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І скільки вже таких РГД-5 є по хатах українців...
Усі фото Олександра ПІЛЮКА.

За вибух зловмисник
може сісти на 12 років
Правоохоронці скерували
до суду обвинувальний акт щодо
38-річного жителя
Камінь-Каширського району
Ірина ПАСІЧНИК

травні цього року
злочинець кинув
у двір депутата Волинської обласної ради
Анатолія Буська вибуховий пристрій, внаслідок
чого пошкоджено майно
потерпілого. Згодом він,

У
Тут і блакитні озера, і унікальна церква, і мальовнича природа,
а ще населений пункт славиться місцевими умільцями.

Волинське Доротище увійшло
у двадцятку неймовірних
Це село на Ковельщині унікальне людьми, які хочуть бачити
свій маленький куточок щасливим і розвинутим. Тому й самі
зініціювали рішення взяти участь у конкурсі «Неймовірні
села України». Їх було 115. Доротище — єдине з Волині, яке
увійшло у двадцятку кращих. Отак його мешканці у власний
спосіб демонструють свою українськість
Людмила ВЛАСЮК

ндрій Броїло, голова Ковельської
районної ради, зустрічає нас біля
адміністративної будівлі, в котрій
працює. Моє знайомство з Доротищем
відбулося завдяки цьому чоловіку, який

А

замаскувавшись бородою
« Злочинець,
та перукою, з електрошокером і пістолетом
із глушником та скориставшись заздалегідь
підготовленими дублікатами ключів, проник
у будинок.

»

замаскувавшись бородою
та перукою, з електрошокером і пістолетом із глушником та скориставшись
заздалегідь підготовленими дублікатами ключів,
проник у будинок, де напав на господаря. Почувши, що на шум поспішають
його родичі, зловмисник
утік. Надворі він заволодів автівкою потерпілого, однак не зміг виїхати
з подвір’я і покинув обійстя. Нападника невдовзі
затримала поліція. У нього вилучили сховані в лісі
пістолет, глушник та набої.

цям, що на ручці вхідних
дверей хтось прикріпив
гранату РГД-5. Вибухотехніки знешкодили її,
зазначивши, що у боєприпаса був зношений
запал, тож смертельної
небезпеки він не становив. Втім люди, які
тут працюють, налякані,
адже в приміщенні зареєстровано понад 40 фірм,
а один із додаткових виходів самовільно заблокований орендодавцями.
Тож у разі загрози життю
та здоров’ю залишити територію неможливо. n

Вітаємо!

привабила перспектива
« Його
ростити шестеро дітей трішки
далі від цивілізації.
»
зголосився провести з нами увесь день
і показати село таким, яким його любить.
Тому там і проживає. Його привабила перспектива ростити шестеро дітей трішки
далі від цивілізації. Для них Доротище — Жителем Доротища є Андрій Броїло,
який любить своє село і не цурається
направду рідний дім.
будь-якої роботи.

Закінчення на с. 6—7

»

n Пряма мова
Ірина ГЕРАЩЕНКО, про слідство, яке вважає
причетною до вбивства журналіста Павла
Шеремета у 2016 році групу волонтерів
та військових (співак Андрій Антоненко
(псевдо Riffmaster), військовий медик Юлія
Кузьменко («Ліса»), військова медсестра
Яна Дугарь, колишні учасники АТО подружжя
Грищенків — Інна («Пума») та Владислав
(«Буча»):

«

За вчинені злочини чоловікові загрожує
до 12 років позбавлення
волі з конфіскацією майна.
А вчора директор приватного підприємства,
розташованого у провулку Робітничому в Рівному,
повідомив правоохорон-

Важливо, щоб відбулося чесне і неупереджене слідство за участі міжнародних
експертів, аби всіх причетних було встанов-

лено, а не призначено. Щоб винні були покарані, але щоб їхня провина мала беззаперечну доказову базу. Щоб при цьому не відбувалася дискредитація волонтерського
і ветеранського руху, армії. В усіх
сферах і професіях є різні люди,
немає нікому індульгенції
за вчорашні подвиги і заслуги,
це очевидно, але й не можна
мазати все широкими чорними мазками і дискредитувати
рух.

»

Сьо
Сьогодні
відзначає ювілей добрий, порядний талановитий лікар, мудрий керіврядний,
на
ник і наставник
Сергій Михайлович
КОНОВАЛ.
Шановний Сергію Михайловичу!
Прийміть найщиріші вітання
з нагоди вашого ювілею!
Зичимо вам міцного здоров’я,
особистого щастя, злагоди та чудового настрою, родинного затишку та сімейного добробуту.
Нехай завжди вас супроводжує удача, постійно зігріває тепло людської вдячності, а будні і свята наповнюються радістю, світлом та любов’ю рідних і близьких.
Вічної молодості вашій душі та доброти серцю, здійснення всіх ваших планів та сподівань!
Ви чудовий керівник та добра
людина. Бажаємо успіху у кожній
справі. Нехай сили та натхнення
не покидають, близькі підтримують,
друзі допомогають, а підлеглі поважають.
З повагою Асоціація медичних
сестер КП «Луцька ЦРЛ».
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n Наша віра
Фото eurosolidarity.org.

ГЕРОЯМ ВІДДАЛИ
ОСТАННЮ ШАНУ НА МАЛІЙ
БАТЬКІВЩИНІ
Як уже повідомляла наша газета, на Сході
України при виконанні бойових завдань
у районі селища Золоте Луганської області
загинули, підірвавшись на невідомому
вибуховому пристрої, троє бійців 14-ї окремої
механізованої бригади. На минулому тижні
з ними попрощалися земляки
Марина ЛУГОВА

-літній молодший сержант Андрій Войтович і 22-річний старший солдат Сергій
Сирота знайшли спочинок у своїх рідних
селах — Квітневому і Щурині Рожищенського району. Військовослужбовців проводжали в останню
дорогу бойові побратими, волонтери, представники
влади, односельчани. Чин похорону у Квітневому
звершив протоієрей, настоятель місцевого храму
Василь Михайлишин разом із військовими капеланами. А в Щурині — протоієрей Григорій Панчук
у співслужінні сонму священників Рожищенського
благочиння.
49-літнього молодшого сержанта рівнянина
Віктора Пруського похоронили в обласному центрі на Алеї героїв кладовища «Нове». У прощальних словах владики Іларіона, котрий звершував
чин поховання, звучало звернення до присутніх
із закликом пам’ятати про подвиги бійців, які
віддали своє життя заради миру в нашій державі. n

29

КОВЕЛЬЧАНИНА ЗАКАТУВАЛИ
ЗА… 8 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
Чоловіка з ножовими пораненнями за місцем
проживання виявила дружина, котра
і повідомила про це в поліцію
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

За рік існування ПЦУ її визнало три церкви — Вселенський та Александрійський патріархати й Елладська (грецька)
церква. В історичному вимірі це дуже швидкий темп.

«Скоро ще кілька церков визнають
ПЦУ, а РПЦ опиниться в ізоляції»
Становлення Православної церкви України —
це подія, про яку покоління українців мріяли
і молилися протягом століть. Про це п’ятий Президент
України, лідер партії «Європейська солідарність»
Петро Порошенко сказав під час промови після
літургії у Михайлівському Золотоверхому соборі
з нагоди річниці об’єднавчого собору ПЦУ
Петро МАКАРУК

рагедія трапилася в квартирі багатоповерхівки у центрі міста залізничників. Невідомі
нанесли чотири ножові поранення 48-літньому ковельчанину. З помешкання також зникли
гроші — понад 8 тисяч гривень. Співробітники поліції встановили, що кримінальне правопорушення
скоїли двоє місцевих мешканців. Правоохоронці
затримали 49-річного грабіжника та за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому
про підозру у вчиненні злочину, передбаченого
п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Йдеться про умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Підозрюваному суд
обрав міру запобіжного заходу у вигляді 60 діб тримання під вартою. Його на рік молодший напарник
у розшуку.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді
позбавлення волі на строк до 15 років або довічне
ув’язнення. n

Т

КРАХ НЕЗАКОННОГО БІЗНЕСУ
Волинські правоохоронці викрили
та припинили діяльність семи нелегальних
автозаправних станцій у Луцьку, Ковелі,
Нововолинську, а також у Луцькому
та Іваничівському районах
Віктор ГОМОЛЬ

лідчі поліції області під час досудового розслідування провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України встановили, що АЗС
діяли без належних дозвільних документів. Зокрема, у них відсутні дозволи на викиди забруднювальних речовин, проведення робіт із підвищеною
небезпекою та ліцензії на продаж паливно-мастильних матеріалів.
Були проведені санкціоновані обшуки за місцем
розташування нелегальних автозаправок. Вилучили
паливно-мастильні матеріали, кошти, чорнові записи ведення незаконної господарської діяльності
та обладнання. Вирішується питання щодо накладення арешту на це майно. Поліцейські вживають
заходи, спрямовані на встановлення власників нелегальних АСЗ та всіх осіб, причетних до організації
нелегального бізнесу. n
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Більше новин — на сайті
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орошенко
зазначив, що об’єднавчий
собор трьох гілок українського православ’я, який відбувся рівно рік тому, і отримання
Томоса про автокефалію стали
головною подією його життя.
«Коли рік тому ми почули
цю звістку, то вся площа плакала від щастя. Запам’ятайте
ці емоції. І під час собору в Софії,
де я мав високу честь бути присутнім, мені здавалося, що там
Пресвята Богородиця і Святий
Дух разом із нами», — поділився
спогадами Порошенко.
Він наголосив, що ПЦУ —
лише на початку великого шляху. Перешкоди для становлення єдиної Православної церкви
в Україні чиняться і всередині
держави, і зовні. Але цей спротив

П

не зупинить процесу визнання
ПЦУ світовим православ’ям, який
продовжиться у наступному році,
переконаний п’ятий Президент.
«Щойно оприлюднено інформацію, що колишній міністр оборони Греції робив усе для того,

нашої церкви
« Без
не може бути нашої
держави.
»
щоб Елладська церква не визнала ПЦУ. І Кремль вважає це державним завданням — руйнувати
нашу церкву. Нічого в них не вийде», — наголосив Петро Порошенко.
«Церкву ми сприймаємо як духовний фундамент
державності України. Без неї

n Кримінал

ЗА НАРУГУ НАД ДІВЧИНОЮ
ДОВЕДЕТЬСЯ ВІДПОВІДАТИ
Прокурор Волинської області повідомив депутату
однієї з місцевих рад про підозру в незаконному
проникненні у житло й розбещенні неповнолітньої
Наталка МУРАХЕВИЧ

талося це на початку серпня цього року. Чоловік зайшов у житловий будинок сусідів. Cкориставшись
відсутністю у ньому дорослих і застосовуючи фізичну силу, вчинив розпусні дії щодо 15-річної дівчинки.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Вирішується питання про обрання підозрюваному
запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Згідно із санкцією ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України, вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла
16-літнього віку, карається обмеженням волі на строк
до 5 років. n

С

не може бути нашої держави.
І в 2020-му році ще декілька церков визнають ПЦУ. І РПЦ, яка
цьому перешкоджає, опиниться
в ізоляції», — зазначив Петро Порошенко.
Він подякував Вселенському
патріарху Варфоломею, українським ієрархам і всім небайдужим українцям. «Наша Українська церква відбулася і буде
міцніти. І держава наша відбулася — і буде міцніти», — переконаний Порошенко. n

n Пряма мова
ЕММАНУЇЛ, єпископ
Константинопольської
церкви, митрополит
галльський:

«

Петро Порошенко як ніхто
інший доклав зусиль для створення Української церкви. Але
зробив він це не для того, щоб
зробити її для себе самого.
Він допоміг задля того, щоб
існувала в Україні
єдина церква,
яка б не боялася
служити в інтересах людей без
зовнішнього
втручання.

