хапуг-«сви-

Чоловіка, який «замінував»
ТРЦ «Порт-Сіті» у Луцьку, оперативно
встановили правоохоронці. Завідомо
неправдиве повідомлення про підготовку вибуху
надійшло від 37-річного місцевого жителя увечері
7 грудня. На місце відразу виїхала слідчо-оперативна
група, спеціалісти вибухотехнічного відділу поліції.
Правоохоронці евакуювали сотні людей, ретельно оглянули будівлю та
прилеглу до торгового центру територію. Небезпечних предметів і речовин не виявили. Чоловіка затримали, йому повідомлено про підозру.

всі рівні перед законом, в тому
числі і «слуги народу» та близькі до них олігархи, а такою собі
дубинкою в руках очільників
Офісу Зеленського. Причому
цей образ вони змогли сформувати для себе у турборежимі — упродовж лічених місяців.
Але як тільки Труба забрав
увесь негатив на себе, його…
«списали». Згідно з новим
законом про ДБР він іде з посади, і Президент поставить
на його місце іншого «вірного
пса». В цьому мало сумнівів,
бо новий закон про ДБР виписали якраз так, щоб вмонтувати ДБР у президентську
вертикаль.
Скажете, що є ще інші правоохоронні органи, які діють
самостійно та неупереджено? Ну, Генерального прокурора Руслана Рябошапку сам
Зеленський назвав «на 100%
своїм». Та й плівки свідчать
про це. На одному із записів,
ймовірно, Рябошапка, дає
вказівки Романові Трубі припинити обшуки в Дніпровській
міськраді на час роботи місії

МВФ в Україні…
Тож «дубинок» у Президента не одна, а кілька. І він ними
активно користується. Відома
журналістка Соня Кошкіна,
спираючись на власні джерела, розповідала про одну з нарад із силовиками в Офісі Президента, де прямо називались
прізвища, кого треба «посадити». Перша трійка — Петро Порошенко, Сергій Пашинський,
Костянтин Жеваго. Чому саме
вони? Бо треба, щоб «швидко»
і «людям сподобалось». Ось
такий «справедливий» підхід!
У результаті Порошенко є фігурантом аж 13 проваджень,
Пашинський сидить за гратами, а Жеваго оголошено в міжнародний розшук.
Володимир Зеленський
обіцяв садити корупціонерів. Чудово. Але ж він не обіцяв призначати «винних».
Він не обіцяв за допомогою
правоохоронних органів
розправлятись зі своїми політичними опонентами. Він
не обіцяв ініціювати справи
тільки тому, що це «сподобається людям». Чи просто
через те, що його особисто
хтось дратує. Пригадується відеоролик Президента
Зеленського з велодоріжки,
в якому він із слабо прихованою неприязню говорить про
політиків, які нібито втратили
довіру народу. Але, хоч вони,
ці політики, за його словами, і «без рейтингу», він про
них чомусь говорить добрих
дві хвилини. Гарант про них
не забув! І не сумнівайтесь,
згадує на нарадах із силовиками. Не тому, що винні,
а тому що не в ногу ідуть.
На Заході спочатку із завмиранням придивлялись
до методів Зеленського. Але
зараз уже починають звучати
стурбовані голоси. «Будь-яка
спроба залякати представників
опозиції буде приводом для занепокоєння в Євросоюзі, — заявив президент Європейської
Ради Дональд Туск. — Завжди, коли влада чи люди у владі використовують систему
правосуддя проти політичних
опонентів, це у будь-якому випадку чи у середньо-, чи у довгостроковій перспективі стане
трагедією не лише для жертв
переслідувань, але і для
всієї країни», — продовжив він.
Правильно каже Туск. Це погано для держави. «Погано», яке
обов’язково настане, навіть
якщо зараз «подобається людям».
Фактично ми є свідками народження такого собі
необільшовизму або путінізму по-українськи, а точніше
по-малоросійськи. Хтось
обурюється цим фактом,
більшість, певно, й не помічає. А дехто плескає в долоні. Хоч розгрібати доведеться всім. А плескати буде Путін. n
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Зоя КАЗАНЖИ, блогер, про день жалоби в Одесі, де внаслідок пожежі
жі
жі
у коледжі загинуло 12 людей:

Я обдзвонила кілька одеських ресторанів. Легенда така: ми з подругами хочемо посидіти ввечері, забронювати стіл, чи буде жива музика і яка саме? Буде.
вала
Звісно. Все за розкладом — десь з 18.00, десь з 19.00. Далі я вже висловлювала
резанепокоєність, що в країні траур, а в мене гості, ми хотіли відпочити, переживаємо, що розваги скасовані… Знаєте, що мені відповідали? Практично
одне і те ж: «Люди должны отдыхать, у нас стены толстые, звукоизоляция,
понимаем вас, сами от этого страдаем» (!) і так далі. Тобто, що нам ваш
траур, у нас жива музика за розкладом і хочемо гоп–ца–ца…

»
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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Ірина ГЕРАЩЕНКО,
народний депутат України,
співголова фракції
«Європейська солідарність»

Чому нас називають
спецназом
у парламенті?
«Європейська солідарність» волею виборців зараз
в опозиції, ми маємо маленьку фракцію й через
примхи монобільшості сидимо на гальорці :)
ле є найбільш цілісною, ідеологічною, згуртованою,
найкращою в нинішньому парламенті. Й ефективною.
Чудова команда, яка пройшла переформатування й
очищення, коли відпали кон’юнктурники і прилипали, що
завжди чіпляються до партій влади. Це справжній парламентський спецназ, який шанують навіть опоненти. Чому?
1. В умовах інформаційної щоденної артатаки уклоністів про те, як все було не так попередні 5 років, ми зберігаємо підтримку наших виборців. Дякуємо за довіру і спільну
роботу на країну.
2. Нам вдалося провести постанову ВР про необхідність ПДЧ і збереження курсу до НАТО. Це важливо в умовах нинішньої зовнішньополітичної розмитості і мовчанки.
3. Серед прийнятих притомних законів «їх авторства»,
зокрема, й про статус добровольців, і євроінтеграційних,
чимало — просто переписані наші, але не з нашими прізвищами. :) Ми голосували ЗА, попри цю несправедливість,
бо головне — результат.
4. Ми чи не єдина фракція, яка читає закони. :) Ще й
розповідаємо потім про прочитане «слугам». :) Нам вдалося зупинити чимало зовсім безумних проєктів. Так, ми
не можемо провести жодного свого закону, тому зосередилися на поправках і ретельно готуємо зміни до кожного
законопроєкту, намагаючись у комітеті і залі через два
читання вдосконалити новшества «слуг».
5. А пам’ятаєте, в перший день роботи парламенту «слуги» хотіли прийняти 73 закони (як данину пам’яті
73 %) за основу і в цілому. Ми це свавілля зупинили. Хоч
довелося «включати» емоції і сваритися. Робимо все, аби
Верховна Рада працювала за регламентом.
6. Ми стоїмо на сторожі національних інтересів і суверенітету, контролюючи владу і не даючи перетнути червоні
лінії.
7. Ми залишаємося єдиною правоцентристською опозицією в парламенті, працюємо задля незмінності курсу на
ЄС і НАТО. Й до нас потихеньку прислуховуються навіть у
монобільшості.
8. Ми захищаємо Україну зовні.
Дякую колегам із «Європейської солідарності»
за злагоджену і професійну роботу у Верховній Раді
і поза стінами парламенту. Це найкраща фракція
ІХ скликання. Й ще — в опозиції дуже рятує відчуття
ліктя і почуття гумору. Це теж у нас є. n
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ЗА СКІЛЬКИ ВОЛИНЯНИ І РІВНЯНИ
ПРОДАВАТИМУТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ
Це питання зараз дуже турбує наших селян
Андрій БОРКОВСЬКИЙ

експерти та учасники
вже приблизно визначили, якою буде ціна
гектара сільгоспугідь при відкритті ринку землі в Україні.
Одним із важливих критеріїв при встановленні вартості стане природно–кліматичний, з урахуванням якого і
було складено карту середніх
стартових цін. Інтернет–видання Landlord проаналізувало ситуацію та з’ясувало,
за скільки буде продаватися
земля в Україні і які чинники впливатимуть на вартість
сільськогосподарських угідь,
пише сайт agronews.ua.
Серед важливих факторів для фінансової оцінки

А

«

Олександр ЛУКАШЕНКО, президент Білорусі, дав зрозуміти,
що він — проти об’єднання його країни з Росією:

Ми ніколи не збиралися і не збираємося входити до складу будь-якої держави, навіть братської Росії…
осії…
Головне запам’ятайте: я не пацан, який відідпрацював 3-4-5 років президентом. І я не хочу
перекреслити все, що зробив разом
із вами, народом, створивши суверенну неезалежну державу, щоб її зараз покласти в
якийсь ящик з хрестом нагорі.
Е

К
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»
М
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«КІВЕРЦІВСЬКЕ РТП» НАДАЄ ПОСЛУГИ:
РЕМОНТ автотракторних двигунів;
ШЛІФУВАННЯ колінчастих валів;
РЕМОНТ паливної апаратури;
РЕМОНТ ПДT10, ПT350;
РЕМОНТ КОМПРЕСОРІВ
КамАЗ, ЗІЛT130, ТT150, МАЗ;
АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ;
ТОКАРНІ, СЛЮСАРНІ ПОСЛУГИ.

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО.
м. Ківерці, вул. Соборності, 49,
тел.: (03365) 2O21O70, 0677767599, 0990339210.

важливих факторів для визначення ціни —
« Серед
природно–кліматичний. Саме тому найдорожчими
будуть землі в Центральному і Західному регіонах
України.

»

— природно–кліматичний.
Саме тому найдорожчими
будуть землі в Центральному
і Західному регіонах України.
Крім достатнього рівня вологи, ці регіони відрізняються і
великою часткою чорноземів
у складі ґрунтів.
Згідно з урахуванням даних відкритих аукціонів «СЕТАМ», середня стартова ціна
ріллі в різних областях України становитиме:
15 — 30 тис. грн/га –
Закарпатська, Рівненська,

n Шок!

