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Сидітиме тепер голубчик довго...

n

Знай наших!
Фото Олександра ПІЛЮКА.

Судді Денисюку —
граната від Пустого
Десять місяців знадобилося
рівненській поліції, щоб назвати
того, хто кинув РГД-5 на подвір’я
голови Рівненського міського суду
Петра Денисюка
с. 2

»

Передплатили –
і виграли! *
Новорічна красуня Боратинської громади сяє різнокольоровими вогнями.

БОРАТИНСЬКИЙ РЕКОРД —
287 МИКОЛАЇВ ТА МИКОЛАЙОВИЧІВ
У день святого
Миколая
на місцевому
спорткомплексі
засвітили головну
ялинку громади
та встановили
рекорд України
за кількістю
тезок святого
Чудотворця
Чи рік Щура, чи рік Мишати —
здоров’я й миру вашій хаті!

НАШИХ!
И Х!
l ЗНАЙ НАШИ

Цікава

Надія Яворовенко у свої
25 має 9 вищих освіт
19 грудня представник
Книги рекордів України
у Вінницькій міськраді
зафіксував національний
рекорд у категорії
«Людські досягнення»

«Один приз —
дружину —
війна мені вже
дала, час їхати
за наступним»

Фото з архіву Івана ЛЕПЕХИ.

Євгенія СОМОВА

Учасник АТО Іван Лепеха
з Рівного братиме участь в Іграх
нескорених — змаганнях для
травмованих на війні ветеранів
та військовослужбовців, які
пройдуть у травні наступного
року в Нідерландах
с. 6

»

«Пропозицію коханій зробив прямо на блокпосту».

У

свої 25 Надія має 9 вищих
освіт, 5 із яких здобула в нашій країні, а 4 — у Франції.
Вона — вінничанка. Навчалася
у школі № 12, гімназії № 30. У дитинстві мріяла обрати професію,
яка потребувала практичних навичок. Згодом плани змінилися —
вирішила стати журналісткою.
Але після випускного подалася
у Вінницький торгово-економічний інститут. Обрала його, бо була
можливість отримати одразу два
дипломи та вивчити французьку
мову, якою захоплювалася і мріяла оволодіти досконало. Тож після
закінчення інституту Надія поїхала
до Франції. Вчилася у виші на денному відділенні і паралельно здобувала ще кілька спеціальностей.
За 8 років вона одержала кілька
дипломів: менеджера, фахівця
з управління підприємств, менеджера готельно-ресторанної справи, перекладача іноземної мови,
магістра європейського права, бакалавра і магістра права… Зараз
Надія Миколаївна працює у французькому місті Ліоні в адвокатській
конторі і навчається в аспірантурі
у Вінниці.

Представник Національного реєстру України, вручаючи
їй сертифікат, який видається
людям із найбільшою кількістю
дипломів, зазначив, що у Вінниці
формується рекордна династія,
бо батько Надії Микола Яворовенко також рекордсмен — має
3 вищі освіти. Крім того, виграв
найбільше справ у Європейському суді — аж 7. Чоловік гордиться
донькою і вдячний учителям, які
давали їй знання.

“

За 8 років
вона одержала кілька
дипломів: менеджера,
фахівця з управління
підприємств, менеджера
готельно-ресторанної
справи, перекладача
іноземної мови, магістра
європейського права,
бакалавра і магістра
права…
— Вона вся в мене. Дуже цілеспрямована, — розповідає. —
А така подія, як вручення диплома найосвіченішій вінничанці, дає
впевненість, що ми, українці, все
зможемо, здатні підкорити Європу, що ми — класні.
Джерело:
Depo, Вінниця ОК, Віта.

l ДО СЛІЗ

Читайте
нас
24 години
поспіль

«Моя сестра
пішла до Бога.
І незабаром мама
теж піде…»

VOLYN.COM.UA

А на с. 16 — Гороскоп кохання на 2020 рік

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ
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ЗА 23
24ТРАВНЯ
ГРУДНЯ ЩЕ
ВЖЕ
ЗА
ПРОДАЖУ!
ПРОДАЖУ!
УУП

А на сайті
айтіі
volyn.com.ua
– ще більше
неймовірних
історій!