»

Уперше за 75 років
у підземеллях Луцького
кафедрального собору
святих апостолів Петра
і Павла провели богослужіння за всіх, хто
будував храм і дбає про
нього зараз, і тих, хто
тут похований. За свою 400-літню історію святиня пережила чимало лихих часів, а коли у 1991му костел передали громаді римо-католиків, він
був у занедбаному стані. Олег Виноградов — аматор дослідження луцьких підземель — організував
клуб «Ентузіаст», вихованці якого розчищали
засипані
підземелля.
Чоловік помер
30 червня
2018 року,
його теж
пом’янули
в цій месі.

РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!
Вухата, але дуже приваблива
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18 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.17, захід — 16.14, тривалість дня — 8.03).
Місяць у Діві. 22–23 дні Місяця.
Іменинники: Сава, Анастас, Захар, Микита, Устим, Нектарій.
19 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.17, захід — 16.15, тривалість дня — 8.02).
Місяць у Діві, Терезах. 23 день Місяця.
Іменинники: Микола, Максим.

Фото kstnews.kz.

Створили календар
із портретами
українських
письменників

Фото Миколи ВАРЕНИКА.

Ось цю допитливу птаху, яку, окрім
витрішкуватого погляду, ідентифікують
за видовженими пір’їнами на голові, називають
совою вухатою, аби розрізняти серед інших
посестер
Лариса ЗАНЮК

12 місяців — 12 авторських ілюстрацій
Нати Сороки. Команда проєкту ЇS-Shop
має на меті зруйнувати стереотипи та
наблизити творців слова до сучасників

Цілу популяцію такого виду побачив днями в одному зі
скверів Луцька фотомисливець Микола Вареник. Він зазнімкував аж 24(!) особини в одній локації. А ось ця красуня позувала фотографу зблизька і навіть головою водила
за камерою у різні боки, розповідає чоловік. Справжня
тобі фотосесія! Лише локації природолюб не здає, каже,
що не варто турбувати птахів у такий непростий період.
«Це зимувальна група сов. Вони тримаються разом. Удень сидять, вночі літають. Десь поряд має бути
приміщення, в яке зможуть сховатись при сильних морозах», — каже Микола. Тож, якщо натрапите на таку
вухату красуню десь у парках міста, не дивуйтеся — тут
поблизу ці птахи й зимують. Помітити їх не так і легко:
хоч вони й вухаті, та мають строкате сіро–руде пір’я,
яке, наче маскувальний одяг, захищає від лиходіїв.
Для чого сові такі великі вуха, спитаєте? Та то зовсім
і не вуха — так оздобила її матінка–природа довгими
пір’їнками, вуха ж у неї знаходяться стандартно з боків голови. Коли птаха сидить, вона добре вирізняється серед інших — такий собі стовпчик із витягнутими
вертикально вверх пір’яними «вушками». Помітно, що
самки більші, ніж самці, а забарвлені так само. Пташенята ж спочатку мають білий окрас, потім пух темніє і
стає світло–сірим із рудим відтінком, а «вушка» такі ж
добре виражені, як у дорослих.

Лариса СМЯЛКО

Такі симпатичні сови полюбили наше місто.

Таке запитання поставили жителям
Києва журналісти Discovery Channel
під час промо документального серіалу
«Why We Hate?», режисером якого став
всесвітньо відомий Стівен Спілберґ

— Коли людина йде з життя, то з часом стирається
і пам’ять про неї. Тому краще віддати якусь її річ
у музей, щоб зберегти спогади
Людмила ВЛАСЮК

У жовтні на будівельних парканах столиці
з’являлися білі плакати з одним запитанням
— «Що ти ненавидиш?». Вони спонукали перехожих написати відповідь. Скільки людей,
стільки й причин для ненависті. Писали багато
різного: і прізвище президента, і долар по 25,
і комунальні тарифи, були й дотепні відповіді
на кшталт: ненавиджу пияків, правих, скигліїв,
інстаграм, балкони, політиків, війну і т. ін.», зазначають автори експерименту. Але найчастіше вказували — «себе» та «людей». Ось так…
Серіал «Why We Hate?», спродюсований Стівеном Спілберґом, вийшов у жовтні
2019 року. У шести серіях за допомогою наукових досліджень та особистих історій жертв
і агресорів спробували пролити світло на непросту природу людської ненависті та способи боротьби з нею.

Так говорить організатор екскурсій Маневицького музею
Людмила Піддубна. Саме вона поповнила фонд столітніми постолами.
— Їх сплів мій прадід Федот Коржик із села Погулянка, — розповідає музейниця. — Це таке взуття, яке робилося із лика верби
або липи. Його прив’язували до ноги волоками — шнурками з
волосини кінського хвоста та конопляної або лляної нитки. Це
спадщина, яка відходить разом із нашими бабусями й дідусями.
Тому хочеться зберегти її, передати наступним поколінням.
У постолах ходили і влітку, і взимку, холодної пори обмотували ноги вовняною тканиною. Таке взуття було не дуже міцним,
тому кожному господареві доводилось мати його не одну пару.
Бувало, що потанцюють на сільських вечорницях — і вже йдуть
додому босі. Дуже швидко постоли зношувалися. Лико на них
заготовляли весною — «як громи загримлять, то воно дереться,
як бумага».
— Мені їх передала тітка Софія Борщевич із села Тельчі —
знайшла їх на горищі і привезла на зберігання, — розповідає пані
Людмила. — Я ніколи не бачила прадіда Федота, тому ця річ для
мене — найдорожчий скарб, пам’ять про рідну людину.
Фото Людмили ПІДДУБНОЇ.

Руслана ЧАЙКА

Р Е К Л А М А

Фото із сайту ЇS-Shop.

Серед 12 класиків — 6 жінок та 6 чоловіків,
аби витримати гендерний баланс і заперечити
твердження про відсутність в українській літературі жіночих імен: січень — Василь Стус, лютий — Ольга Кобилянська, березень — Василь
Симоненко, квітень — Леся Українка, травень
— Валер’ян Підмогильний, червень — Олена
Теліга, липень — Євген Плужник, серпень —
Марко Вовчок, вересень — Майк Йогансен,
жовтень — Олена Пчілка, листопад — Валер’ян
Поліщук, грудень — Наталя Кобринська.
«Хтось із них зашорений стереотипами,
хтось взагалі не відомий. Ми хочемо, щоб їх
бачили, знали, згадували, чули і читали, тому
на кожній ілюстрації — цитата письменника/
письменниці. А раптом хтось прочитає і не
зможе зупинитися?» — сподіваються організатори проєкту.

Постолам від діда Федота —
вже понад сто років

Що ти ненавидиш?
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Спадщина, яка відходить разом із бабусями й дідусями
і яку потрібно зберегти.

n Погода

«Зима нас снігом
не лякала, зустріла
сонечком в саду»
Наче про теперішню грудневу
погоду пише Надія Красоткіна. І хоч
у давнину 18 грудня, у день пам’яті
преподобного Сави Освященного,
приказували: «Сава стелить, Сава
гвіздки гострить, Сава шлях засалює»,
— бо дороги ставали слизькими,
цьогоріч ця примовка недоречна
Правда, можна ще, як у давні часи, поспостерігати за димом: якщо стовпом — на мороз;
якщо без вітру б’є до землі, треба чекати снігу. Та за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Гончаренко, 18, 19 грудня — мінлива
хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5—10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі —1—6, вдень 18-го — 9—14,
19-го — 5—10 градусів тепла.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 18 грудня було 1997 року — плюс 10,
найхолодніше — 1997-го — 27 градусів морозу.
У Рівному 18 грудня — ясно, без опадів.
Температура повітря — 5—12 градусів тепла,
з опа19-го — мінлива хмарність, без
—10
дів. Температура повітря — 5—10
градусів із позначкою «плюс».

Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94
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Погляд
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
заступник головного
редактора «Газети Волинь»