ЗА ОДИН ВЕЧІР – ДВІ СМЕРТІ
НА ВУЛИЦЯХ ЛУЦЬКА
6 грудня на проспекті Президента
Грушевського під колесами автомобіля
«Форд Проба» обірвалося життя пішохода
Василь БАЛЕМ

орожньо–транспортна пригода сталася
близько 20–ї години. Поліцейські встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 24–річний лучанин. Він наїхав на
41-літнього жителя Ковельського району, котрий перетинав проїжджу частину. Потерпілий
загинув на місці події.
А близько півночі на вулиці Карпенка–Карого в обласному центрі автомобіль БMВ 528
смертельно травмував перехожу і зник із місця
дорожньо–транспортної пригоди. Патрульні
поліцейські зупинили його за містом на дорозі поблизу села Піддубці Луцького району. В
салоні БМВ, який спричинив смертельне ДТП,
перебувало в стані алкогольного сп’яніння троє
чоловіків, усі вони жителі Луцька. Нині слідчі
розслідують, хто з них керував автомобілем і
скоїв летальну автопригоду. Поліція також встановлює особу жінки, яка загинула під колесами
іномарки. Інформацію можна надати за телефонами: + 38 050 4845 324, 102.
За обома фактами порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілих, слідчі поліції області розпочали
провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Від редакції: До речі, суддя Луцького міськрайонного суду Віталій Ковтуненко відпустив водія
БМВ 528, який збив жінку, смертельно її травмувавши, і втік з місця пригоди, під домашній арешт.
За повідомленням прес-секретаря прокуратури області Наталки Мурахевич, прокурори наполягали на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тож
вони оскаржуватимуть таке рішення в апеляційному порядку n

Д

n Пряма мова

Р

У нас гектар коштуватиме найменше від 15 до 30 тисяч гривень.

n

Волинська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Сумська;
30 — 40 тис. грн/га –
Луганська, Харківська, Тернопільська, Київська, Івано–
Франківська, Чернівецька,
Житомирська, Одеська, Миколаївська, Львівська;
45 — 50 тис. грн/га –
Чернігівська, Дніпропетровська;
50 — 70 тис. грн/га –
Черкаська, Кіровоградська,
Полтавська, Вінницька,
Хмельницька. n

Повертаючись до надрукованого

ВІЙСЬКОВИЙ ГОСПІТАЛЬ
ОГОВТУЄТЬСЯ
ВІД ПОЖЕЖІ
Нагадаємо, що загорання у цьому
медзакладі обласного центру сталося
в ніч із 19 на 20 вересня цього року.
Тоді за декілька годин вигоріло
близько п’яти сотень квадратних
метрів покрівлі, а в результаті
ліквідації вогню було затоплено
практично весь верхній поверх будівлі.
Під час пожежі у госпіталі перебувало
80 пацієнтів, 7 із яких у важкому стані,
та 11 працівників закладу, котрі були
на чергуванні
Олена ВОЛИНЕЦЬ

а повідомленням сайту «Армія Іnform»,
кошти на відновлення даху виділені в
повному обсязі. Зокрема, на проєктну
документацію, придбання матеріалів та
проведення робіт із будівництва, утеплення
покрівлі. Одночасно з дахом завершують
роботи на верхньому поверсі, де було проведено осушення приміщень, косметичний
ремонт та запущене опалення в зимовий
період.
Як зазначив начальник Луцького військового госпіталю полковник медичної
служби Василь Криворучко, впродовж листопада медичні послуги в режимі «денного стаціонару» тут отримали більше двох
з половиною сотень пацієнтів із категорії
діючих та колишніх військовослужбовців Збройних сил України. Всі відділення
працюють у штатному режимі, зокрема
лабораторія для аналізів, рентгенкабінет,
УЗД, аптека тощо. Поки що хворих на ніч
відпускають додому, та вже є всі умови,
щоб госпіталь відновив прийом пацієнтів у
форматі «стаціонару», тобто цілодобового
надання медичної допомоги. n

З
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

Володимир БОНДАР: «Фракцію
«Солідарність» очікують трансформації»

В’ячеслав КАРПЮК

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЛІСОВОЇ
ГАЛУЗІ У ВОЛИНЬРАДІ
ПОТРІБНА

— На передостанній сесії
Волинської обласної ради було
припинено існування «лісової»
комісії Анатолія Грицюка. Мені
здалося, що його тоді ніхто, окрім «свободівців», не хотів слу-

18-РІЧНИЙ УБИВ 90-ЛІТНЬОГО
ПЕНСІОНЕРА, БО ТОЙ…
ВІДМОВИВСЯ ПОЗИЧИТИ ГРОШІ
Фото volynrada.gov.ua.

«Тектонічні» зміни
загальноукраїнського
політичного ландшафту
впливають і на політикум
волинський. Змінюються,
зокрема, взаємини
фракцій та груп
в обласній раді. Про
особливості цих процесів
спілкуємося з головою
фракції «Солідарність»
Володимиром Бондарем
(на фото)

— Чи можна назвати фракцію «Солідарність» в облраді
опозиційною? Тому що теоретично вона такою є, хоча й за гостротою висловлювань у сесійній залі такого не скажеш…
— Ми ніколи не ставили опозиційність за самоціль. Фракція
має свою думку і висловлює її.
При цьому, якщо пропозиції депутатської більшості конструктивні і збігаються з нашим баченням, ми завжди їх підтримуємо.
Якщо на початках більшість
в обласній раді не хотіла чути інші
думки, то зараз ситуація дещо
змінилась — депутати «притерлись» один до одного, ми почали
грамотніше, системніше працювати в комісіях, стало більше конструктиву.
Я не знаю, чи зараз є опозиція в обласній раді. Просто є різні
фракції і різне бачення окремих
проблем та питань.

5

n Новини краю

З перших уст

«В ОБЛАСНІЙ РАДІ СТАЛО
БІЛЬШЕ КОНСТРУКТИВУ»

10 грудня 2019 Вівторок

«Я не знаю, чи зараз є опозиція в обласній раді».

хати, проте він «відзвітувався»
за роботу і, звісно ж, розкритикував обласне управління. Що
ви думаєте про розвиток галузі
на Волині? Чи об’єктивна критика?
— Це просто профанація.
Така комісія потрібна в обласній
раді, а проблеми лісової галузі
мусять бути зрозумілими. Але
зауважте: мене, на той час керівника галузі, до роботи цієї комісії

галузь в області працює неефективно. Але щороку зростає сума
сплачених податків лісогосподарськими підприємствами.
В чому ж неефективність?
«МИ ВСТУПАЛИ В ІНШУ
«СОЛІДАРНІСТЬ»…»

— Зараз ви продовжуєте
очолювати фракцію «Солідарність» в обласній раді. Ще рік
вам працювати, якщо не від-

із висновків Грицюка: галузь в області працює
« Один
неефективно. Але щороку зростає сума сплачених
податків лісогосподарськими підприємствами. В чому ж
неефективність?

»

не залучили. Так само мало було
у ній профільних спеціалістів —
лише декілька людей із відповідною освітою. Але й ті до певної
міри упереджені.
Мета цієї комісії — дискредитувати діяльність когось персонально або управління загалом.
Це неправильно. Я вважаю, що
питання потрібно вивчати глибоко, досліджувати діяльність підприємств, проблематику, з якою
вони зіштовхуються.
Один із висновків Грицюка:

будеться ніякого форсування… А що буде далі? Ви продовжите політичне життя?
— Час покаже. Завжди складно щось прогнозувати… Я думаю, що і нашу фракцію чекають
певні трансформації. Ми вступали в одну «Солідарність», потім
вона на партійному рівні стала
«Європейською солідарністю»,
змінився і загальний політичний
ландшафт. У кожного з депутатів
є своє бачення цього процесу
і в мене, зокрема, також. n

7 грудня у селі Перемилівка Млинівського району,
що на Рівненщині, в одному з будинків знайшли тіло
пенсіонера з явними ознаками насильницької смерті
Валентин СТАВСЬКИЙ

к повідомили у прес-службі головного управління Національної поліції області, встановлено, що того дня
близько 11-ї години до будинку 90-річного мешканця прийшли односельці – 42-літня жінка зі своїм сином –
і попросили позичити гроші. Однак пенсіонер відмовив.
Це розлютило нетверезого юнака, він почав бити дідуся
руками. А потім узяв ніж, який випадково потрапив йому
на очі, і завдав ним кілька ударів старенькому. Мати, яка мимоволі стала свідком жорстокості сина, злякалася і втекла
додому. Після скоєного молодик пішов до сусідів і розповів
їм, що вбив людину. А потім повернувся на місце злочину
і чекав на приїзд правоохоронців. Там його і затримали слідчі. Проводиться досудове розслідування. n

Я

У БЕРЕЗНОМУ ШКОЛЯРКА
ПОПРОЩАЛАСЬ ІЗ ЖИТТЯМ
Перед смертю дитина написала записку, втім,
її зміст правоохоронці не розголошують
Ірина ПАСІЧНИК

рагедія сталася в неділю, коли мама пішла в магазин,
а 14-річна дівчинка залишилася вдома сама. Повернувшись, 43-літня жінка побачила, що вхідні двері
замкнені. Потрапивши до будинку через підвальне приміщення, у коридорі виявила доньку повішеною. На місце
події прибула слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції, медики «швидкої» та керівництво Березнівської поліції. Врятувати дитину не вдалося.
Школярка виховувалась у неповній, але благополучній
родині: батько помер 3 роки тому, мати їздить за кордон
на заробітки, до відповідальності не притягалася. Інформації щодо конфліктів у сім’ї, де є ще 21-річна донька, до поліції
не надходило. Ні родичі, ні сусіди пояснити причини такого
вчинку не можуть. Дівчинку знали як веселу, доброзичливу.
Обставини самогубства неповнолітньої жительки Березного
встановлює поліція. n

Т

ПРИСТРІЛЮВАВ ПНЕВМАТИЧНУ
РУШНИЦЮ І ВЦІЛИВ У ТЕЩУ
Прокуратура Волині затвердила і скерувала до суду
обвинувальний акт у розслідуваному слідчими
теруправління Державного бюро розслідувань,
розташованого у Львові, що поширює діяльність
на Волинську область, кримінальному провадженні
про вбивство, вчинене з необережності депутатом
Тростянецької сільради Ківерцівського району
Наталка МУРАХЕВИЧ

n Добра справа

Сусіди з-за Бугу подарували автобус
Фото із сайту Рівненської ОТГ.