Плед — Свиридюк Василь
(с. Рудники Маневицького району).

Годинник — Герасимюк В.
(с. Лаврів Луцького району).

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.

Вітаємо!

Експерт Книги рекордів України Віталій Іваницький вручив
сертифікат про досягнення голові ОТГ Сергієві Яручику.
с.

12

»

Читайте у новорічному номері
«ЦІКАВОЇ ГАЗЕТИ НА ВИХІДНІ» за 24 грудня:
Неймовірна історія
солдата з Рівненщини
Івана Лепехи: «Один
приз — дружину —
війна мені вже
дала, час їхати
за наступним»

Надія
Яворовенко
у свої
25 років
має
9 вищих
освіт

050 994 9907

«ЦІКАВА»
«ЦІКАВА»

(с. Ворокомле Камінь-Каширського
району).

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

Фото cometa-vn.news.

Рекордсменкою дівчина стала завдяки своїй наполегливості.

ГА ЗЕТА +

на вих ідні
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l ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

Новими власниками призів від
«Газети Волинь» серед читачів,
які передплатили видання на
друге півріччя 2019 року, стали:
250 грн — Шевчик Аліна

Історія до сліз:
«Моя сестра
пішла до Бога.
І незабаром мама
теж піде…»

Гороскоп кохання
на 2020 рік

Поради медиків:
як у свята не пірнути
обличчям у тарілку
із салатом…

Сьо
Сьогодні
о
60-річний ювілей святкує ди
директор Коледжу технологій,
бізнесу та права Східноєвропейського н
національного університету
ім
імені Лесі Українки
Станіслав Германович
ЩЕБЛЮК.
Шановний ювіляре! Прий
йміть сердечні привітання
з нагоди вашого свята. 60 роі — це не лише досвід і роки,
ків
а ще й повага, заслуги, авторитет. Щиро вітаємо з важливою датою і бажаємо в повному здоров’ї і з оптимізмом продовжувати свій шлях, пишатися прожитими
літами та досягнутими успіхами, дорожити близькими
і зігрівати своє серце любов’ю. Нехай у ваших задумах завжди буде мудрість, на роботі — підтримка, вдом
ма — увага та взаєморозуміння, у серці — світло
в
від людської вдячності. Нехай аж до стор
річчя вас супроводжують щаслива
зоря удачі, Боже благословення,
а у домі панують любов, злагода
та добробут на многії і благії літа.
З повагою та найкращими
побажаннями працівники
та студенти коледжу.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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СУДДІ ДЕНИСЮКУ —
ГРАНАТА ВІД ПУСТОГО

ТЕПЕР УЖЕ ДОВЕДЕТЬСЯ ПІТИ
ЗА ГРАТИ
Перебуваючи на замісній терапії, 33-річний
рівнянин збував метадон. Його протиправну
діяльність викрили працівники карного розшуку
Рівненського відділу поліції та затримали
зловмисника
Богдана КАТЕРИНЧУК

а повідомленням відділу комунікації поліції Рівненщини, 20 грудня на вулиці Льонокомбінатівській обласного центру чоловік продав таблетки
метадону. Аналогічний збут оперативники зареєстрували наприкінці листопада. Крім того, під час санкціонованого обшуку помешкання наркоділка поліцейські
також виявили особливо небезпечний наркотик канабіс та інші нарковмісні таблетки, виписані чоловіку
за рецептом у рамках замісної терапії.
Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання, повідомивши про підозру у вчиненні
збуту наркотичних речовин. Слідчі підготували клопотання до суду про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як з’ясували правоохоронці, рівнянин уже притягався до кримінальної відповідальності за незаконне
зберігання наркотиків. Утім, тоді зловмисник відбувся
умовним терміном. Нині за скоєне йому загрожує від
6 до 10 років позбавлення волі. n