Працівники
стануть кріпаками,
а роботодавці —
рабовласниками?..
Пристрасті довкола нового Трудового кодексу,
який мають прийняти у парламенті найближчим
часом і ввести його в дію у 2020 році,
посилюються. «Чули, вагітних жінок і матерів
з дітьми тепер з роботи звільнятимуть?». «Підеш
на лікарняний — виженуть…». «Робочий день
буде тривати 12 годин…», — підігріває напругу й
хвилювання уривчаста інформація про остаточний
варіант осучаснення трудового законодавства
рофспілкові лідери заявляють про готовність до масових протестів, звинувачують уряд й обіцяють захищати «права трудящих». Тим часом у проєкті Трудового кодексу, що його анонсував нещодавно міністр розвитку економіки Тимофій Милованов, і самим профспілкам
роль відведено, м’яко кажучи, незавидну, другорядну.
Опозиція обурюється: «Як вам подобається таке: «Для
звільнення робітника достатньо бажання роботодавця»?
Або необмежені понаднормові роботи, праця у свята й
вихідні з доплатою 20%, а не 100%, як зараз? Чи право
викидати за борт вагітних?».
«Коли роль держави прибирається з трудових відносин, працівник стає кріпаком, рабом, а роботодавець —
рабовласником. З тієї причини, що ніколи роботодавець
та найманий працівник не зможуть на рівних вести перемовини», — застерігає директор Інституту розвитку профспілкового руху Михайло Чаплига, критикуючи наміри уряду.
Щоправда, простий люд сьогодні вже нічим не здивуєш. «А хіба зараз інакше? Схоче начальник тебе позбутися — знайде спосіб. Скаже вийти на роботу у вихідний —
мусиш послухати, щоб не витурив. Відкриєш рот — пошкодуєш потім не раз», — коментують обіцяні зміни трудового
законодавства в «курилках».
І справді, чи можна вважати, що з теперішнім Кодексом
законів про працю ми почувалися захищеними? Скільки
разів доводилося вислуховувати «сповіді» найбільш затятих «борців за справедливість» у редакційному кабінеті!
Приходили зі стосами паперів —довідок, офіційних листів-відповідей із різних інстанцій. Скаржилися: звільнили
з порушенням, а знайти управу на керівника, який відчув
смак необмеженої влади, ніде не вдається. Радиш людині
йти до суду, а у відповідь: «Чи ж ви не знаєте, які в нас суди?
Та й грошей на адвоката нема».
Домогтися поновлення на роботі могли переважно посадовці з чималими статками і зв’язками. Звичайно, якщо
їм не вдавалося уникнути втрати «портфеля», скориставшись можливістю місяцями відсиджуватися на липовому
лікарняному. До речі, саме необхідністю поставити заслін
таким зловживанням і пояснюють жорсткі нововведення
у майбутньому Трудовому кодексі. Але за компанію з корупціонерами можуть постраждати від скасування заборони на звільнення й найбільш незахищені — матері з дітьми,
люди з інвалідністю, ветерани війни.
Очевидно, що влада підіграє роботодавцям, повністю
розв’язуючи їм руки. Хоча й досі наймані працівники, особливо у тіньовому бізнесі, не мали жодних прав. Спитайте у продавців на ринках, чи є в них оплачувані відпустки,
можливість піти на лікарняний? Тепер так буде з усіма?
Але мусимо почути й думку роботодавців, які вважають, що сучасні реалії диктують необхідність змін. Пригадую, зайшла якось до директора однієї «контори» в Луцьку,
сидить чоловік, ламає голову:
— Мушу скоротити третину працівників. Але та — одинока матір, в іншого — інвалідність, цього, безтолкового,
взяв за вказівкою «згори», тому позбутись не можу. А викидати на вулицю добрих спеціалістів — шкода, кимось же
й робити треба…
До сьогодні держава залишала за собою регулювання праці лише на державних підприємствах і в бюджетній
сфері. Але, судячи з висловлювань урядовців, про «архаїчний КЗоТ» скоро взагалі доведеться забути. Натомість нам
обіцяють на 4 дні збільшити термін відпусток, узаконити
фриланс (роботу на віддалі), звільнити молодь до 26 років
від сплати податку, запровадити електронні трудові книжки, захистити від булінгу з боку роботодавців…
Утім, що чекає українців невдовзі, яким буде новий Трудовий кодекс, судити зараз важко. На жаль, чимало запитань залишається без відповідей. Навряд чи й самі народні
обранці досконало розібралися в цій темі. Тож головне,
щоб не наламали дров, працюючи у «турборежимі». n
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ПОРОШЕНКО ВІДПОВІВ ПУТІНУ
ПРО «РІЗАНИНУ, ЯК У СРЕБРЕНИЦІ»
«Різанина, яка була організована Російською Федерацією
на окупованих територіях України, не припиняється
і по цей день»
Фото eurosolidarity.org.

Дарія КЛИЧ

олодимир Путін несе
персональну відповідальність за тисячі
загиблих на Донбасі воїнів
та мирних жителів. Про це п’ятий Президент України, лідер
партії «Європейська солідарність» заявив в інтерв’ю журналісту Сергію Лойку для «Радіо
Свобода», коментуючи заяви
російського президента про
начебто можливі масові убивства на Донбасі в разі передачі
українсько-російського кордону під контроль української
армії. Путін, нагадаємо, заявив, що в такому разі українські націоналісти організують
«різанину, як у Сребрениці»
(у 1995 році боснійські серби,

В

Петро Порошенко вкотре вказав на єзуїтські методи володаря Кремля,
який звинувачує інших у тому, в чому винен сам.

можливість застосування
збройних сил РФ за межами
Росії. Воно напряму пов’я-

тринадцяти тисяч українських
« Загибель
громадян, у тому числі й десяти тисяч мирних
мешканців у ході цієї різанини або в ході цієї
агресії, лежить точно на совісті пана Путіна. Як,
власне, і загибель на Донбасі сотень російських
громадян.

»

яких підтримує Росія, вбили
біля цього міста 8 000 боснійських мусульман. — Ред.).
«Я хотів би нагадати, що різанину на Донбасі у 2014-му
почав саме Путін. За його
наказом було проведене рішення Державної думи про

зане з анексією Криму та наступною агресією на Донбасі.
І загибель тринадцяти тисяч
українських громадян, у тому
числі й десяти тисяч мирних
мешканців у ході цієї різанини
або в ході цієї агресії, лежить
точно на совісті пана Путіна.

n Пряма мова
Олексій ГОНЧАРУК, прем’єр-міністр
України, заявив, що малокомплектні
школи закриватимуть через те, що вони не
спроможні дати учням достатньо якісний
рівень знань:

«

Згідно з результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA, із фізико-математичних предметів українські школярі у середньому відстають на рік від ровесників із країн
Організації економічного співробітництва і
розвитку. Це не просто рейтинг, а глибоке дослідження нашої системи середньої освіти. Там
ми бачимо жахливі для нас речі, наприклад, що
діти, які навчаються у селах, приблизно на два
роки відстають від однолітків-містян… Наступний рік буде в Україні роком математики.
Дивимося на ці проблеми і закладаємо оптимізацію мереж шкіл не для
того, щоб зекономити, а
для того, щоб дати дітям
нормальну освіту. Історія з малокомплектними
школами непопулярна,
але, з іншого боку, там
крадуть у дітей майбутнє.

»

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Як, власне, і загибель на Донбасі сотень російських громадян», — наголосив Петро
Порошенко.
Він також нагадав, що саме
Росія свого часу заблокувала
резолюцію ООН щодо різанини у Сребрениці, яку навів
як приклад господар Кремля.
«Різанина, яка була організована Російською Федерацією
на окупованих територіях
України, не припиняється
і по цей день. Гуманітарна
ситуація там жахлива. І моєю
основною метою всі ці п’ять
років як політика і п’ятого
Президента було звільнення
наших територій від окупації
і встановлення там законного
порядку», — наголосив Петро
Порошенко. n

Заборольська сільська рада Луцького
району повідомляє про оприлюднення
заяви про визначення обсягу
стратегічної екологічної оцінки
документа державного планування
Назва документа державного планування —
«Генеральний план с. Тарасове Луцького району
Волинської області»
Замовник — Заборольська сільська рада.
Орган, що приймає рішення про затвердження
документа державного планування — Заборольська сільська рада.
Процедура громадського обговорення:
— зауваження і пропозиції в письмовій формі можна подати у всі робочі дні
з 8.30 до 17.30 з 20 грудня 2019 по 8 січня
2020 року включно за адресою: 45623, с. Забороль,
вул. Володимирська, 34а, Луцький район, приміщення сільської ради. Електронна адреса:
zabborol@gmail.com. Телефони: 095 8052265,
(0332) 79–41–17;
— проведення громадського слухання заяви
про визначення обсягу стратегічної екологічної
оцінки документа державного планування відбудеться 9 січня 2020 року о 10-й годині, с. Забороль,
вул. Володимирська, 34а, Луцький район, приміщення сільської ради;
— отримати інформацію та ознайомитися
з проєктом документа державного планування,
звітом про стратегічну екологічну оцінку можна
за адресою: 45623, с. Забороль, вул. Володимирська, 34а, Луцький район, приміщення сільської
ради. Електронна адреса: zabborol@gmail.com;
— наявну екологічну інформацію, у тому числі
пов’язану зі здоров’ям населення, що стосується
документа державного планування, можна отримати за адресою: 45623, с. Забороль, вул. Володимирська, 34а, Луцький район, приміщення сільської ради.
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І про палац треба подбати,
і про людей
а околиці селища Луків Турійського району неподалік від траси, що проходить із Києва
до Польщі, розташовані будівлі тублікарні. Одна з них —
це пам’ятка архітектури, відома як палац Мйончинських. Він,
до речі, непогано збережений
завдяки нашому колективу.
Діяла ця лікарня в Лукові
з 1965 року, була розрахована
на 260 ліжок, одержували тут
допомогу працівники залізничного транспорту. У 2001-му заклад ввели до складу обласного
медичного протитуберкульозного об’єднання, залишивши
110 ліжок. Так звана оптимізація проходила останнім часом
постійно. У травні 2019 року
лікарню реорганізували у Луківське відділення КП «Волинський
обласний медичний фтизіопульмонологічний центр» обласної
ради, а тепер взагалі дійшло
до закриття.
Ми неодноразово зверталися до Волинської обласної ради,
до депутатів Верховної Ради
України з приводу подальшої
долі працівників, а також збереження архітектурної пам’ятки. Луківське відділення легеневого туберкульозу № 5, згідно
з наказом генерального директора КП «ВОФМЦ» І. О. Нискогуза, закривають 13 лютого
2020 року, про що вже попереджений колектив на загальних
зборах. Уже тоді ми запропонували керівництву області,
щоб допомогли в цих будівлях
відкрити хоспіс. Це дасть змогу врятувати від руйнування
приміщення, в яких є харчоблок, їдальня, пральня, котельня, рентгенкабінет, аптека,
лабораторія, стоматологічний
і фізіотерапевтичний кабінети,

Фото hroniky.com.

У лютому 2020 року мають закрити Луківське відділення
легеневого туберкульозу № 5 Волинського обласного медичного
фтизіопульмонологічного центру. Що чекає після цього колектив?
І чи не перетворяться на руїни приміщення закладу?

Н

Дарія КЛИЧ

Не можна допустити знищення архітектурної пам’ятки.

«

Ми запропонували
керівництву області,
щоб допомогли в цих
будівлях відкрити
хоспіс.

»

функціональної діагностики…
На нашу думку, в одному з корпусів можна облаштувати медичний заклад, використавши
необхідний інвентар та обладнання. У нас на Волині людей
похилого віку та невиліковно хворих проживає чимало.
Ми знаємо, що хоспіс є у Ковелі, та він переповнений.
Потрібна допомога у вирішенні цієї проблеми волинських
депутатів, влади. Шановні, дуже
просимо посприяти у перепро-

філюванні нашого відділення.
У селищі Луків уже не одна будівля зазнала руйнації за попередні роки. Жителі селища
говорять, що колишній палац
Мйончинських у війну німці
не розгромили, а тепер він може
бути знищений вщент.
У лікарні трудяться переважно молоді працівники. Важливо, щоб були збережені робочі
місця. Бо де цим людям буде
влаштуватися, щоб прогодувати своїх дітей, заробити пенсії?
Просимо зважити на наше прохання. Це крик душі нашого колективу.
Леся ПРУС, Зоя КОРДАС,
Оксана КОРНИСЬ
за дорученням працівників
Луківського відділення
легеневого туберкульозу
№ 5 КП «ВОФМЦ».