Генеральне
Консульство
Республіки
Польща передало
для Рівненської
громади, що
у Любомльському
районі Волині,
пасажирський
17-місний MERCEDESBENZ SPRINTER,
2010 року випуску

С

Ц

ТУРБУЮТЬСЯ ПРО ІНВАЛІДІВ
ЩОДНЯ
Міжнародний день людей з обмеженими
можливостями у Ковелі переріс у тиждень, адже
підтримки та уваги не буває забагато
Оксана КРАВЧЕНКО

ериторіальний центр соціального обслуговування Ковеля опікується 304 особами з інвалідністю.
З них 78 працівники відділення соціальної допомоги відвідують вдома. Цими днями директор терцентру
Діана Возна, завідувач відділення соціальної допомоги
вдома Катерина Антонюк вручили продуктові набори
20 малозабезпеченим містянам. А у відділенні стаціонарного догляду, де постійно проживають 15 літніх громадян,
влаштували тиждень відкритих дверей. Підопічні отримали
гостинці. З ними поспілкувалася голова міського осередку
Всеукраїнської організації людей з інвалідністю Світлана
Печенюк. Спільно з представниками Церкви євангельських
християн було організовано вечір-зустріч. За клопотаннями
громадських організацій міський голова видав розпорядження, відповідно до якого 12 ковельчан, що мають інвалідність, отримали матеріальну допомогу. n

Т

Леонід ОЛІЙНИК

еляни зустрічали гостей
хлібом-сіллю і піснями.
Щоб передати бус громаді, у Рівне приїхали Генеральний консул Консульства
Республіки Польща у Луцьку
Вєслав Маріан Мазур, голова Волинської обласної ради
Ірина Вахович і нещодавно
призначений керівник облдержадміністрації Юрій Погуляйко,
представники комісії з питань

е було 11 вересня цього року. Вранці 48-літній чоловік,
майстер лісу Тростянецького лісництва держпідприємства «Ківерцівське лісове господарство», у власному обійсті в селі Хопнів, пристрілюючи пневматичну рушницю, вцілив у голову 79-річній жінці — своїй тещі. Потерпіла
померла наступного дня у лікарні. Нині чоловіка обвинувачують у вчиненні цього злочину, й невдовзі він постане
перед судом. Зауважимо, що за вбивство через необережність передбачено покарання у вигляді обмеження волі від
3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. n

Генеральний консул Вєслав Маріан Мазур (ліворуч) передав ключі
від буса голові ОТГ Володимирові Крижуку.

міжнародного співробітництва
Волинської обласної ради Валерій Курстак та Алла Лісова.
Рівненська сільська рада
отримала цей транспортний
засіб у межах проєкту «Підтримка адміністративної реформи в Україні, а також міс-

цевого самоврядування ОТГ
Рівне шляхом купівлі пасажирського автобуса для потреб
мешканців ОТГ».
Оформити реєстраційні
документи допоміг благодійний фонд Юрія Гупала «Віримо
в Україну». n

n Радить спеціаліст
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Ідеться про мікроспорію — доволі
поширене заразне грибкове
захворювання, при якому
вражаються шкіра і волосся (на
фото). Збудником його є грибкипаразити мікроскопічних розмірів

№13 (134)

Ірина ТЕНДЮК,
лікар-дерматовенеролог Волинського
обласного шкірвендиспансеру

РАНІШЕ ТАК ІНСУЛЬТ
НЕ ЛІКУВАЛИ

Галина
ЬКА.
СВІТЛІКОВСЬКА.
Тел. 72-20-07.
07.
e-mail:
svitlikv@ukr.net
et

«ЗДРАСТУЙТЕ, Я — НАСТЯ,
ЯКА НАРОДИЛАСЯ 650-ГРАМОВОЮ»

»

Закінчення. Початок на с. 1

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«АЛЕ Ж ВОНА ЖИВА: ДИХАЄ
І СЕРДЕНЬКО Б’ЄТЬСЯ»

Лучанці Саші Дробот, яка важила 970 грамів,
у катамнестичному центрі сподобалося.

Інна Альохіна з гордістю розповідала
про свою донечку.

працюють невролог, психолог, реабілітолог
« Постійно
та педіатр, які дбають, аби «поспішайки» отримували

може бути добре. Хоча я чула від
медсестричок і лікарів: «Ми з такими випадками ще не стикалися», —
але у моєму серці не згасала надія.

необхідне лікування і після виписки зі стаціонару мали
змогу проконсультуватися, поспілкуватися.

»

навіть перераховував гроші на лікування Насті, — з вдячністю згадувала Інна Василівна.
Донечка з’явилася на світ на 23му тижні з вагою 650 грамів. Зробили кесарів розтин, бо стан породіллі й плоду вимагав екстреного
хірургічного втручання. На операційному столі жінка благала лікарів: «Рятуйте не мене, а дитину!
Маленька, але ж вона жива: дихає
і серденько б’ється! Викликайте
спеціалістів із Луцька!».
У 2005 році таких глибоко недоношених новонароджених офі-

Фото 24tv.ua.

ЧИ НЕ ЗАШКОДИТЬ ЩЕПЛЕННЯ
МАЙБУТНІМ МАМАМ?
На думку сімейного
лікаря Ростислава
Дудіка, жінки при надії
можуть вакцинуватися
від грипу в будь-який
період вагітності. Можна
захиститися і після пологів,
під час вигодовування дітей
грудьми

Н

інфекційної лікарні Галина Морочковська. У вагітних відбуваються
зміни в імунній системі, йде біль-

ше навантаження на організм, він
стає вразливішим. Інфікування вірусом грипу, особливо в першому
триместрі вагітності, небезпечне
тим, що малюк може народитися
із заячою губою, дефектом нервової трубки, гідроцефалією, вродженою вадою серця. Крім того,
можуть бути самовільні аборти,
дочасні пологи.
Перед щепленням жінку має
ретельно обстежити сімейний
лікар. Не можна вакцинуватися,
якщо у майбутньої мами є алергія
на яйця, якщо вона має лихоманку, інші ознаки респіраторної інфекції, недостатню вагу тіла, а також гострі захворювання серця,
судин, нирок та печінки або ж імунодефіцитний стан. n

ційно не вимагали реєструвати,
їх не враховували, коли йшлося
про показники смертності, мовляв,
це просто «плід». Але не все залежить від циркулярів і вимог МОЗ.
Значно більше важили професійна
відповідальність і сумління медиків.
— Саме Оксана Іванівна Чопко
приїхала за нашою донечкою реанімобілем. Її ми вважаємо хресною
мамою Насті, — не може приховати хвилювання Інна Альохіна. —
Вона не відходила від «інкубатора»
вдень і вночі, призначала ліки і вселяла в мене впевненість, що все

«НЕ КУТАЛИ, ЗАГАРТОВУВАЛИ,
КУПАЛИ В ПРОХОЛОДНІЙ
КІМНАТІ…»

— Наші маленькі пацієнти можуть мати віддалені проблеми,
а тому вони потребують уваги,
тривалого спостереження. Саме
для цього й було створено у Волинському обласному дитячому територіальному медичному
об’єднанні катамнестичний центр,
де постійно працюють невролог,
психолог, реабілітолог та педіатр,
які дбають, аби «поспішайки» отримували необхідне лікування і після
виписки зі стаціонару мали змогу
проконсультуватися, поспілкува-

тися, — розповідала Оксана Чопко, нині медичний директор з неонатології ВОДТМО.
Альохіним доводилося важче, у них така можливість була
не завжди. Виходжували Настю
в обласній дитячій лікарні майже
пів року, потім маленьку періодично привозили на обстеження й лікування з Нововолинська. А далі
обов’язки реабілітолога взяла
на себе мама.
— Мене попередили, що в дитини слабенькі легені, а тому високий ризик пневмоній. Було дуже
страшно за донечку, але пересилювала себе. Ми її не кутали, загартовували, хоч іноді в самої серце синіло, коли купала малу в прохолодній кімнаті, не доливаючи
гарячої води. Не забороняла «вимірювати» калюжі дощової погоди,
не ховала від протягів. Навчилася
робити масажі. Шукала літературу
про особливості догляду, про психологічні аспекти виховання таких
малят, які часто бувають гіперактивними, — ділилася Інна Василівна досвідом з іншими матерями
«ранніх пташенят», які зібралися
в катамнестичному центрі.
Додала оптимізму присутнім
також історія хірурга ВОДТМО
Дмитра Жарського, який розповів, що 27 років тому теж поспішив
з’явитись на світ із низькою вагою. Нині це успішний, красивий,
міцний молодий чоловік, який уже
створив власну сім’ю.
А малеча, поки мами спілкувалися, тим часом під наглядом
фахівців активно освоювала новий простір із тренажерами, корисними забавками, гостинцями.
Завідувачка центру Лариса Видиборець-Лотоцька дякувала за допомогу в обладнанні кабінетів колегам, благодійникам, зокрема
добродійці Наталії Бойко— уродженці Колок, яка нині проживає
у Києві, іншим небайдужим людям.
Адже відтепер понад 300 волинських «ранніх пташенят» будуть під
опікою спеціалістів.
Ну а Альохіна-молодша
звернулася до присутніх так:
«Здрастуйте, я — Настя, яка
народилася 650-грамовою».
Дівчина давала інтерв’ю і жартувала, що із «звання дюймовочки» вже встигла вирости. n

n Їжа — ліки
«НАТРІЄВІ БОМБИ» В НАШОМУ РАЦІОНІ

Фото xoroshiy.ru.