З

ТАРАН ЛЕГКОВИКА І ВОЗА
ЗАКІНЧИВСЯ ТРАГІЧНО
Минулої неділі близько 21-ї години
на автодорозі в селі Волошки Ковельського
району ВАЗ 2105 врізався у підводу
Василь БАЛЕМ

а кермом легковика перебував 53-літній місцевий житель. Він, ймовірно, не впорався із керуванням. Внаслідок автопригоди водій жигулів загинув на місці. Їздова гужового транспорту, 45-річна
мешканка Ковельського району, та 20-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували
в травматологію центральної районної лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього
руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. n

З

ВОГНЕМ ЗНИЩЕНО
4 АВТОБУСИ
20 грудня о 3.19 до служби порятунку надійшло
повідомлення, що в Луцьку на території ТзОВ
ВТП «Санрайз» ЛТД виникло загорання
Фото 12kanal.com.

Ось що залишилось від автобусів...
Олена ВОЛИНЕЦЬ

а шість хвилин на місце події прибули працівники
25-ї Державної пожежно-рятувальної частини,
які швидко локалізували займання, а о 3.50 ліквідували його. І все ж вогнем знищено 4 автобуси (ЗАЗ
А-10, «Хюндай», «Богдан А-10», «Мерседес-Бенц»).
Врятовано дві легкових автівки, один автобус та сусідню будівлю, на яку могло перекинутися полум’я.
За словами речника управління ДСНС у Волинській
області Володимира Нестерова, на час, коли прибули
рятувальники, транспортні засоби вже були охоплені
вогнем. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група
Луцького відділу поліції. Було вилучено пожежні рештки. Проводиться досудове розслідування, яке має
з’ясувати остаточну причину загорання.
До речі, ТзОВ ВТП «Санрайз ЛТД» — одне з підприємств, яке погодилося на встановлення валідаторів
та перехід на електронну оплату проїзду. n
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Більше новин — на сайті

VOLYN.COM.UA
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Десять місяців
знадобилося рівненській
поліції, щоб назвати
того, хто кинув
РГД-5 на подвір’я голови
Рівненського міського
суду Петра Денисюка.
Якщо вірити полісменам,
то замах на представника
Феміди, а заодно
ще кілька нападів
у Рівному здійснив
юридично бізнесмен,
а на практиці —
ексохоронець «Лагуни»
Ігор Пустинський, більш
відомий у кримінальних
колах як Пустой (на
фото). У нього ж поліція
вилучила й арсенал
зброї, який налічував
понад 10 тисяч одиниць.
Судячи з того, що
вилучили, РГД-5, яку
кинули на подвір’я
Денисюку, була не більш
як хуліганським
«привітом». Для замаху
на життя затриманий
«бізнесмен спортивної
зовнішності» мав змогу
використати значно
соліднішу зброю: від
тротилу до кулемета
Левко ЗАБРІДНИЙ

атримали Ігоря Пустинського 16 грудня — після
його чергового злочину,
як зазначали в поліції. Вночі
з неділі на понеділок на вулиці
Шопена, що неподалік міськвідділу, спалили легковик «Тойота», яким їздив ексдепутат
та бізнесмен Андрій Остапчук.
За «гарячими слідами» поліція затримала Пустого, а після
проведених обшуків звинуватила його у причетності до щонайменше трьох злочинів,
зокрема і до замаху на суддю
Денисюка, у двір якого кинули
гранату в лютому цього року.
У гаражі на вулиці Курчатова, яким користувався затриманий, поліція під час обшуку
знайшла цілий арсенал зброї,
зокрема 70 корпусів гранат
і запалів до них, 27 електродетонаторів, 6 тротилових шашок, 4,5 кг тротилу, 2 кг пластиду, один саморобний радіокерований вибуховий пристрій,
11 РПГ, 28 ВОГ, один підствольний гранатомет, 16 пістолетів, 5 револьверів, 4 пістолети-кулемети, 8 автоматів
Калашникова, 5 гвинтівок. Загалом правоохоронці нарахували 10200 одиниць зброї.
Крім того, поліцейські, як повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Рівненській області,
знайшли чорнові записи із зазначенням прізвищ осіб, щодо
яких вчиняли або планували
вчинити злочини.
Затриманого Пустого відправили спершу в ІТТ, а після
рішення Рівненського міського
суду — того, де голова Петро
Денисюк, — у сізо. У тому, що
вчиняв підпали, Пустой на суді
зізнався. Говорив про злочини
навіть із гордістю: мовляв, був
месником, який карав поганих
людей.