А ГОРЛО НЕНЬЦІ ПЕРЕРІЗАЛА... ДОЧКА-ВБИВЦЯ
Минулої п’ятниці о 4-й годині ранку до поліції звернулася
27-річна жителька села Олександрівка Рокитнівського
району на Рівненщині, яка повідомила, що за місцем
проживання вона виявила без ознак життя тіло своєї
45-літньої матері

оли на місце прибули
правоохоронці, жінка
розповіла, що спала,
як почула посеред ночі крик
неньки про допомогу. Кинулася до неї у кімнату, а звідти
вибіг невідомий чоловік. Бездиханне тіло матері із перерізаним горлом дочка побачила на ліжку у спальні. Вона
описала незнайомця, якого
побачила у будинку. Той був
схожий на її батька — колишнього чоловіка вбитої.
Правоохоронці, за повідомленням відділу комунікації поліції області, негайно
приступили до огляду місця

К

Адвокат Порошенка
домігся відкриття
кримінальних
проваджень проти
Труби і Богдана
Хоча до цього жоден із правоохоронних
органів не зреагував на скандальні записи
розмов нібито керівника Державного бюро
розслідувань, які активно обговорювало
українське суспільство

n Шок!

Богдана КАТЕРИНЧУК

Роман Труба уважно дослухається до слів Андрія
Богдана — принаймні так їх зображує інтернет-спільнота.

події, вивчення слідової бази,
опитування всіх осіб, які могли бути причетні до злочи-

коли від
« Дочекалася,
матері піде чоловік,
з яким у тієї були
стосунки, потім
зайшла в її спальню
та зробила свою
криваву справу.

»

ну, та відпрацювання різних
версій. Проаналізувавши
зібрану інформацію, вони
встановили, що до трагедії
може бути причетна і сама
27-річна заявниця. Зрештою

вона розповіла, що спочатку
дочекалася, коли від матері піде чоловік, з яким у тієї
були стосунки, потім зайшла
в її спальню та зробила свою
криваву справу.
За фактом умисного вбивства слідчі Рокитнівського
відділення поліції розпочали досудове розслідування
за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Зловмисницю затримали
та вирішують питання про
повідомлення їй про підозру.
За вбивство матері відповідно до санкції інкримінованої
статті жінка може провести
за гратами від 7 до 15 років.
Було встановлено також, що мати й дочка проживали вдвох та часто прикладалися до чарки. Мотиви
страшного вчинку з’ясовують
слідчі. n

ищий Антикорупційний суд України зобов’язав
НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п’ятого Президента України Петра Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб,
зокрема директора ДБР Романа Труби, керівника
Офісу Президента Андрія Богдана та його заступника Андрія Смирнова. Про це в ефірі телеканалу
«Прямий» повідомив пан Головань.
Він зазначив, що в резонансних аудіозаписах
розмов у кабінеті директора ДБР Романа Труби, які
були поширені в інтернеті, очевидно є склад кримінального правопорушення.
— У нас досить багато правоохоронних органів,
але чомусь досі жоден із них, наскільки мені відо-

В

державні органи повинні
« —діятиНашівідповідно
до закону, але,
на жаль, ми бачимо, що він не завжди
виконується, і доводиться навіть
примушувати за допомогою суду
наших борців з корупцією боротися, —
зазначив Ігор Головань.

»

мо, не зареєстрував кримінального провадження
і не розпочав розслідування (з цього приводу. —
Ред.), — зауважив Ігор Головань.
При цьому адвокат наголосив, що із записів цих
розмов очевидно, що директор ДБР обговорює
зі сторонньою особою питання кримінального переслідування Петра Порошенка.
— Роман Труба обговорював незаконне притягнення до кримінальної відповідальності п’ятого Президента України… Там було про те, яким
чином відкривати і закривати справи, яким чином
незаконно керувати слідчими… Тобто це серйозна історія, яка мала би бути перевірена в порядку,
передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом, — підкреслив він. — Ми натрапляли в пресі
на повідомлення, що Національне антикорупційне
бюро не вбачає там підстав для того, щоб розпочинати розслідування. Я звернувся з відповідною
заявою до НАБУ — нічого не було зроблено і жодної
відповіді я не отримав, — пояснив адвокат Порошенка.
Ігор Головань зазначив, що змушений був іти
до Вищого антикорупційного суду.
— І суд своєю ухвалою зобов’язав НАБУ внести
до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідні відомості та розпочати кримінальне провадження, — розповів він.
Адвокат наголосив на тому, що правоохоронні
органи мають керуватися принципом верховенства
права у своїй діяльності.
— Наші державні органи повинні діяти відповідно
до закону, але, на жаль, ми бачимо, що він не завжди виконується, і доводиться навіть примушувати
за допомогою суду наших борців із корупцією боротися, — зазначив Ігор Головань. n
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n Спеціальний репортаж
Фото Олександра ПІЛЮКА.

Ольга Байдюк – донька вояка УПА, бійця «Золотої сотні».

«Зараз вишиваю подушечку дворічному внукові. Він ще маленький, але хочу,
щоб спав на вишитій», – каже Віра Ярова.

ВОЛИНСЬКЕ ДОРОТИЩЕ УВІЙШЛО
У ДВАДЦЯТКУ НЕЙМОВІРНИХ

«ХАТА ЗАЛИШАЄ ТВІЙ СЛІД»

Саме так каже Тетяна Ратнікова, яка
вишиває ікони бісером, і всюди у їхньому
будинку — образи святих на полотнах.
— У нашому селі проживає багато
майстринь і майстрів, — розповідає Андрій Броїло, поки ми крокуємо сільською
вулицею до Віри Ярової.
У її домі теж на стінах висять вишиті
ікони, на дивані лежать пишнобокі подушки з візерунками, а в шафі — сорочки: і на будень, і на свято.
— Чоловік світло гасить, то жду
поки засне, — жартує майстриня. —
Я ще в школу не ходила, а вже шила
плаття своїм лялькам на машинці. І мама
ще донедавна бралась за голку, але їй
вже за вісімдесят.
— А це подушечка моєї бабусі Ганни, — з ніжністю каже жінка. — Має років
70–80, але я бережу її. Захворіла тяжко
і знайшла порятунок у молитві, тоді й
стала вишивати ікони. Це духовний відпочинок. Так само і з ляльками-мотанками. Найкраще люблю травниці. Вони такі
заспокійливі, пахнуть м’ятою, чебрецем,
мелісою, які сама збираю. Зараз ви-

одного не можу зрозуміти:
« Янаші
хлопці там гинуть, а тут
у нас війна за храми. Навіщо
нам та Москва… Душа
болить.

»

шиваю подушечку внукові. Він ще маленький, йому й двох рочків нема, але
хочу, щоб спав на вишитій. Чоловік мій
із Вінниці, я сюди його перетягнула, вже
тридцять п’ять літ тут живемо. Шкода
тільки, що зараз село поділилося навпіл.
«ДІВЧАТА ВБИРАЛИСЯ
В УКРАЇНСЬКІ СОРОЧКИ
І З НІМЦЯМИ ТАНЦЮВАЛИ»

«А це прапор, який мій син Женя привіз із фронту», –
каже Петро Косарик.

Закінчення. Початок на с. 1
Людмила ВЛАСЮК

ТУТ ЛЮБЛЯТЬ ГОСПОДАРЮВАТИ
НА ЗЕМЛІ Й ПЕРШІ ОСОБИ РАЙОНУ

Автівка відчутно похитується з боку
в бік, але наш водій пильнує дорогу: вона
тут далеко не бездоганна. Але той, хто
добирається до цього села, винагороджується гарними краєвидами, чистим
повітрям і привітними, гостинними
людьми.
Доротище розташоване за 16 кілометрів від Ковеля, у ньому мешкає трішки більше 900 осіб. Початок села — уже
й центр, тут же — дев’ятирічна школа,
бібліотека, клуб. Поруч найважливіша
будівля — сільська рада.
— Я особисто є не тільки уродженцем Доротища, а й жителем цього населеного пункту, — розповідає Андрій
Петрович. — І незважаючи на те, що
в різні періоди своєї кар’єри міг би опинитися в іншому місці, все-таки вирішив

І душа, і тіло Євгенія Косарика зранені осколками.

Найстаршій жительці Анастасії Пісоцькій — 92,
правнучок Іллюша – її найбільша радість.

залишитися в рідному селі. Люблю його
і намагаюсь бодай чимось допомогти
односельцям. Мої батьки є найповажнішою парою в Доротищі. Петро Миронович і Євдокія Федорівна, на жаль,
обоє не мають здоров’я, хворіють, але
Бог дає мені можливість почуватися дитиною. Батько працював на залізниці,
а потім більше тридцяти років — у колгоспі доглядачем худоби. Мама трудилася в ланці. Вони завше казали: «Буде
робота — буде й життя».
— А ви б побачили, як наш Андрій
вправно за плугом ходить, — каже місцева жителька Ольга Байдюк.
Вона — донька Максима Дмитрусика, вояка УПА, бійця «Золотої сотні».
Сама — уродженка Казахстану, куди потрапив її батько на десять років заслання
за проукраїнську позицію. Жінка тримає
в руках газету, пожовклу від літ, пригортаючи її до себе, мов дуже цінну річ. «Вісті Ковельщини» — помічаю для себе.
— Оце мій тато, — показує вона
на чорно-біле фото. — Публікацію про

нього зберігаю вже давно, не можу її читати спокійно. На поселенні, у Казахстані,
батько познайомився з мамою, німкенею
за національністю. Там у них народилося п’ять дочок. Дожив майже до 93 літ.
Помер у 2014-му. Коли ми приїхали
в Доротище, мені ще й чотирьох років
не було. Він мало розказував про себе,
знаю лишень, що дуже хотів, аби була
Україна, за неї і воював. Як почався Майдан, тато вже не бачив нічого — сидимо,
слухаємо приймач, а він каже: «Ой, діти,
це ще не кінець, буде знову війна»…
ЩОБ ТОРКНУТИСЯ ШРАМІВ
НА СЕРЦІ, ТРЕБА БУТИ СВОЇМ…

Євгеній Косарик був на передовій.
Дивлюсь на цього хлопчину — і серце
завмирає: худенький такий, щуплий, невисокий зростом. Весь час усміхається.
Але говорити про війну відмовляється.
Вранішнє вино дає своє, і він зізнається
відверто, як є:
— Розумієте, тоді мені стає легше
на душі. Воно — як ліки. Забуваєш…

Я один залишився живим із восьми чоловік. Весь посічений. З осколками ходжу й досі. Ну що я вам розказую? Там
в інтернеті все написано. Шукайте Новосвітлівці Луганської області.
Він опускає комір куртки, і я бачу
на його тілі шрами: один біля одного.
Поки ми з ним говоримо, спостерігаю,
як розвівається на даху сільської ради
прапор. «Це ж за нього воював», — думаю. До нас підходить перша вчителька
Євгенія — Ніна Олексюк.
— Хороший хлопець, не хуліган,
як ішов в АТО, дуже за нього переживала. Шкода його, бо мама їх із татом залишила. А він таким молодим пройшов
війну, — каже жінка.
Женя, як і чотири роки тому, потребує
уваги та підтримки. Він просто робить
свою роботу в селі і …живе війною, яка
«з’їдає» його зсередини. Бо інакше ніяк
не може. Там у них проста філософія. Ось
листя — воно жовтого кольору. Без фальші. Доступ до сокровенного треба заслужити. Треба бути своїм. Це найкращий
фільтр. Тому Євгеній і мовчить про війну…