— Священника привели рідні,
коли дитина перебувала в «інкубаторі» на межі життя… Було не до кумів. Але хресними батьками нашої
доньки можна з повним правом
назвати Оксану Іванівну Чопко, яка
тоді завідувала відділенням реанімації для недоношених, і Олега
Володимировича Селедця з Нововолинська, котрий опікувався
Настею ще до її народження, —
розповідала мама дівчини Інна
Альохіна у нещодавно відкритому
в лікарні Центрі катамнестичного
спостереження за передчасно народженими дітьми.
Її досвід тепер додає впевненості іншим батькам «ранніх пташенят». Мами зі своїми «поспішайками» прийшли до спеціалістів
Центру за допомогою і познайомилися з уже майже дорослою
красунею-розумницею Настею
Альохіною. Дівчина-дев’ятикласниця з усмішкою каже, що характером схожа на тата: змалку хлопцям, з якими приятелювала, могла
дати здачі, хоч і була маленькою
на зріст. Навіть у карате свої сили
пробувала, а ще малювала, танцювала, вчилася дизайну…
— Ми з чоловіком дуже мріяли
мати дитину, а виносити її я ніяк
не могла, це вже була п’ята вагітність. Працювала продавцем
у магазині, якось стало погано під
час роботи, пішла відпрошуватися
до власника. Це був лікар-гінеколог, який тільки починав тоді свій
бізнес. Олег Володимирович Селедець знав про нашу біду, сам
відвіз до лікарні, зробив УЗД і сказав: «Вітаю, ти вагітна, на роботу
не виходь, бережи дитину». Консультував, підказував, допомагав,
коли була загроза зриву, а згодом

n Сезон грипу

айкраще це робити перед
циркуляцією вірусів, адже,
щоб утворився імунітет, потрібно близько чотирьох–шести
тижнів. Такої ж точки зору дотримується й завідувачка інфекційного відділення Волинської обласної

«ДОБРОГО ВАМ
О
ЗДОРОВ’Я!»

Фото Олександра ПІЛЮКА.
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n Сучасні медичні технології

Ведуча додатка

n Знай наших!
Фото moirebenok.ua.

уже часто
від
мікроспорії страждають
діти дошкільного і молодшого
шкільного віку,
але нерідко виявляємо її й у дорослих. Зараження
переважно відбувається від котів або
собак при прямому контакті або через предмети, забруднені шерстю
хворої тварини. Ну а далі джерелом
поширення інфекції стає потерпілий, особливо якщо в сім’ї користуються спільними рушниками, гребінцем чи іншими побутовими речами.
Як запобігти «котячому лишаєві»?
Так називають цю хворобу в народі
не випадково. Діти мають звичку брати
на руки, гладити бездомних кошенят,
цуценят. Можна заразитися і від домашнього улюбленця. Тому зверніть увагу:
у хворих на мікроспорію тварин вражені ділянки вкриті лусочками, кірочками,
шерсть обламана, просвічується шкіра
синюшно-рожевого кольору з набряком. Типова локалізація «вогнищ» у чотирилапих — шия, голова (навколо вух,
очей, носа), ділянка хвоста.
Після зараження мікроспорією
проходить в середньому 6–12 днів,
перш ніж з’являються помітні ознаки
захворювання. Спочатку на шкірі утворюються невеликі плями, з часом їхня
кількість збільшується. Вражена ділянка стає червоно-рожевою з нашаруванням сіруватих азбестоподібних
лусок. У межах «вогнища» на голові волосся обламується, випадає. На шкірі
грудей, обличчя, кінцівок можна помітити обрамлені червоним плями,
на яких видніються маленькі пухирці.
Хвороба супроводжується свербінням.
Часто висипання може мати кільцеподібну форму, при злитті виникають фігурні контури.
Батьки повинні знати, що мікроспорія — гостре паразитарне захворювання, з яким потрібно звертатися
до лікаря! Після необхідних діагностичних заходів спеціаліст підбере для хворого ефективні і безпечні препарати.
Важливо також правильно дбати про
гігієну шкіри, щодня міняти постільну
і спідню білизну, частіше проводити
вологе прибирання приміщення, ретельно дезінфікувати гребінці, інші
предмети догляду. n

ДОБРОГО
ВАМ ЗДОРОВ’Я!

ММЕЕДДИИЧЧ ННИИЙЙ
ТОК Т И
Д О ДДАОТДОАК Г А З Е Ь»
ОЛОИВНА »
««ГВАОЗЛЕИТИН ЬВ@Н

Перша рекомендація пацієнтам із підвищеним артеріальним
тиском — зменшити вживання солі. Норма — 1,5–2,3 г натрію
на день для здорових осіб середнього віку і не більше 1,5 г для тих,
хто має понад 50 років, артеріальну гіпертензію, діабет, хронічну
серцеву недостатність. До речі, у чайній ложці «з гіркою» міститься
10 г шкідливої приправи
бмеження вживання солі
зменшує ризик виникнення
і прогресування цих захворювань, включно з інфарктом міокарда та інсультом. Тому не лінуйтеся і читайте інформацію про склад
продукту на упаковці. Позначення
«без солі» («sodium-free») — це менше 5 мг на порцію, «з дуже низьким
вмістом солі» («very low sodium») —
понад 35 мг на порцію, «з низьким
вмістом солі» («low sodium») — понад

О

140 мг, «зі зменшеним вмістом солі»
(«reduced sodium») — на 25% менше,
ніж звичайно. При вивченні етикетки не обмежуйтесь пошуками слова
«сіль». Це також «хлорид натрію» разом із «альгінатом», «аскорбатом»,
«бікарбонатом» «бензоатом», «цитратом», «гідроксидом», «сульфітом»
тощо.
При використанні маринованих
овочів їх варто промивати водою перед вживанням, серед соусів краще

віддавати перевагу соку лимона або
бальзамічному оцту. Для надання їжі
ліпшого смаку доцільно заміняти сіль
спеціями, наприклад перцем, прянощами, радить доктор медичних наук
Катерина Амосова. n

Фото із сімейного архіву Олени ШИШКО.

З Оленою Шишко,
якій навесні вперше
в Ковельському
МТМО провели
тромбоекстракцію —
видалення тромбу
з артерії за допомогою
ангіографа, ми зустрілися
наприкінці листопада.
Молода жінка забрала
зі школи донечкудругокласницю і дорогою
зайшла у лікарню,
де кілька місяців тому
їй повернули право
на повноцінне життя
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«ЦЕ СТРАШНЕ ВІДЧУТТЯ,
КОЛИ НОГА І РУКА НАЧЕ
ВАТЯНІ…»

— Стався інсульт зненацька, зовсім несподівано. Вранці,
як завжди, підхопилася з ліжка,
щоб сніданок готувати, дітей
годувати. І раптом права нога
підігнулася — і я впала. Хотіла правою рукою взяти халат
на стільці, а вона не слухається. Сподівалася, що полежу
трохи — і пройде це страшне
відчуття, коли нога і рука наче
ватяні. Збудила сина, попросила, щоб приніс телефон, бо якраз подзвонила мама. Кажу їй:
«Не хвилюйся, трохи спізнюся
на роботу, прийду, як усе минеться. Я ж тоді ще не розуміла, що відбувається», — розповідала Олена, знову переживаючи події того квітневого ранку.
Добре, що мама відразу
оцінила серйозність ситуації
й викликала бригаду екстреної
медичної допомоги. «Швидка»
прибула дуже оперативно. Але
навіть медики спочатку не могли
повірити, що 31-річну жінку міг
розбити інсульт. Зробили кардіограму, виміряли артеріальний
тиск — і на носилках доправили
пацієнтку в автомобіль. У приймальному відділенні її оглянув
невролог і скерував на комп’ютерну томографію. Дослідження
показало, що праву мозкову артерію Олени повністю заблокував тромб. Діяти потрібно було
максимально швидко, аби біда
не стала непоправною.
— Лікарі провели тромболізис, ввели спеціальний препарат, щоб розблокувати судину,
однак результату це не дало.
Тоді прийняли рішення про
тромбоекстракцію, адже на той
час у нашій лікарні вже було
встановлене найсучасніше
рентгенхірургічне обладнання.
А ця інноваційна методика полягає у видаленні тромбу з артерії
під контролем ангіографа. Вона
потребує високого рівня підготовки, швидкої та скоординованої роботи лікарської бригади.
І це наші спеціалісти змогли
забезпечити, хірурги повністю
відновили кровообіг ураженої
ділянки головного мозку, — доповнює розповідь жінки завідувачка інформаційно-аналітичного відділу Ковельського
МТМО Олена Деркач.
Сьогодні й не скажеш, що героїня нашої публікації перенесла інсульт: активна,
бадьора, красива, турботлива мама й дружина, дбає про
сім’ю, куховарить, порається
вдома. А кілька місяців тому
її життя висіло на волосині.

«Через дві години після операції ознак паралічу вже не було», —
каже Олена Шишко.

— Дала згоду на цю операцію, бо іншого виходу не було.
Усе відбувалося трохи незвично, я була при свідомості, хірурги проводили втручання через
стегнову судину. Коли вже дісталися тромба, відчула гаряче
тепло в голові. Привезли в реанімацію, минуло зо дві години —
спробувала стиснути праву руку
в кулак. Вийшло! Поворушила
ногою — вже не «затерпла»,
значить, допомогло, — згадувала Олена Шишко.

має зараз
« Медицина
великі можливості,
але краще і дешевше
запобігти хворобі,
аніж її лікувати.