Розійшлися думки доротищенців
через релігійні інтереси. Місцевому
Успенському храму вже виповнилося
250 років.
— За вірою кожному воздасться, —
каже баба Настя, найстарша жителька
села.
Анастасії Пісоцькій — 92. Вона сидить на своєму ліжку, поправляючи біле
волосся, що вибилося з-під хустини.
— Зараз набагато ліпше, якби
була та Україна. Тико, видно, її ніхто
не хоче, — говорить баба Настя. — Українськи церкви сваряться з рускими. Хіба
в Бога є поділ? По-настоящому, так,
як я роздумую, то не люблять України
українці сами.
Не дай Бог пережити те, шо мені
прийшлось. Батька і матира вбили німці, спалили й трупи. Я осталась одна-однісінька. Два брати були старши мене,
забрали їх на войну. У дядька сиділа чотири роки. Село спалили, осталось тики
дев’ять хат. А потім якось здобула малесеньку таку хатинку, дядько зробив піч,
шоб було де варити і пекти хліб. Шиснандцять було мені. Але якось вижила.
Пристав до мене хлопець, і ми поженилися. З 25-го року. Такий самий, як я.
— Олексіївно, а розкажіть, чи ж
то правда, що німців доротищенці зустрічали з хоругвами? — допомагає мені
в розмові Андрій Петрович.
— Правда… — задумавшись, мовить старенька. — Виходили за село,
он за переїзд, і там встрічали і робили
німцям обід. Приходили і до мого батька, шоб дав курок з кілька, а він: «Кому
на обід? Німцям? То вони йдуть до нас
войною, нас будуть вбивати, а їм ше столи ставити?». Кажуть, шо його і вбили

за те, шо він ничого не дав. Обід зробили, ще й музики грали. Дівчата вбиралися в українські сорочки і з німцями танцювали. Ми ж малі були, то заглядали,
хотілося і нам побачити.
— Німці наступали з Ковеля, окружали село, — вже проводжаючи до воріт,
каже донька баби Насті Галина. — Її тата
вбили в хаті, а матір заставили на санках везти його в кузню, куди зганяли й
інших. То була зима, лютий. Потім батька впізнала лише по ключах від хати, які
затиснув у кулаці. А в мами на шиї був
ланцюжок з хрестиком. Наша ж Анастасія Олексіївна втекла з іншими в ліси.
Нас двоє в сім’ї. Коли старшому брату
Іванові виповнилося три роки, батька
забрали в армію. Але добре, що корова була, бо по місяцеві хліба не бачили.
Мати молока літру вип’є — та й в поле.
«ВАЖЛИВО, ЩО ТИ ВМІЄШ РОБИТИ
І ЯКА ТИ ЛЮДИНА»

Ми підходимо з Андрієм Петровичем до доротищенського озера. Звідси
відкривається мальовничий краєвид:
видно, як на іншому березі височіє куполами храм.
— У нас немає спортивного поля,
волейбольного майданчика, тому сподівалися, що в цьому проєкті ми облаштуємо біля водойми відпочинкову
зону, — каже голова Ковельської райради. — Але найбільше доротищенці
мріють про мир. Різні періоди пережито. Коли люди зустрічали німців із хлібом-сіллю, вони оманливо думали про
те, що хтось їм здобуде незалежність.
Мій дід загинув у 1941-му, а його донька
була в лавах УПА і відсиділа в таборах
Магадана 9 років. Шість хлопців уже
в наш час воювали на Сході.
Важливо, яка ти людина і що ти вмієш
робити. Це, безсумнівно, про Петра Косарика — місцевого вчителя трудового
навчання та образотворчого мистецтва.
Пройшовшись шкільними коридорами,
можна всюди побачити його роботу.
Он на стіні «дерево життя», на яке діти
чіпляють малюнки. У кожному класі він
зробив по-унікальному стелю. Три написані ним ікони подарував місцевому
храму. А ще в селі немає жодної хати,
до якої б не були причетні працьовиті
руки цього чоловіка, бо вміє змайструвати все.
— 21 рік викладаю в школі. Діти
завжди люблять свою роботу бачити, —
усміхається учитель.
Він весь час жартує, заряджає
оптимізмом і сонцем десь зсередини.
Зупиняється поруч зі стендом, на якому — фотографії хлопців, що воювали
на Сході.
— Он син мій… — каже, і я впізнаю
у цьому хлопчині Женю, з яким сьогодні
довелося познайомитися. — А це прапор, який він привіз. Я одного не можу
зрозуміти: наші хлопці там гинуть, а тут
у нас війна за храми. Навіщо нам та Москва… Душа болить, — у його очах з’являються сльози. Він відвертається і просить вибачення за свої емоції. А за якусь
мить знову усміхається і додає: — Бережіть себе і Україну.
І ніби слова сказано жартома, але
є в них щось глибинне… До самісінького дна душі. Туди, куди не дістане жодна камера і чого не запишеш
на диктофон. Доротищенці проходять
школу людяності — кожен свою. Батько
ко і син — війною… Інші — вірою. n
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Передплатили –
і виграли! *
Новими власниками призів від
«Газети Волинь» серед читачів, які
передплатили видання на друге
півріччя 2019 року, стали:

150 грн

— Давидюк Василь (с. Нові

Червища Камінь-Каширського району).

Плед — Нечипорук Олександр
(с. Одеради Луцького району).
Рушник — Мартинюк Лідія
(с. Любче 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.
Якщо ваше прізвище було вказане серед переможців,
але ви ще не отримали приз – телефонуйте
(0332) 72-71-07, 050-0760244.

Хочете
отримати
приз?
Передплатіть на 2020 рік
видання від газети «Волинь»!

Цікава
тижневик

ГАЗЕТА +

Увага, річна

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

30000

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

1 місяць – 36 грн 70 коп.
3 місяці – 110 грн 10 коп.
6 місяців – 220 грн 20 коп.
12 місяців – 440 грн 40 коп.

Передплатний індекс РІЧНОЇ
ПЕРЕДПЛАТИ – 86772,

вона є дешевшою – 409 грн 90 коп.

Цікава
тижневик

ГАЗЕТА +

на вихідні

Читанка
для всіх
місячник

Зимову маскувальну сітку передали військовослужбовцям учні Ковельської спеціалізованої
школи № 3 імені Лесі Українки. Діти й учителі принесли
з дому білу тканину і, застосовуючи техніку «бахрома», створили
полотнище розміром 8х12 метрів. Основу для сітки було придбано
за кошти школи з допомогою громадської організації «Храм надії».
Таким чином юні патріоти долучилися до акції «Захисти захисника».

Бурштин вагою 103 кг на суму близько
50 тисяч євро, який намагалися переправити до Польщі двоє українців,
конфіскувала прикордонна служба цієї
країни. За словами сусідніх стражів кордону, це
найбільша за рік контрабанда янтарю. Затриманих
чоловіків передали українським колегам.

14 дощок настилу вкрали не- 896 кілограмів дволіток риби випусти7-річний лучанин Володимир Каліш потрапив у Книгу
рекордів України як наймолодший модератор зустрічей відомі із залізничного мосту ли в озеро Пісочне в рамках обласної
станції «Горохів – Звиняче». екологічної програми зариблення –
із дитячими письменниками, волонтер у літературній
діяльності з популяризації прочитаних книг. Учень 2-А кла- Збитки помітив колійний обхідник і
2 560 екземплярів коропа, які закупили за кошти
су Луцької гімназії №14 імені Василя Сухомлинського має YouTube-канал,
де веде огляди новинок різних авторів, ділиться враженнями про прочитані
твори. Разом із мамою записав близько 190 відеовідгуків.

викликав поліцію, яка зараз встановлює
деталі інциденту та імена зловмисників,
котрі ледь не призвели до трагедії.

небайдужих громадян та активістів ГО «Рибалки-любителі Шацького району». Середня вага кожного
– близько 350 грамів.

двічі на тиждень

на вихідні

двічі на тиждень

ккорисні
орисні порад
поради
ди

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 60780
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

1 місяць – 6 грн 71 коп.
3 місяці – 20 грн 13 коп.
6 місяців – 40 грн 26 коп.
12 місяців – 80 грн 52 коп.

передплата комплекту
«Газета Волинь»
плюс «Цікава газета
на вихідні» – значно
дешевша і становить
576 грн 90 коп.
Його індекс – 60305

Передплатний індекс комплекту
«Газета Волинь» плюс
«Цікава газета
на вихідні»

60306.

ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

1 місяць – 50 грн 00 коп.
3 місяці – 150 грн 00 коп.
6 місяців – 300 грн 00 коп.
12 місяців – 600 грн 00 коп.

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС
для Волині – 60304, для інших регіонів України – 60307
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

1 місяць – 22 грн 90 коп.
3 місяці – 68 грн 70 коп.

6 місяців – 137 грн 40 коп.
12 місяців – 274 грн 80 коп.

ніхто

місячник

ТАКне КОХАВ
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

60779

1 місяць – 6 грн 71 коп.
3 місяці – 20 грн 13 коп.
6 місяців – 40 грн 26 коп.
12 місяців – 80 грн 52 коп.

*Як отримати приз — читайте на сторінках наших видань.
**Ціни наведені без врахування послуг АТ «Укрпошта».
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n Редакційний щоденник

НА ПАРКАНАХ ТАМ ПИШУТЬ: «ТУТ ЖИВУТЬ
ДІТИ». ЧИ ПОЧУЄ ЇХ СВЯТИЙ МИКОЛАЙ?
Фото donbass.ua.

Чим переймалася
і з чого дивувалася
упродовж останнього
часу спеціальний
кореспондент
ент
«Газети
Волинь»
Людмила
ВЛАСЮК
… СВОЇМ ЛИСТОМ
ІЗ ЗАПОВІТНИМИ БАЖАННЯМИ

Я ніколи не писала йому листів. Навіть маленькою. Та й часи були не ті.
Батьки завжди на Новий рік приносили
з Дубечненського керамічного заводу,
де працювали обоє, величезну коробку цукерок «Пташиного молока» і цього
вистачало. Ми по-дитячому вірили, що
то від нього. Сьогодні я вперше пишу
листа Святому Миколаю — у його силу
вірять і дорослі.
Важливо говорити з ним про втрати.
І скільки б не тривала ця війна, доведеться тримати в пам’яті всі імена, всі
обличчя. Дай нам Боженьку сили про
них не забувати. Бо завдяки їм сюди
не ввійшла путінська армія. І тут не було
артобстрілів, штурмів і наступів, не було
спалених будинків, звідси ніхто не мусив тікати, і ми переживаємо вже шосту
зиму в своїх домівках. А це важливо. Як
і Крим, який не втрачений, а відібраний.
Проте все відібране треба повертати.
Святий Миколаю, надіюсь, з твоєю допомогою нам це вдасться.
Так чи інакше в нашій країні все зводиться до них — їхніх зустрічей, самітів, круглих столів. Ефект від Паризької
четвірки схожий до правил у футболі —
забракло професійності для гри на виїзді — м’яч так і не перетнув лінію українського поля. Зеленський тисне руку
Путіну… А в той самий час на протитанковій міні підриваються наші хлопці…
Святий Миколаю, зроби так, аби російський президент не грався Україною,
сподіваючись, що вона знекровлена, і

Такими написами жителі Донбасу оберігають свої домівки від обстрілів.

з часом погодиться на все, що їй диктуватимуть у Москві. Та й взагалі, як держава–терорист може бути членом Ради
безпеки ООН, коли вона окуповує території сусідніх країн? На це не можна спокійно дивитись і чогось чекати,
коли за протоколами засідань ідуть
повідомлення про загиблих… Хочеть-

не здогадується, що такі «вогні» можуть
і справді «спалити» їхню країну. Святий
Миколаю, принеси нам мир, але не ціною програшу, зроби нас мудрішими,
далекогляднішими, аби ми не називали
роззброєння — економією, а боягузтво — розсудливістю. В Україні багато людей вірить у мирні переговори,

Миколаю, принеси нам мир, але не ціною програшу,
« Святий
зроби нас мудрішими, далекогляднішими, аби ми не називали
роззброєння — економією, а боягузтво — розсудливістю.
»
ся вірити, що ціла країна витримає цю
зиму, вистоїть, не зламається, не розсиплеться. Про це й прошу тебе, Чудотворцю.
Бо сьогодні якось тяжко жити в державі, коли не відчуваєш до неї довіри. Державна машина дає більш ніж
достатньо приводів для відчуження.
Всюди корупція. Хтось «віджав» завод.
Хтось — місце за двометровим парканом. Триває торгівля з агресором.
Багато невиконаних обіцянок. Непокарані вбивці Майдану. Чіпляючись за
нову владу, великі й малі «януковичі»
знову окуповують Україну. Про суди
взагалі мовчу. Олігархи сидять в красивих котеджах, а не в тюрмах. А певна
частина суспільства просто у захваті,
як «квартал зажигает огни», і навіть
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у те, що з Росією можна домовитися. Чи
згідні ви, щоб Київ став схожим на окупований Донбас? Тоді мир і справді настане.
Для себе, Чудотворцю, прошу мало:
триматися за правду і вчасно повертати борги, не осуджувати і бути просто
хорошою людиною, ділитися власним
хлібом з тими, хто цього потребує, робити добро і вчитись мистецтву безкорисливої любові.
…ТИМ, ЯК ДОРОСЛІШАЮТЬ
ПІД СВИСТОМ КУЛЬ ШКОЛЯРІ

Життя любить живих, рухливих, тих,
які своєю енергією та внутрішнім щастям уміють ділитися з іншими. З Вікою
ми лише листуємось, але зв’язок не обриваємо. Вона — на окупованій терито-
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рії, я тут — на мирній Волині. Донбас —
це не просто сіра зона на Сході, а реальні міста й села, в яких живуть реальні
люди. І доводиться миритися з тим, що
країну нам випало відкривати для себе
саме так — через повідомлення у вайбері, власний біль і трагедії.
Нас познайомив Крим. Круті гори,
вулички, що ламано сповзають униз.
А там — зимове море, що схоже на розбите дзеркало. І мені здається, що
я пізнала не тільки півострів, його жителів (різних!), а й подивилася на себе
і свою країну збоку, побачила знайомі
речі під незнайомим кутом. Віка була
з сином. Він ходив у шостий клас, але
навіть там часу не гаяв: ретельно вчив
вірші Тараса Шевченка та Лесі Українки і потихеньку розмовляв українською.
У столиці вже стояв Майдан…
Ми багато розповідали одна одній
про ту частину країни, звідки приїхали,
отак заочно знайомлячись з нашою державою. Віка мріяла піти по гриби в наші
волинські ліси, бо на Донбасі їх не густо,
а я дізналась, що найкрасивіший Донецьк улітку — весь у трояндах, а взимку від викидів заводів у них лежить сніг
сірого, майже чорного кольору. Через
це Єгор часто хворіє і вона возить його
десь ближче до моря. Сьогодні він —
студент медичного університету, навчається на українській території. Буде
лікарем, як мама. Бачила його на фото
і не впізнала: з маленького хлопчика
він перевтілився у дорослого чоловіка.
Лише в погляді якийсь дитячий страх.
І я собі думаю: із чим сьогодні входить
в життя цей юнак, який бачив війну?
Якому доводилося ходити до школи
під свист куль? Де на парканах білою
фарбою малюють — «Тут живуть діти»,
тим самим оберігаючи свої домівки від
обстрілів.
Мабуть, якби мене попросили описати сьогоднішню війну, я б написала
про те, як ця дитина іде до школи повз
розбиту п’ятиповерхівку, тримаючи
в руках міцний волоський горіх із власного саду, й про щедре сонце Донбасу
над чорним полем. Сідаючи за черговий стіл перемовин, хотілося, аби
пам’ятали про них, тих, хто лишається,
хто обов’язково збирається повернутись, коли закінчить навчання. Вони
не брали до рук зброї, не вітали окупантів, а просто є тим мирним населенням, вони там народилися. Їхнє життя
не спинилося з війною. Мама і син і надалі роблять свою роботу. Живуть у цій
країні. Люблять її. Не відмовляються від
неї. Вчаться лікувати тих, кого ще можна буде врятувати. Бо ж війна закінчиться не завтра… n
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Укрпошта запустила тестову версію сервісу з онлайн-передплати
Відтепер передплатити газети та журнали
можна онлайн на оновленому сайті Укрпошти, не виходячи з дому чи офісу, у зручний
час, а процес замовлення й оплати займає
3—5 хвилин
«Продовжуємо оновлювати послуги та розвивати онлайн–канали комунікацій із клієнтами. Тепер
передплата журналів і газет також діджиталізується.
Це не тільки сучасний спосіб оформлення видань,
а ще й підтримка друкованих медіа. Сподіваємося,
що це дасть змогу збільшити кількість передплати,
а прихильники використання онлайн-послуг скористаються новим сервісом», — відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
У тестовій версії сервісу з онлайн-передплати
клієнти** можуть обрати будь-яке загальнодержавне* або іноземне друковане видання, а також
електронні видання. Загалом передплатні каталоги
налічують понад 3000 індексів газет і журналів (2252
індекси всеукраїнських та 814 — зарубіжних країн).
Потрібне видання можна знайти та обрати за
назвою, передплатним індексом, тематикою. На
його сторінці розміщена інформація про мову, періодичність виходу, мінімальний термін передплати
тощо. Клієнт може розрахуватися за оформлене замовлення платіжною карткою без сплати додаткової
комісії.
Для оформлення передплати потрібно:
1. Зайти на головну сторінку сайту
www.ukrposhta.ua в розділ «Передплатити».
2.Обрати потрібне вам за назвою, передплат-

ним індексом чи тематикою.
3.Вказати передплатний період, упродовж якого клієнт бажає отримувати видання.
4.Додати «у кошик» обране видання.
5.Натиснути «оформити замовлення».
6.Обов’язково вказати прізвище, ім’я замовника, поштову адресу, на яку здійснюватиметься
доставка видання, телефон та електронну адресу,
на яку замовнику прийде повідомлення про підтвердження прийнятого замовлення.
Оновлений сайт Укрпошти став більш зручніший
для клієнтів – всі основні послуги та сервіси зосереджені на головній сторінці. Користувачі можуть з
легкістю відстежити відправлення, розрахувати його
вартість та перейти в особистий кабінет до оформлення. Індекси можна шукати як за адресами, так
і адреси по індексу. Інформація про основні характеристики послуг компанії зосереджена на кожній
окремій сторінці, що значно спрощує навігацію по
сайту. Загалом, спеціалісти компанії і далі продовжують працювати над вдосконаленням роботи сайту та
розробляють нові онлайн-сервіси.
З усіх питань чи пропозицій щодо роботи сервісу просимо звертатися за електронними адресами: peredplata@ukrposhta.ua чи телефонувати: (044)
230 08 47, 050 100 27 23.
* Для контрольованих українською владою територій Донецької
та Луганської областей діють інші тарифи на приймання та доставку
вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою.
** На окремі видання для вчителiв, студентiв, пенсiонерiв діє
пiльгова передплата.
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n Ринок праці
Фото прес-служби Волинського обласного центру зайнятості.

Учасники форуму готові до нових проєктів.

Роман Романюк подякував колегам і соціальним партнерам за участь
в реалізації освітніх ініціатив.

Щоб волиняни не покидали Україну
в пошуках роботи
У Луцьку підбили підсумки реалізації двох освітніх ініціатив обласного центру зайнятості
Євгенія СОМОВА

орік у грудні служба
зайнятості започаткувала проєкт «Територія
майстерності», який впроваджувався у співпраці з роботодавцями, об’єднаними
територіальними громадами,
консультантами–практиками.
Він покликаний підвищити
професійну компетентність
сільських жителів, сприяти
розвитку підприємництва в
аграрному секторі, прищепити навички ефективного
ведення особистого селянського господарства. Його
здобутки презентував директор Волинського обласного
центру зайнятості Роман Романюк на форумі «Розвиток
заради майбутнього», що
відбувся в Луцьку.
Він повідомив, що в січні—
жовтні цього року на обліку в
службі зайнятості перебувало
більш як 12 тисяч осіб, 50 від-

Т

участь більш як 5 тисяч осіб
та 109 соціальних партнерів.
Організували і 45 майстер–
класів, 22 економічні екскурсії на сільськогосподарські
підприємства, 208 навчальних семінарів. Завдяки цим
заходам упродовж лютого—

сотків із них забезпечили роботою. Реалізовуючи проєкт,
її фахівці напрацювали базу
кейсів задля ефективного
працевлаштування, розвитку
бізнесу та побудови професійної кар’єри волинян в агросекторі. Щоб знати, які вакансії цікавлять безробітних
і яких потребують громади,
специфіку розвитку сільського виробництва, провели опитування сільських, селищних
голів, представників ОТГ, визначили напрямки проєкту по
кожній конкретній території.
Як з’ясувалося, найбільше зацікавили волинян
агрономія, тваринництво,
птахівництво, рибоводство,
бджільництво, садівництво,
ягідництво, квітникарство,
народні промисли. Щоб люди
могли обрати улюблену професію, працівники служби
зайнятості провели понад
300 заходів, у яких взяли

нією і розпочали будівництво
сімейних молочних ферм.
Освітній проєкт дав можливість жителям села не шукати роботи за кордоном, а
реалізувати себе в Україні.
Чимало з них перетворили
своє хобі на дохідну спра-

що впроваджує служба зайнятості,
« Проєкти,
показують перспективу, переконані голови
ОТГ, котрі долучилися до обговорення їхніх
результатів.
липня цього року 255 осіб
працевлаштовано в агросекторі, 108 здобули затребувану професію, 10 — започаткували власну справу. Дало
результат і плідне співробітництво з партнерами, зокрема із ТзОВ «Укрмілкінвест».
Дев’ять осіб уклали договір
про співпрацю з цією компа-

»

ву. Про це розповіли ментор
проєкту і водночас підприємець у сфері агротуризму з
Турійського району Володимир Кудриль, пасічник Микола Горбач із Маневиччини.
Вони стали успішними завдяки своєму захопленню, а
тепер навчають, як досягти
цього, інших.