»

Однак її чекало ще тривале
лікування у відділенні неврології.
Маленька Віка каже, що пам’ятає, як приходила провідувати
маму, як усі хвилювалися за неї.
Дівчинка напрочуд серйозна.
Розповіла, що і братик-дев’ятикласник, і тато, й обидві бабусі
дуже переживали, адже попереду була ще одна операція.
«БАТАРЕЙКУ»
ДЛЯ МАМИНОГО СЕРЦЯ
ВЖИВИЛИ ТАКОЖ У КОВЕЛІ

Про те, що інсульти «молодшають», а їхня кількість з кожним роком зростає, відомо всім.
За словами Олени Деркач, торік у стаціонарі Ковельського
МТМО лікувалося 444 пацієнти
із таким діагнозом. Людей поважного віку з мікроінсультами,
які відмовляються від госпіталізації й перебувають під опікою
сімейних лікарів, тут не враховано. Часто через брак інформації родичі хворих не знають,
як розпізнати недугу, втрачають час, а отже, і шанси на порятунок. А вони найбільші, коли
вдається вкластися у так зване
«терапевтичне вікно», тобто
3–4 години від початку перших
симптомів. Проблема також
у тому, що люди із серцево-судинними патологіями не завжди
розуміють, чим може обернути-

ся їхнє ігнорування.
— У мене в дитинстві виявили ваду серця, але я почувалася
цілком здоровою, бігала, працювала, нічого не турбувало.
Направляли до Луцька на обстеження, лікарі говорили про
кардіостимулятор, та, думалося, переросту. Потім вийшла заміж, двох дітей народила — двічі
кесарів розтин робили, якось
і думати не хотілося про хворобу. Тиск, правда, почав «стрибати», іноді до 180, тому приймала
таблетки. Через те, що серце
не справлялося й уповільнився
кровообіг, очевидно, й утворився тромб, — розмірковує Олена
Шишко.
Аби знову жінку не підстерегла чергова серцево-судинна катастрофа, було необхідно
провести операцію із вживлення кардіостимулятора. І знову
її зробили у Ковелі.
— Я вдячна моїй родині,
всім, хто допомагав коштами.
Ми й досі ще повністю не розрахувалися за першу операцію,
яку провели судинний хірург
Олександр Голуб та нейрохірург Юрій Новак. Кажуть, такі
технології застосовують лише
в декількох лікувальних закладах України. Потім потрібно
було знайти гроші й на сучасний кардіостимулятор. Мама
зверталася до депутатів, керівників благодійних фондів, але
вони виділяли хіба що невеликі
суми, — зітхає наша співрозмовниця.
Чоловік Олени, як і більшість
молодих ковельчан, їздить
на заробітки. Коли з дружиною
трапилася біда, все залишив,
поспішив додому. Родина вирішила: якими б непосильними
були витрати на лікування, життя — дорожче. Сьогодні жінка
дякує за порятунок лікарям,
усьому медперсоналу, а ще застерігає:
— Якщо є проблеми з тиском, не варто легковажити, адже
можна дотягнути до інсульту,
який забирає життя або робить
людей інвалідами. Медицина
має зараз великі можливості,
але краще і дешевше запобігти
хворобі, аніж її лікувати. n
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n Редакційний щоденник

Немає у нас класу власників
фабрик-заводів — не буде, видно,
й класу фермерів
Фото glavcom.ua.

Чим переймався і з чого
дивувався останнім
часом заступник
головного редактора
«Газети
Волинь»
Сергій
К
НАУМУК
…«ЗЕМЕЛЬНИМ» СПРИНТОМ

Продаж земель сільськогосподарського призначення недарма називають останньою великою приватизацією. Бо, з одного боку, до продажу
готують чималий шмат власності,
а з іншого — після цього масово приватизовувати вже буде нічого.
Принципово проти ринку землі ніхто з аграріїв не заперечує. Усі розуміють, що кращого за ринкові відносини
ніхто не придумав. Та є багато «але»,
які й викликають чимало заперечень.
Хоча нинішня влада, схоже, з аналітикою не дружить. Або магічна цифра
«73 відсотки» зеленою пеленою застилає очі. Або ж нардепи нічого не значать.
— Очевидно, ці люди не задумуються, що буде завтра. Парламентарі
просто не є самостійними, — зазначив
заступник голови Асоціації фермерів
і приватних землевласників Волинської області Олег Галасун. — Серед
«слуг народу» я не бачу особистостей,
і це мене не задовольняє. Скажімо,
наші волинські мажоритарники можуть подобатися чи не подобатися,
але не можна заперечити, що кожен
із них — особистість, і зрозуміло, хто
вони і що вони. А «Слуга народу» — безлика маса. А значить, нею хтось керує .
Не буває, щоб маса була сама по собі».
З приходом до влади «cлуги народу» одразу взяли курс на впровадження ринку землі. Аргументів у «зелених»
адептів негайного розпродажу українських чорноземів — вагон та ще візо-

Р

Е

К

Аграріям навіть довелося пригнати трактори під стіни Верховної Ради. Але чи почують їх?

чок. Мовляв, це дасть миттєвий приплив фінансів і позитивно позначиться
на економіці. Пайовики зможуть керувати своєю власністю. Фермери отримають дешеві кредити. Прийдуть добросердні «грошові мішки», які тільки й мріють підняти Україну. І буде нам щастя.
Як не дивно, дехто ще й вірить такій
балаканині. Попри те, що просто у всіх
на очах уже є чудовий приклад іншої

мала би
« Держава
подбати, що вона хоче
бачити через 10–15 років:
села з фермерами чи,
за влучним висловом уже
згаданого Олега Галасуна,
аграрну пустелю.

»

великої приватизації. Яка не принесла ані багатств, ані створення класу
власників (чесно кажучи, таки створила, але їх геть небагато, і називають їх зазвичай олігархами). Кажу про
ваучерну приватизацію 1990-х. Тоді
теж кожен нібито став співвласником
промислових активів, але за якийсь
час реальними господарями виявилися ахметови, пінчуки та коломойські.
А збіднілий люд масово продавав свої
ваучери за копійки. Бо ні роз’яснити
громадянам, як правильно діяти, ані

Л

А

М

унеможливити скупку привабливих
підприємств держава не могла, точніше — не хотіла.
А нині наші громадяни (я про тих
сільських пайовиків чи їхніх нащадків,
про яких так печуться «слуги») настільки забезпечені, щоб не продавати землю? Чи настільки свідомі, щоб не збувати її заїжджим емісарам? Зовсім ні.
Тут уже держава мала би подбати, що
вона хоче бачити через 10–15 років:
села з фермерами чи, за влучним висловом уже згаданого Олега Галасуна,
аграрну пустелю, де поля будуть оброблені, але без людей.
Судячи з балаканини, народ утішають першою картинкою (бо ж голоси
на виборах тра), але реально впроваджують іншу. І поки ніхто не спохопився, поспішають усе робити в режимі
спринту.
…НЕЗАТРЕБУВАНІСТЮ АРХЕОЛОГІВ

Цьогорічний археологічний сезон
давно закінчився. Можна підбивати
підсумки. Отож, на Волині знайдено… А власне, і підбивати нема чого.
Минулого року в нашому краї відбулася лише одна гідроекспедиція. Під
час її роботи було знайдено керамічні
уламки та цілу посудину епохи зарубинецької культури (кінець III ст. до н. е. —
II ст. н. е.).
На конференції науковці наголо-

А

…РОЗДВОЄНОЮ РЕАЛЬНІСТЮ
ЗЕЛЕНСЬКОГО

Думаю, про що писати, і тим часом
клацаю каналами телевізора. Проминаю «1+1» (не мій канал), але через
дві кнопки повертаю назад: на екрані
знайоме обличчя. З ким це там наш
гарант? Володимир Зеленський на каналі Коломойського не як Президент
України, а як актор якогось фільму. Але
хоч-не-хоч дивлюся: все-таки перша
особа держави. Блін, я все розумію:
сучасне життя, зміна професії, Європа, заяложені 73 відсотки, але ж якось
незвично (може, ще звикнемо?) бачити очільника країни, який метає на підлогу тарілки та видає істини на кшталт:
«10 років я мовчав і нарешті сказав
правду».
Ага, як у фільмі, то видав правду,
а нині лише постановочні інтерв’ю
видає. Але, можливо, через 10 років
мовчання правду скаже не лише герой
фільму? n

n Кримінал

КОНТРАБАНДНІ ЦИГАРКИ ВАРТІСТЮ
ПОНАД 5 МЛН ВИЛУЧЕНО

ОГОЛОШЕННЯ

ТОВ «РЕНЕСАНС-ГРУП» будуть проводитися землевпорядні роботи із закріпленням
в натурі (на місцевості) межових знаків меж земельної ділянки Квартирно-експлуатаційного відділу м. Володимира-Волинського на вулиці Стрілецькій, 15, Володимир-Волинського
району Волинської області і просить власників суміжних земельних ділянок, а саме:
1. гр. Голікову Катерину Сергіївну 0710100000:11:004:0052
2. гр. Ямришко Валентину Михайлівну 0710100000:11:004:0095
3. гр. Оленицьку Ольгу Петрівну 0710100000:11:004:0054
з’явитися 13. 12. 2019 р. о 12 год 00 хв за адресою: м. Володимир-Волинський,
вул. Стрілецька, 15, для участі у виконанні робіт та погодження спільної межі.
З повагою ТОВ «РЕНЕСАНС-ГРУП».

шували на чималих перспективах дослідження русла річки Стир. Цьогоріч вивчали вал окольного замку біля
Литовежа Іваничівського району. Тож
протягом двох років було по одній експедиції.
Тим часом упродовж сезону волинські археологи були задіяні на Полтавщині та Львівщині під час рятувальних
розкопок. На жаль, останні вже значно
поширеніші за планові наукові пошуки. В окремих випадках організовують
розвідки за грантові кошти іноземців, коли копають разом, наприклад,
із німцями, а фінансує усе німецька
сторона.
Власне, про проблему сучасної археології вже не раз доводилося писати. Бо говорити про любов до історії
та бережливе ставлення до минулого — це ніби правило доброго тону.
А от коли доходить до фінансування
науки (йдеться про археологію), то вся
любов та ставлення трансформується
в нулі. А навіть якщо хтось і захотів би
здобути цю спеціальність, то де працювати такому фахівцеві? Навчальний
заклад, музей, державна установа?
Усе підходить, але якщо науковець регулярно не братиме участі в розкопках,
то перетвориться на кабінетного вченого. Це — хрест на фахівцеві. А експедицій, як уже говорили, небагато.
Тим часом у Європі, куди ми також
нібито йдемо, ставлення до цієї царини зовсім інше. Нещодавно натрапив
на оголошення про роботу для археологів за кордоном. За семигодинний
робочий день пропонують 1,5 тисячі
євро зарплатні, безкоштовні сніданки
та обіди. А у нас навіть на прості розвідки немає грошей. От і відстаємо.
А хто копає, той і інтерпретує минуле.
Про зв’язок із майбутнім і так усі знають.