Ще один проєкт, який реалізовував обласний центр
зайнятості, — «Успішна громада». Його мета — розвиток ОТГ, розширення можливостей для самозайнятості
населення. Ознайомлюючи з
особливостями цієї освітньої
ініціативи, Роман Романюк зазначив, що при її впровадженні
керувалися результатами дослідження оперативної і перспективної потреби в кадрах у
межах кожної громади. З’ясувалося, що необхідні фахівці
різних професій. Зокрема, у
сфері містобудування та архітектури, а також економісти,
юрисконсульти, учителі, вихователі, бібліотекарі, художні
керівники, проєктні менеджери, реєстратори, землевпорядники, соціальні працівники.
За цими професіями вдалося
працевлаштувати 574 особи.
Окрім того, 583 жителі ОТГ
працювали на сезонних і громадських роботах, 1069 пройшли професійне навчання за
спеціальностями, які користуються попитом: рибовод, верстатник деревообробних верстатів, електрогазозварник,
кравець, кухар, перукар–модельєр, тракторист–машиніст
сільськогосподарського та лісового виробництва, слюсар із
ремонту колісних транспортних засобів. 128 безробітних
здобули професію під потребу об’єднаних територіальних
громад.
Проєкти, що впроваджує
служба зайнятості, показують
перспективу, переконані голови ОТГ, котрі долучилися до
обговорення їхніх результатів
і власним прикладом надихали пошукачів роботи зробити
крок до здійснення мрії. Під
час форуму його учасники поділилися враженнями та досвідом від співпраці зі службою зайнятості, презентували свої рукотвори. Директор
обласного центру зайнятості
Роман Романюк вручив подяки найактивнішим учасникам реалізації освітніх ініціатив. n

Товариство з обмеженою відповідальністю «Волиньелектрозбут» інформує
малих непобутових споживачів, бюджетні установи та інших споживачів з договірною потужністю до 150 кВт,
які купують електроенергію на ринку універсальних послуг, про ціни на універсальні послуги на I квартал 2020 року
Відповідно до Порядку формування цін на універсальні
послуги, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018
№ 1177, товариство з обмеженою відповідальністю
«Волиньелектрозбут» інформує про ціни на універсальні
послуги на І квартал 2020 року.
Категорія споживачів

Ціна на універсальні послуги для
малих непобутових споживачів
(споживачі 1-ї групи), приєднаних
до системи розподілу (2-й клас
напруги), грн/МВтгод (без ПДВ)
Ціна на універсальні послуги для
малих непобутових споживачів
(споживачі 1-ї групи), приєднаних
до системи розподілу (1-й клас
напруги), грн/МВтгод (без ПДВ)
Категорія споживачів
Ціна на універсальні послуги для
малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи передачі,
грн/МВтгод (без ПДВ)

Оператори системи розподілу
ПрАТ
«Волиньобленерго»

ДП «Регіональні
електричні мережі»

АТ
«Укрзалізниця»

ПрАТ
«Львівобленерго»

2422,14

1915,98

2354,75

2385,78

1766,58

1718,85

1832,95

1792,67

Оператор системи передачі
(ПрАТ «НЕК «Укренерго»)

1659,06

Довідково. Складові ціни на універсальні послуги,
використані при розрахунку
Прогнозована оптова ринкова ціна на електричну енергію,
грн/МВтгод (без ПДВ)
Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках
електричної енергії, грн/МВтгод (без ПДВ)
Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу споживачів ПрАТ «Волиньобленерго», грн/МВтгод (без ПДВ)
Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу споживачів ПрАТ «Волиньобленерго», грн/МВтгод (без ПДВ)
Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу споживачів АТ «Укрзалізниця», грн/МВтгод (без ПДВ)
Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу споживачів АТ «Укрзалізниця», грн/МВтгод (без ПДВ)
Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу споживачів ДП «Регіональні електричні мережі», грн/МВтгод
(без ПДВ)
Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу споживачів ДП «Регіональні електричні мережі», грн/МВтгод
(без ПДВ)
Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу споживачів ПрАТ «Львівобленерго», грн/МВтгод (без ПДВ)
Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу споживачів ПрАТ «Львівобленерго», грн/МВтгод (без ПДВ)
Тариф на передачу електричної енергії ПрАТ «НЕК «Укренерго», грн/МВтгод (без ПДВ)
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг,
грн/МВтгод (без ПДВ)

1618,42
1439,18
107,52

Постанова НКРЕКП № 1906
від 14.12.2018
Постанова НКРЕКП № 1177
від 05.10.2018
Постанова НКРЕКП № 2671
від 10.12.2019

59,79

Постанова НКРЕКП № 2671
від 10.12.2019
Постанова НКРЕКП № 2697
від 10.12.2019
Постанова НКРЕКП № 2697
від 10.12.2019
Постанова НКРЕКП № 1919
від 10.09.2019

256,92

Постанова НКРЕКП № 1919
від 10.09.2019

763,08
173,89
695,69

133,61
726,72
155,40
64,48

Постанова НКРЕКП № 2680
від 10.12.2019
Постанова НКРЕКП № 2680
від 10.12.2019
Постанова НКРЕКП № 2668
від 10.12.2019
Постанова НКРЕКП № 2702
від 10.12.2019
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n Футбол

ЄВРОКУБКАЛИСЯ, ЄВРОКУБКАЛИСЯ —
АЛЕ НЕ ВИЄВРОКУБКАЛИСЯ…
Навесні футбольна Україна матиме на міжнародній арені лише одного
представника — та й то у Лізі Європи
Фото Юрія ЮР’ЄВА.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

іга чемпіонів. Група С.
6 тур. «Шахтар» (Донецьк,
Україна) — «Аталанта» (Бергамо, Італія) — 0:3 (0:1 – Тімоті
Кастань, 66 хв.; 0:2 – Маріо Пашаліч,
80 хв.; 0:3 – Робін Госенс, 90+4 хв.)
11 грудня 2019 року. Харків. Стадіон ОСК «Металіст». 26 536 глядачів.
Головний суддя Фелікс Цваєр (Німеччина).
Італійська «Аталанта» «списаного» свого часу із «Шахтаря» українця
Руслана Маліновського зробила, здавалося б, неможливе і заслужила на
оплески стоячи.
Клуб із Бергамо стартував абсолютно провально, програвши всі три
матчі першого кола групового етапу.
Перше очко підопічні Джана П’єро Гасперіні здобули лише в четвертому турі,
зігравши внічию з «МанСіті». А потім
були перемоги над загребським «Динамо» і «Шахтарем».
В іншому матчі цієї групи англійський «Манчестер Сіті» у Хорватії здобув вольову перемогу з рахунком 4:1
над загребським «Динамо».
Таким чином «гірники» посідають
третє місце в групі і навесні продовжать свою єврокубкову кампанію вже
в Лізі Європи.

Л

М
1.
2.
3.
4.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ С:
Команда
І В Н П М
«Манчестер Сіті» 6 4 2 0 16–4
«Аталанта»
6 2 1 3 8–12
«Шахтар»
6 1 3 2 8–13
«Динамо» (Загреб) 6 1 2 3 10–13

О
14
7
6
5

Луїш КАШТРУ,
головний тренер «Шахтаря»:
«До перерви була збалансована
гра. Обидві команди намагалися атакувати. На старті другого тайму ми навіть домінували, створили декілька хороших моментів: міг забивати Мораєс,
добре працювали на правому фланзі.
Проблема в тому, що в останній мо-

гано» (Лугано, Швейцарія) —
1:1 (0:1 – Марко Араторе, 45 хв.;
1:1 – Віктор Циганков, 90+4 хв.)
12 грудня 2019 року. Київ. Стадіон
НСК «Олімпійський». 15 774 глядачі.
Головний суддя Аліяр Агаєв (Азербайджан).
Київське «Динамо» примудрилося
не вийти з відверто посередньої групи, здобувши лише одну перемогу в
шести матчах.

потилицю справді
« Чухати
є від чого — легендарний
клуб поволі, але впевнено
перетворюється із
середнячка європейського
футболу на середнячка
футболу українського…

»

Артем Бєсєдін: «Опять бью мимо, но цель близка!». Олександр Караваєв за такий промах
ледь його не задушив.

мент ми приймали погані рішення.
Після пропущеного гола все змінилося, «Шахтар» втратив перевагу…
Сергій Палкін говорив, що невихід
у плей–оф Ліги чемпіонів стане провалом? Не коментуватиму слова керівництва. Скажу лише свою думку. Я не
міг і не можу гарантувати на 100 відсотків вихід із групи. Попереду в «Шахтаря» ще шлях у Лізі Європи».
Ліга Європи. Група І. 6 тур. «Гент»
(Гент, Бельгія) — ФК «Олександрія»
(Олександрія, Україна) — 2:1 (1:0
— Лоран Депуатр, 7 хв.; 2:0 — Лоран
Депуатр, 16 хв.; 2:1 — Денис Мірошниченко, 54 хв.)
12 грудня 2019 року. Гент. Стадіон
«Геламко Арена». 13 156 глядачів. Головний суддя Раду Петреску (Румунія).
Долю зустрічі визначили два швидкі голи бельгійського гренадера Лорана Депуатра, забиті після передач
українця Романа Безуса. У другому
таймі Денис Мірошниченко один м’яч
відквитав. Проте на більше «бронзового» призера УПЛ не вистачило.
Команда Володимира Шарана фі-

нішувала на останньому місці з трьома
нічиїми і ще тричі поступившись.
В іншому матчі цієї групи німецький
«Вольфсбург» з рахунком 1:0 здобув
домашню перемогу над французьким
«Сент–Етьєном».
М
1.
2.
3.
4.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ І:
Команда
І В Н П М
«Гент»
6 3 3 0 11–7
«Вольфсбург»
6 3 2 1 9–7
«Сент–Етьєн»
6 0 4 2 6–8
ФК «Олександрія» 6 0 3 3 6–10

О
12
11
4
3

Володимир ШАРАН,
головний тренер
ФК «Олександрія»:
«Задоволений грою нашої команди. Але, на превеликий жаль, не вистачало майстерності у завершальній
стадії атак. Створили чимало нагод
для того, щоб зрівняти рахунок. Зараз
емоції — негативні, але я думаю, що
президент і вболівальники задоволені нашими виступами в Лізі Європи».
Ліга Європи. Група В. 6 тур.
«Динамо» (Київ, Україна) — «Лу-

За кілька днів у Чернігові на поєдинку УПЛ з «Десною» вболівальники киян вивісили банер із написом
«Суркіси, від***іться від «Динамо»!» і
нажбурляли на поле дитячих граблів.
Чухати потилицю справді є від чого —
легендарний клуб поволі, але впевнено перетворюється із середнячка європейського футболу на середнячка
футболу українського…
М
1.
2.
3.
4.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ В:
Команда
І В Н П М
«Мальме»
6 3 2 1 8–6
«Копенгаген»
6 2 3 1 5–4
«Динамо» (Київ)
6 1 4 1 7–7
«Лугано»
6 0 3 3 2–5

О
11
9
7
3

Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО,
головний тренер «Динамо»:
«У тому, що сталося, винні всі. Передусім я, тому що команда не вирішила поставлених завдань. Сьогоднішня гра, на жаль, підбила підсумок
нашого виступу в єврокубках. Якщо
так проаналізувати, то були і хороші
ігри, але допущені помилки не дозволили досягти результату в певних
матчах, зокрема і в сьогоднішньому.
Сказати, що ми не награли на
перемогу, не можна. Але те, що ми
помиляємося, пропускаємо м’ячі і
не можемо забити — це проблема. І
її потрібно вирішувати в роботі та на
тренуваннях.
Розмови з президентом у нас ще
не було. В цілому, це дуже неприємна
ситуація. Ми були зобов’язані виходити з групи». n

Р Е К Л А М А

Святкуймо з Волинським народним хором!

АКЦІЯ

!

«Свято наближається!» — звучить нині в багатьох відеорекламах, і відчуття близькості цього
Свята (точніше, свят, бо ж у гості прийдуть аж «три празники»)
не порівняти ні з чим. А якщо до
спільного святкування запрошує
численних шанувальників ще й
Волинський державний академічний український народний хор (художній керівник і головний диригент — заслужений діяч мистецтв
України Олександр Стадник),
можна бути упевненим — позитивних вражень вистачить на весь рік.
10, 15 та 16 січня 2020 року на
сцені Волинського академічного
обласного українського музично–драматичного театру імені
Т. Г. Шевченка відбудуться концерти цього колективу під назвою
«Різдвяні свята з Волинським народним хором». Початок о 18.00.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок — 24-02-41,
(095) 206-75-88, (097)757-32-31,
(066) 174-80-20.

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

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 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 газифікований будинок з усіма господарськими спорудами. Є 0,25 га землі (с. Бобли Турійського району). Тел.: 050 72 60 037,
097 10 50 569.
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 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.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль ЗІЛ-130

(дизель Д-240, бортовий). Тел. 098
51 69 673.
l Продається автомобіль ВАЗ21043, 2005 р. в., зелений колір,
5–КПП, бензин, двигун — 1,5. Ціна
34 000 грн. Торг. Тел. 050 53 39 718 (телефонувати у вечірній час).

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам трактор МТЗ-80, 1992 р. в.,
на стартері, мала кабіна. Тел. 098 51
69 673.
l Продам блок ЮМЗ-6 нового зразка. Тел. 098 51 69 673.
l Продам: причепи 1 ПТС-9, 2 ПТС-6,
напівпричіп–цистерну (нержавійка),
трактор Т-150 К, борону БДН-3, навантажувач «Карпатець». Тел. 068 85
45 443.
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: 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.

«КІВЕРЦІВСЬКЕ РТП» НАДАЄ ПОСЛУГИ:
РЕМОНТ автотракторних двигунів;
ШЛІФУВАННЯ колінчастих валів;
РЕМОНТ паливної апаратури;
РЕМОНТ ПДS10, ПS350;
РЕМОНТ КОМПРЕСОРІВ
КамАЗ, ЗІЛS130, ТS150, МАЗ;
АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ;
ТОКАРНІ, СЛЮСАРНІ ПОСЛУГИ.

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

РІЗНЕ
l Недорого продається холодильник «Днепр-2» (б/в) у доброму робочому стані. Тел. 050 24 15 094.
l Продам: 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 міндобрива (селітру, ціна
7 000 грн/т, нітроамофоску, карбамід, діамофоску, сульфат амонію та
інші). Доставка по області безкоштовна. Тел.: 099 62 78 855, 067 11
95 313.

l Продам: торфобрикет, вугілля
(сортове і для кузні). Можлива доставка. Послуги автомобілем (самоскид).
Тел.: 050 43 84 608, 098 48 13 899.
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.
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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, 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 Продається у с. Губин Горохівського району корова (тільна 3–м телям).
Ціна договірна. Тел. 099 62 14 773.
l Куплю теля (живою вагою). Тел.
098 28 15 167.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи.
Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19
32 639.
l Дорого куплю корів, биків, коней,
лошат. Тел. 068 91 57 460.
l Куплю картоплю (велику та насіннєву), квасолю, буряк, моркву, часник.
Тел.: 096 72 66 046, 095 87 55 379.
l Продам солому в тюках. Тел.: 099
33 68 120, 096 62 14 316.

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 військовий квиток,
виданий на ім’я Новосад Владислав
Васильович, вважати недійсним.

ПРОДАЄТЬСЯ КАРТОПЛЯ НАСІННЄВА ТА ХАРЧОВА СОРТУ «АРІЗОНА» (голландська селекція).
Висока врожайність, відмінні смакові якості, стійкість до хвороб.

Тел. 0506742465.

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
В ПОЛЬЩІ НА М’ЯСОКОМБІНАТІ

м. Ківерці, вул. Соборності, 49,

ДОВЕЗЕННЯ ДО МІСЦЯ РОБОТИ, ДВОРАЗОВЕ
ХАРЧУВАННЯ, ПРОЖИВАННЯ —
ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА — 90–100 грн/год.

тел.: (03365) 2G21G70, 0677767599, 0990339210.

Тел.: (066) 67 92 077, (097) 19 01 915.

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО.

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.

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
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n Знай наших!

Фото pinterest.com.

n Резонанс

Подарували Папі Франциску
українську вишивку
Фото з сайту lutskrada.gov.ua.

Луцькі школярі повернулися з міжнародного дитячого саміту
«Я можу», який відбувся у столиці Італії Римі
Євгенія СОМОВА

аші земляки брали участь у соціальному проєкті
«Діти — драйвери якісних змін», що реалізовувався громадською
організацією «Християнська асоціація молодих
людей та сімей «ХРАМYMCA» у партнерстві
з управлінням соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді Луцької міської
ради. Його мета — розвивати у підростаючого
покоління впевненість
у своїх силах, креативне
мислення, соціальну відповідальність, самостійність, співчуття та увагу
до світу, що їх оточує.
У рамках ініціативи вони
повинні працювати над
вирішенням однієї з проблем громади чи школи.
Волиняни зупинилися
на булінгу в учнівському
середовищі. Після спільних переглядів фільмів, у яких порушується
ця тема, їхнього обговорення, вони підготували
тренінги для кількох шкіл
міста.
Своє бачення проблеми діти презентували на міжнародному
саміті «Я можу», в якому
взяли участь понад дві
тисячі їхніх ровесників
із 40 країн світу. На заході було представлено
400 проєктів. Той, який
запропонували волиняни, стосувався ментального здоров’я молоді.
За словами його учасниці Соломії Сорокопуд,
це дуже важлива тема.
— Про ментальне
здоров’я в Україні мало
говорять, — зазначила
під час прес-конференції у міськраді дівчина. —
У нас люди ще не звикли
звертатися до психолога, щоб обговорити з ним
свої проблеми. Ми часто
не помічаємо їх і в однолітків у школі. Тому й почали досліджувати тему
булінгу. Провели опитування серед учнів, як він
впливає на їхні стосунки,
як йому запобігти і протидіяти.

Н

-річного чоловіка із Перемиля земляки шукали всім селом майже місяць. Знали добре, що той день при
дні заглядав у чарку, а оковита любить жертви. На жаль, трагедія таки сталася.
Спершу в день святого Дмитра, 8 листопада, на сполох забили сусіди, які зауважили в чоловіка тривожні симптоми похмілля.
Бачили лише, що він кудись побіг сам не свій
і пропав.
«Чужої біди в селі не буває», — завжди
каже перемильський сільський голова Надія Маселко, отож вона й ініціювала пошуки

28

Учасники саміту сфотографувалися із посадовцями міськради
та спонсорами поїздки.

Франциск
« Папа
нагадав

»

Під час конференції
діти ділилися враженнями від саміту, спілкування з ровесниками з інших країн, відвідання визначних місць та музеїв
Риму. Особливо їм сподобалася церемонія закриття, що проходила
у Ватикані під патронатом Папи Франциска.
Виступаючи на заході,
він нагадав його учасникам, що метою освіти
є налагодження людських стосунків.
— У нас немає іншої планети, ми маємо
підтримати дітей, котрі
прагнуть змінити цей
світ на краще, — сказав
у своїй промові понтифік.
Юні волиняни подарували Папі фрагмент
української вишивки
з написом «Я можу».
За словами начальника управління соціальних служб для сім’ї,

чоловіка із Перемиля
« 28-річного
шукали всім селом майже
місяць.
»
зниклого односельчанина.
Селяни обійшли всі навколишні ставки, заглянули в кожну хату-пустку, а керівник ТзОВ «Волинь-агро» Максим Городов
безвідмовно допоміг дроном. Паралельно
пошуки вели працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.
… 6 грудня тіло Андрія на своєму горищі в хаті виявила 59-річна жителька села.
З нею і з одним із ії синів зниклий безвісти
любив почаркувати. Каже, що не зауважила,
як і коли Андрій туди потрапив…
Слідів насильницької смерті на тілі не виявлено. n

учасникам, що
метою освіти є
налагодження
людських
стосунків.

На прощання понтифік поблагословив молодь.

Ірина Чебелюк. — Приємно, що саме наше місто представляло Україну на Міжнародному дитячому саміті. Я прагну,
аби всі ваші мрії та задуми з легкістю втілювалися у життя.
Фінансовий директор
«Кромберг енд Шуберт
Україна Лу» Олександр
Шаварський, виступаючи
на прес-конференції, запевнив, що його підприємство й надалі співпрацюватиме з містом для
блага громади, інвестувати кошти в майбутнє. n

дітей та молоді Луцької
міськради Ліни Галан,
поїздка стала можливою
завдяки фінансовій підтримці ТОВ «Кромберг
енд Шуберт Україна Лу»
та організаційної — міської ради.
— Я щиро радію, що такі активні молоді люди мають можливість змінювати світ і підказують нам, дорослим,
у якому напрямку потрібно це робити, — сказала, дякуючи присутнім
за участь у проєкті заступник міського голови
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