За процесуального керівництва прокуратури Волині
співробітники податкової міліції Головного управління
Державної фіскальної служби, працівники управління
внутрішньої і власної безпеки «Північ» Державної прикордонної
служби та управління Служби безпеки України в області
ліквідували міжнародний канал незаконного постачання
тютюнових виробів на територію регіону
Наталка МУРАХЕВИЧ

Дернівська сільська рада Ківерцівського району оголошує про проведення
процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо детального плану
території житлового будинку в с. Дерно Дернівської сільської ради Ківерцівського району
Волинської області, розробленого ПП «АРТ
БУД ПРОЕКТ» відповідно до рішення сільської ради від 13.09.2019 р. № 21/4.
Ознайомитися з проєктом детального

плану території можна в приміщенні Дернівської сільської ради.
Пропозиції та зауваження подаються в
письмовій формі на ім’я сільського голови
протягом місяця від дня опублікування оголошення.
Громадські слухання відбудуться
10 січня 2020 року о 10-й годині в приміщенні Дернівської сільської ради за адресою: с. Дерно, вул. Незалежності, 73.

ідстеживши маршрут контрабандистів, правоохоронці минулого
четверга в Турійському районі
затримали вантажівку, за кермом якої
перебував громадянин Республіки Білорусь. Під час огляду транспортного
засобу виявлено спеціально облаштований сховок у причепі автомобіля,
в якому було 130 000 пачок цигарок
білоруського виробництва без укра-

В

їнських марок акцизного податку встановленого зразка. Автомобіль та контрабандний вантаж вартістю понад
5 мільйонів гривень вилучено.
Тривають слідчі дії, спрямовані
на встановлення всіх осіб, причетних
до незаконного промислу, й притягнення їх до передбаченої законом
відповідальності. Вирішується питання про призначення низки експертиз
та накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності. n
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n Духовність

«ХТО СПОРУДЖУЄ БОЖІЇ ХРАМИ,
ТОЙ ПЛЕКАЄ СПАСІННЯ ДУШІ»
Ці слова належать уродженцю Млинища Іваничівського району, колишньому
директору Нововолинської школи № 6, талановитому поету Іванові Пуклі
Алла ЛІСОВА

вий проєкт безоплатно зробив архітектор Віталій Ключук,
якого Всевишній нещодавно,
на жаль, покликав до себе.
Роботи значно пришвидшилися, коли на парафію
прийшов молодий священник
Микола Войтович, який зарекомендував себе людиною
надзвичайно працьовитою,
сумлінною і відповідальною.

Ц

Олександр Петерчук звернувся
« Отець
до парафіян закликав завжди відвідувати храм
Божий, бо спільна молитва має велику силу
й благодать.

азмом взялися за будівництво церкви. Щомісяця виділяли дещицю зі своїх заробітків
і пенсій, знайшлися спонсори,
допомагали районна й обласна ради, млинищани постійно
виконували певні обсяги робіт
самотужки. Із Божою поміччю
будова росла на очах. Чудо-

З любов’ю
ю
мама, тато, братик
к
Давид, дід, баба..

М
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Золотий ювілей
6 грудня відсвяткувала
гарна жінка, яка 22 роки
віддала поштарській
справі,
Надія Іванівна
БУРДАК
із села Седлище Любешівського району.
Бажаємо міцного здоров’я, гарного настрою, невичерпної життєвої наснаги, тепла та затишку в родині, щоб
майбутні роки були світлими, дарували
радість, добро, надію і благополуччя.
Нехай душа у вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом вас завжди сонце гріє,
Слова подяки
линуть звідусіль.

Е

Сьогодні 5 рочків святкує
дорогий синочок, братик,
внук
Микита ЮЯНЕЦЬ
із села Піщане Камінь-Каширського району.
А у нас сьогодні свято.
Рада мама, радий тато,
Раді кум, кума і братик,
Дід і баба також раді.
Лиш Микитка ще не втямив,
Що п’ять років в тата й мами.
Що сьогодні його свято
І чому гостей багато.
Що сьогодні — Хеппі Бьоздик,
Ну а він — програми Гвоздик.
Тож рости здоровим, дужим,
Будь ти добрим,
сильним, мужнім.
нім.
І щасливим, і багатим,
м,
Щоб раділи мама й тато.
ато.

Р

60-річний ювілей відзначив 7 грудня коханий
чоловік, люблячий тато,
турботливий дідусь, житель села Шклинь Другий
Горохівського району
Валерій Йосипович
БОРЩ.
Сьогодні день у вас чудовий —
В цей день ви вперше глянули
на світ.
Для вас тоді він був ще зовсім
новим
І недарма минуло стільки літ.
Сьогодні ювілейну стоптано
стежину,
Та спокою нема для ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину,
Попереду багато ще доріг.
Бажаєм вам століття ще прожити,
Здоров’я доброго на всю
ту сотню літ.
І внуків всіх ще одружити,
Й благословити правнуків у світ.
З любов’ю
дружина Ніна,
сини Олег, Василь,
невістки Оксана,
Наталія, внуки
Олеся, Анастасійка,
Дениско,
вся родина.
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Вітаємо!

З повагою
та шаною
колеги
та колектив
редакції газети
«Волинь».

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).

Ціна за домовленістю. Тел. 0971552622.

єпископа Володимир-Волинського і Ковельського Симеона був закладений наріжний камінь у фундамент храму села.
Тоді мало вірилося, що втілити задумане вдасться швидко, бо цьому не сприяло економічне становище ні в державі,
ні в регіоні. Та люди з ентузі-

»

став справжнім осередком духовності, аби впорядкувати дорогу до цвинтаря, а місце останнього спочинку завжди було
прибраним і таким, яким має
бути в істинно віруючих.
Про це багато говорили
того дня, який став пам’ятним
для всіх, хто залишив мирські
справи і прийшов на кілька годин сюди. Особливо зворушливими були виступи ініціативної
хористки, колишнього педагога, небайдужої й багатогранної
людини Надії Пуклі, першого
старости, депутата районної
ради Валерія Кузьмича.
Урочистий день закінчився. Але велика історія млинищанської церкви, яка зробила
життя громади більш насиченим, духовно багатим, тільки
розпочалася. Нехай її обминають лихі події, хай сонце миру,
добра й любові завжди світить
над Свято-Духівським храмом
прибузького села! n

Є присадибна ділянка 0,15 га.

Настоятель Свято-Духівського храму села Млинище
Іваничівської округи отець Микола Войтович користується повагою
своїх парафіян.

Здавалося, церква щохвилинно набуває все більш ошатного
вигляду — її прикрасили чудовий іконостас, внутрішнє і зовнішнє оздоблення. Подвір’я
акуратно обсаджене туями,
потопає у квітах і вічнозелених
кущах. Напевно, такий вигляд
має Райський сад, частинка
якого перенеслася до млинищанської святині.
Всі ці спогади лунали нещодавно, коли парафіяни разом
із дванадцятьма священниками на чолі з благочинним Нововолинської округи Олександром Горевичем відслужили
святкову літургію на честь шостої річниці від дня освячення
престолу, від початку першої
служби Божої. По-особливому прибрана сільська святиня
зібрала того суботнього дня
не лише млинищан, а й гостей
із навколишніх сіл, Нововолинська. Линули слова вдячності
Богові, церковні піснеспіви наповнювали душі невимовним

ПРОДАЄТЬСЯ ХАТА В СЕЛІ ПІСКИ ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ.

е невеличке прибузьке село із трохи більш
як двомастами мешканців уже увійшло в історію.
Краєзнавчий нарис Степана
Борисюка «Млини над Бугом»,
який побачив світ ще двадцять
років тому, — свідчення того,
яка складна, але водночас цікава доля випала йому.
Спочатку задля «впорядкування» кордону у 1940-му
Млинище у числі багатьох надбужанських сіл переселили
в Сенкевичівський район на
Горохівщині, а також у німецькі колонії. Згодом млинищани
з тимчасових притулків повернулись на свої предковічні
землі. Та через шість літ знову довелося збирати пожитки і вибиратися зі своїх домівок. За три кілометри від Бугу
вони по-новому облаштовували обійстя, садили садки…
На такій приблизно відстані
від своїх парафіян залишився Свято-Введенський храм,
збудований предками на мальовничих пагорбах річки. Тоді
у найбільш активних мешканців
і виникла ідея збудувати свою
церкву.
Чотирнадцять років тому
на околиці Млинища зібралося кілька десятків місцевих
активістів, тодішній благочинний Нововолинської округи
митрофорний протоієрей Віктор Мельник, отці Олександр
Петерчук, Петро Кубінський.
Разом із млинищанами вони
здійснили чин освячення місця
під майбутню церкву. А через
рік з благословення тодішнього

Фото Алли ЛІСОВОЇ.

трепетом. Настоятель Свято-Введенського храму отець
Олександр Петерчук, який
розпочинав закладення святої
обителі, звернувся до парафіян із закликом завжди відвідувати храм Божий, бо спільна
молитва має велику силу й
благодать. Отець Олександр
Горевич закликав до єдності й
подальшої розбудови церкви.
А вона справді з кожним
днем стає все кращою. Нинішнього року тут поруч виросла
гарна споруда, де збираються
півчі на репетиції, де діятиме
недільна школа для діток і всіх
охочих. І все це — завдяки невтомним трудам отця Миколи
Войтовича та матушки Юлії,
яка за відносно короткий час
створила прекрасний церковний хор. Саме вони докладають
неймовірних зусиль, аби храм
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n Сильні духом
Фото Лариси ЗАНЮК.

Листочок на «Гілці життя» тріпоче
од вітру, та не опадає, бо наділила
його художниця дужою силою,
що не дає зірватися.

«Гармонія світу» — мисткиня в оточенні друзів і шанувальників.

ПАРАЛІЗОВАНА ХУДОЖНИЦЯ НА ВІЗКУ
ТВОРИТЬ СВОЮ «ГАРМОНІЮ СВІТУ»
Кажуть, що обмежених у рухах Бог не обмежує
у творчості. Фізичний біль скував тіло Неллі Гергель,
а думки, фантазії вільно витають і проявляються на папері.
«Як вона це робить?» — дивуються всі, хто розглядає її
картини. А днями ця художниця і журналістка з Торчина
Луцького району здійснила свою мрію — зібрала всіх
друзів у салоні «Артист» Палацу культури Луцька на
творчій виставці робіт у техніці пастель «Гармонія світу»
Лариса ЗАНЮК

«ЩО СКЛАДНІШЕ
ЗАВДАННЯ, ТО ЦІКАВІШЕ
ЙОГО ВИКОНУВАТИ»

Як і всі добрі справи, захід розпочався з молитви,
яку промовив брат художниці
Віктор. Інший — Михайло —
допомагав з організацією імпрези. А численні гості із громадських організацій та просто друзі прийшли висловити
Неллі своє захоплення. Ведучий Вадим Хаїнський недарма
розпочав імпрезу поезією Лесі
Українки «Без надії таки сподіваюсь», адже любов попри біль
— основна у творчості та житті
цієї сильної жінки. Направду
дивно, як її руки, скуті паралічем, малюють правдоподібні
квіти, котиків і песиків, яких
хочеться погладити, запашні
фрукти і реалістичні пейзажі?
Кожне її полотно наводить на
роздуми, від кожного віє теРЕКЛАМА

плом. Зображує вогонь — і
він горить, малює великодні
паски — і вони духмяніють, і
всюди квіти, море квітів…
В. о. директора департаменту культури Андрій Ломага
відзначив особливе бачення
світу авторки у пейзажах, портретах, натюрмортах та вручив подяку від департаменту
культури Луцької міськради.
Роботи Неллі Гергель неодноразово виставлялися у Волинському краєзнавчому музеї та
в рідному Торчині. Вона завжди намагалася діяти наперекір
хворобі: навчалася на заочних
курсах іноземних мов, потім
захопилася живописом, який
став її відрадою. А якось написала п’єсу за мотивами української народної казки «Лисичка
та Журавель». Довгий час у
районці «Слава праці» вела рубрику «Маківка», де розповідала про рослини рідного краю.
Михайло Лапків, редактор
видання, каже, що з цих матеріалів вийшов би добротний
ілюстрований двотомник. Нині
Неллі — позаштатна авторка
«МедіаГромади».
Робота «Гілка життя» —
знакова для мисткині. Один
на гілочці листочок тріпоче від

«ЧОГО ПОТРЕБУЮТЬ
ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ –
ПОВНОЦІННОГО
ПЕРЕСУВАННЯ
І ДІЯЛЬНОСТІ»

Великодні паски на полотнах духмяніють, як справжні.

!

Ось тільки фарбами писати
важко, зізнається, бо розтікаються, проте й пастелі мають
свою особливість: їх накладеш і вже не витреш. Графічні

вітру, та не опадає, бо наділила його художниця дужою силою, що не дає зірватися. Так
і зафіксувала цей спомин про
те, що в найкритичнішу мить

найкритичнішу мить потрібно найпалкіше
« Умолитися
і надіятися на Бога,

»

але й вірити у власні сили.

роботи часом вдаються навіть
за день, а от фарбами пише
по кілька місяців. Зізналася,
що зачарована творчістю Ель
Греко, не визнаного у свій час
геніального митця.
Поетеса Олена Харитонюк
дарувала Неллі гарні вірші, а
пісенні вітання від учнів музичної школи №1 підкреслювали
ліричність душі художниці.
Мені ж випала честь передати
квіти від посестри по долі Ва-

потрібно найпалкіше молитися і надіятися на Бога, але й
вірити у власні сили. Неллі не
падає духом. Лише не збагну, як вдається їй втримувати
крейду, якщо навіть подаровану квітку вона не може взяти
до рук? Паралізувавши рухи й
мовлення, недуга не підкорила думку, мрію, бажання…
— Що складніше завдання,
— каже Неллі Андріївна, — то
цікавіше його виконувати.
Р

АКЦІЯ

лентини Михальської і побажання, щоб якнайбільше люж
дей через ці картини побачили
д
не інвалідність, а силу жінки,
якою вона й інших надихає
я
не здаватися. І тут із життєствердним шумом до виставс
кової зали заїхали друзі–візочники. Максим Михайлюк,
з
який давно знайомий із Неля
лі, розповів, що вона завжди
л
ставить перед собою нові
с
завдання, сміливо поєднує таз
ланти, навчилася працювати
л
за комп’ютером, а художниця
з
Любов Косарук додала:
Л
— Господь дав їй Свою
велику іскру — нести тепло у
кожному клаптику. Якби ці роботи оформити по–сучасноб
му, то їх купували б за кордон.
Неллі не вважає свої твори
довершеними, та запевняє,
що виконувала їх із великою
щирістю, і я додала б — з гігантською силою духу. Її маленький світ зі своєю «Гармонією» в холодні грудневі дні
зігріє серце кожному, хто завітає в салон «Артист» (роботи тут ще будуть до 15 грудня).
До речі, на вході до приміщення директор Палацу культури
Юрій Войнаровський ініціював
приладнати пандус.
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Анна Шевчук очолює Волинський фонд активної реабілітації неповносправних.
Хворіючи з дитинства на поліомієліт, вона знає почуття людини, рухи якої сковані.
— На жаль, — констатує, —
наші проблеми ще далекі від
вирішення. Боремося за життєвий простір людей з інвалідністю. Прикро, що Неллі не
має можливостей для діяльності, не має авто, якого дуже
потребує. Вона розумна, активна, не пропускала б жодного заходу — кому ж допомагати, як не таким, які й самі щось
хочуть робити? Пенсії вистачає тільки на їжу та комуналку,
а ще ж папір, фарби… Якби
хтось допоміг їй придбати
авто, ми пристосували б його
під ручне керування, — бідкається активістка, бо так хоче
допомогти художниці пересуватися. — Люди з інвалідністю
— насамперед люди, і хочуть
повноцінного життя, — каже
пані Анна.
Її підопічні виготовляють
різні ужиткові речі, які могли
б реалізовувати. Для цього
необхідне приміщення для
крамниці сувенірів. На пільгових засадах і, звісно, не десь
на околицях міста… Такі от
звичайні для нас і необхідні
для них бажання. n
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ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

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

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається хата з усіма надвірними спорудами (7.30 х 10, 3 кімнати,
кухня). Є комора, сіни, колодязь, льох,
0.50 га городу. Земля приватизована
(с. Боровичі Маневицького району).
Тел. 050 62 59 253.
l Продається квартира в Луцьку. Ціна за домовленістю.Тел.
066 66 06 303.
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 Продається будинок у с. Угринів
Горохівського району зі всіма надвірними спорудами. Є газ, вода, парове
опалення, туалет, душова кабіна. Ціна
за домовленістю. Тел. 050 68 74 120.
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.
l Продається приватизована земельна ділянка під забудову (0.25 га)
у с. Велика Яблунька Маневицького
району. Ділянка рівна, близько від
центральної дороги. Ціна договірна.
Тел.: 095 42 21 163, 067 33 63 506.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам трактор МТЗ-80,
1992 р. в., на стартері, мала кабіна.
Тел. 098 51 69 673.
l Продається у дуже доброму стані одновісний причіп (самоскид)

до китайських та інших тракторів.
Тел. 095 20 25 319.

l Продам двигун Д-240 до трактора
МТЗ (запчастини). Тел. 099 73 59 139.
l Продам колесо до причепа
Т-150 або ПРТ-10. Тел. 098 51 69 673.
l Продам
блок
ЮМЗ-6.
Тел. 099 73 59 139.
l Продам недорого мінітрактор ХТЗ-12 з причепом (Ківерцівський район). Тел.: 095 19 88 928,
067 73 14 883.
l Продам трактор МТЗ-80, велика
кабіна, 1994 р. в., технічно справний.
Тел.: 050 81 61 754, 068 06 03 282.
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.

Представництво польської агенції оголошує набір
працівників на склади брендового одягу на 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.

l Продам: трактори Т-25, МТЗ,
«Джон Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі (навісні та причіпні), саджалки, сівалки, плуги та плуги
оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні та телескопічні), гноєрозкидачі,
розкидачі мінеральних добрив, шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес-підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO»,
різну с/г техніку. Тел.: 097 23 95 170,
066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продаються

труба (діам.
74 см), котел для нагрівання води.
Тел. 050 74 51 354.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу
білу та червону (нову та б/в), землю
на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.:
099 33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам: дрова (рубані, чурки,
метрові), пісок, щебінь, цеглу, відсів,
глину, чорнозем, торф, торфобрикет, цемент, бутовий камінь. Вивезу
будівельне сміття. Послуги автомобілем «Бобкат». Тел.: 098 91 25 884,
050 60 97 986.
l Продам: дрова рубані (твердої
породи), торфобрикет, цеглу білу
та червону (нову та б/в), шифер
(б/в), пісок, щебінь, відсів, глину,
чорнозем. Доставлю. Послуги мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l Продам: торфобрикет (у мішках
і насипом), цеглу (нову та б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), пісок, щебінь, відсів, керамзит,
цемент, глину, торфокрихту. Вивезу
сміття. Доставлю автомобілем ЗІЛ
(самоскид). Послуги мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 050 72 27 271,
096 80 00 567.
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, дрова (рубані, чурки, метрові), торфобрикет,
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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.
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 У Рожищенському районі продаються кобила (3 роки) і романівські
вівці (кітні). Тел. 095 61 11 163.
l Куплю ВРХ (телят, коней, корів, лошат, биків) та шкури. Надаю
послуги з перевезення ВРХ спецтранспортом. Тел.: 050 75 63 284,
097 43 78 815.
l Продається коза (погуляна). Тел.:
(0332) 76–91–17, 066 07 33 312,
097 05 69 924.
l Продам молоду кобилу (5 років).
Ціна 14 000 грн. Торг (Горохівський
район). Тел. 095 70 69 709.
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 Чищу та реставрую подушки, ковдри, перини (пересипаю, перешиваю, кварцую). Під’їжджаю 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 НЕДІЙСНИМ
l Загублений атестат про середню освіту (серія ВС № 23832253),
виданий Луцькою загальноосвітньою школою № 12 I–III ступенів
21 червня 2004 р. на ім’я Кравчук
Ігор Михайлович, вважати недійсним.

ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ

якісно
швидко
надійно
д

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.

Здається
в оренду частина
нежитлового
приміщення
2.0 м кв. у Луцьку
на вул. Степана
Бандери, 5 з метою
розміщення
кавового апарата.
ТЕЛ. 0952125137.

(09 473– 10 – 69
(097)
(095) 479– 05 – 96
(09

stelia.in.ua
stelia
info@stelia.in.ua

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
1 грудня минуло 40 скорботних днів, як відійшов у Вічність
наш коханий чоловік, люблячий
батько і дбайливий дідусь, прадідусь
Григорій Олексійович
ІВАНЧУК
(18.03.1932–23.10.2019 рр.).
Здається нам, що десь в дорозі,
Що скоро станеш на порозі.
Не хоче серце з тим змиритись,
Що в очі вже не подивитись.

Горбок землі мовчить,
як все навколо,
І огортає душу тихий жаль,
Що не побачимо тебе ніколи,
Ні твою радість, ні твою печаль.
Нехай Господь прийме наші
молитви за упокій твоєї душі.
Поки ми живі — ти завжди
будеш з нами.
Вічно сумуючі
дружина, діти, внуки
і правнуки.
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n Оле, оле, оле, оле!

n Так тримати!
Фото ua-football.com.

«ДИНАМО» ЗНОВ ПРОГРАЛО
У ФУТБОЛ…

Фото dynamomania.com.

Тепер за «Братами
Гадюкіними» так
треба співати
не лише про львівські
«Карпати».
Бо найсильніша
колись команда
на теренах імперії
СРСР нині перебуває
на 4-му місці
в… Українській
Прем’єр-лізі

Волинянка забила
найкрасивіший гол в Україні

Петро ПАС

ж неприємно дивитися
на потуги динамівців,
які ще недавно наводили жах навіть на європейські
гранди. Тепер киян не боїться жодна команда вітчизняної
Прем’єр–ліги. Добре, що їм
ще симпатизують судді, а то
перебували б у турнірній таблиці значно нижче…
От і нинішньої неділі, в
матчі 17–го туру, динамівці за
всіма статтями поступилися
луганській «Зорі» і віддали їй
друге місце.

А

«Динамо» колись
« Іпрограє.
Сьогодні
ми зловили цей
день і обіграли
суперника на його
полі.

»

Добре, що наставнику
киян Олексію Михайличенку
вистачило сил вибачитися за
невдачу:
— З перших хвилин ми
просто жахливо увійшли в
гру і дали відчути супернику впевненість, чому сприяв
швидко пропущений нами
м’яч. Припускалися багатьох
помилок, особливо в обороні. Насправді «Зоря» сьогодні
виглядала краще, ніж ми. Бувають матчі, коли не йде гра
в одного–двох футболістів.
Навіть тоді вже команді може
бути важко. На мою думку, не
вдаючись у подробиці, можна
сказати, що сьогодні багато
гравців «Динамо» не зіграли
на своєму рівні… Але, залишившись удесятьох (на 52–й
хвилині вилучили з поля за
другу «жовту» картку Тамаша Кадара. — Авт.), усе-таки
проявили характер і бажання.
Однак не вистачило командної швидкості в атаці й обороні. Просимо вибачення за
цей результат, — заявив коуч
«Динамо».

А ось капітана «Динамо» Віктора Циганкова справді шкода…

Якщо у четвер кияни не
здолають на своєму полі
швейцарський клуб «Лугано»
і вилетять із другорядної Ліги
Європи, Олексій Михайличенко має сам подати у відставку.
З його приходом якісних змін
у грі команди не відчутно…
ЗА ВОРОТАМИ

Віктор СКРИПНИК, головний тренер луганської
«Зорі»:
—
Нічого
неможливого
немає у футболі. Тут один із
найважливіших
факторів — це психологія. І
«Динамо» колись програє.
Сьогодні ми зловили цей
день і обіграли суперника
на його полі. Це приємно. І
головне, що ми хотіли грати
в свою гру, десь ризикували, залишали один в один
ззаду і грали попереду один
в один. Не ставили «автобус». У нас у команді не
знають, що це таке. Граємо
сміливо. Привітав хлопців
із перемогою. Вони неймовірно раді! Сьогодні наша
команда справді заслужила три очки. Шкода, що

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

чемпіонат не закінчується
на цій грі. Ще попереду багато матчів, але скажу, що
ми хочемо бути на тому місці, де зараз знаходимося.
Дмитро ХОМЧЕНОВСЬКИЙ, півзахисник луганської «Зорі», автор переможного гола у ворота
«Динамо»:
— Можливо,
мій гол вийшов з понтами.
Спочатку хотів
віддати
передачу, а потім побачив, що
можна забити, — і вийшло…
Наш план на гру спрацював.
Ми перемогли таку хорошу команду, тому щасливі.
Могли забивати й більше,
бо мали багато моментів.
Будемо працювати над їх
реалізацією. Чи погодився
б я перейти в «Динамо»?
Звісно.
Українська Прем’єр–
ліга. Результати матчів
17–го туру: «Шахтар» —
«Олімпік» — 3:0, «Олександрія» — «Ворскла» — 3:0,
0,
«Колос» — «Дніпро-1» — 4:0,
0,
«Карпати» — «Десна» — 2:6,
6,
«Маріуполь» — «Львів» — 0:0,
0,
«Динамо» — «Зоря» — 1:2.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕМ’ЄР–ЛІГИ:
№ Команда
І
В Н П М
1. «Шахтар» (Донецьк)
17 15 2 0 48:8
2. «Зоря» (Луганськ)
17 10 4 3 33:14
3. «Десна» (Чернігів)
17 10 3 4 29:12
4. «Динамо» (Київ)
17 10 3 4 35:12
5. «Олександрія» (Олександрія)
17 9 3 5 21:16
6. «Колос» (Ковалівка)
17 6 2 9 16:28
7. «Маріуполь» (Маріуполь)
17 4 7 6 15:25
8. «Дніпро-1» (Дніпро)
17 5 3 9 17:26
9. «Олімпік» (Донецьк)
17 5 3 9 15:30
10. «Львів» (Львів)
17 3 3 11 11:30
11. «Карпати» (Львів)
17 2 5 10 14:31
12. «Ворскла» (Полтава)
17 3 2 12 10:32

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

www.volyn.com.ua

16-річна футболістка володимир-волинської команди
«Ладомир» і юнацької збірної України U-17 Надія
Іванченко (на фото) «взула» і Сидорчука, і Цітаїшвілі,
і Тайсона, і Марлоса, і Циганкова, і… всіх-всіх!!!

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

Києві на НСК «Олімпійський» відбулася урочиста церемонія нагородження «Футбольні зірки
України-2019» (спільний проєкт Української асоціації футболу і Всеукраїнської асоціації
футболістів-професіоналів),
в ході якої були названі переможці в різних номінаціях.
Волинянам особливо приємно, що першість у категорії
«Найкращий гол» отримала
гравчиня команди «Ладомир»
із Володимира-Волинського Надія Іванченко.
Наша красуня Надя ударом з лету із далекої відстані
увігнала м’яч у «дев’ятку» воріт команди Сербії у матчі кваліфікації до Євро-2020 (2:4). Її
«постріл» футбольні спеціалісти визнали найефектнішим
цьогоріч у вітчизняній копанці.
Браво!
Приємно, що до складу
збірної
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Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна
72;51;02

Козюпа Мирослава Павлівна

Інформації
72;61;21

Соціального захисту
Заступники відповідального секретаря
Сомова Євгенія Володимирівна
72;38;94
Харчук Олена Андріївна
72;06;66
Місюк Олена Миколаївна
72;06;66
Економіки

72;71;07

одна волинянка — Вікторія
Гірин, яка також є підопічною
тренера з Володимира-Волинського Олега Бортніка —
наставника «Ладомира». Пан
Олег, до речі, теж номінувався
на звання найкращого тренера жіночих команд.
Серед багатьох переможців відзначимо наставника
національної збірної України
Андрія Шевченка, який вивів
із першого місця головну команду країни на Євро-2020, в
номінації «Найкращий тренер
чоловічих команд»; Володимира
р Петракова, котрий
привів збірну U-20 до «золота» Чемпіонату
світу-2019 (UЧе
20), у категорії «Найкращий
тренер молодіжних команд»;
Олександра Зінченка
(«Манчестер
Сіті»), який був
(«Манч
названий
«Найкращим украназван
їнським
їнськи легіонером», Андрія
Пятова,
Пятов котрого визнали найкращим
кращи голкіпером 2019 року.
А футболістом
№ 1 став
ф
атакуючий
півзахисник
ат
донецького «Шахтаря»
д
бразилець Тайсон.
б
Церемонію повністю
проігнорували представп
ники київського «Динани
мо». n
мо
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»

Відео гола Надії Іванченко —
на сайті

Приймальня 723894

Вдовиченко Тамара Федорівна

із далекої відстані
увігнала м’яч
у «дев’ятку» воріт
команди Сербії
у матчі кваліфікації
до Євро-2020.

Через кілька секунд на сцену вийде
Андрій Шевченко і скаже та-а-кі слова
на підтримку Тайсона, що той розплачеться.
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