З

Затриманого після рішення Рівненського міського суду відправили в сізо.

Проте чи доведуть його
причетність до злочинів офіційно? За останній рік рівненські
та столичні правоохоронці вже
двічі «гучно розкривали» злочини, пов’язані з частими підпалами та вибухами гранат у Рівному. Спершу було оголошено
про підозри кримінальним
авторитетам Большому та Мокрому, проте їх досі розшукують. Згодом відбулося привселюдне затримання на вулиці
16 Липня Андрія Федорчука,
якого звинуватили у залякуванні цілого Рівного. Після короткочасного ув’язнення Федорчук повернувся до рідного
міста та навіть давав інтерв’ю.

ку та Сергію Діцу, а також рівнянину Ігорю Кочергіну, який працює заодно директором ТОВ.
— На вході на територію
підприємства є охорона. Фактично доступ туди має лише
адміністрація. Але розглядаємо різні версії, вивчаємо діяльність підприємства та конкурентів. Будемо також досліджувати причетність затриманого
до цього випадку, — зазначає
начальник Рівненського відділу
поліції Василь Зелінський.
Затримання Пустого пан
Зелінський називає «великою
відповіддю» на велику кількість
злочинів, вчинених в обласному центрі.

тому, що вчиняв підпали, Пустой на суді зізнався.
« УГоворив
про злочини навіть із гордістю: мовляв, був
месником, який карав поганих людей.
Так само з недоведеною
виною може залишитися і Пустой. Поки що слідство шукає
його спільників та перевіряє
причетність до інших злочинів.
Зокрема, з’ясовуватимуть, чи
не причетний затриманий
до «хуліганства» у провулку Робітничому, 5, де працює чотири
десятки підприємств. Зранку
16 грудня працівники застали
на дверях ТОВ «Авіком-Рівне», яке займається оптовою
торгівлею та має однойменне
дочірнє підприємство, що торгує нафтопродуктами, гранату.
РГД-5, примотана до дверної ручки, не могла вибухнути — запал був зношений. Проте сама граната була бойовою.
Поки вибухотехніки її знімали,
прохід на територію перекрили. Один із бізнесменів сказав
журналістам, що у фірм конфлікт за проходи — їх є лише
два, один із яких зайняли тільки
два із сорока товариств. Проте
правоохоронці не пов’язують
знайдену гранату з будь-якими непорозуміннями між фірмами-сусідами.
В «Авіком-Рівне» ситуацію
не коментують. Підприємство
належить киянам Юрію Козли-

»

— Це не просто палій, — наголошує керівник рівненських
поліцейських. — Його затримання змусить декого подумати, перш ніж робити щось протиправне. Адже рано чи пізно
доведеться відповідати.
Офіційно Ігор Пустинський
з 2012 року є ФОПом, який працює з нерухомістю. З 2016-го,
за даними Держреєстру, він
ще й власник та директор ПП
«Корець гранітний», яке займається видобуванням каміння,
вапняку та працює у сфері торгівлі. Про іншу сторону Пустого вперше заговорили влітку
2016 року, коли його звинуватили у побитті учасника АТО.
Тодішній координатор «Дії»
на Рівненщині Роман Коваль
написав у Facebook, що Пустой
бив кіборга у голову, розрізав
майку з написом «Правий сектор» та зняв з руки перстень
у формі тризуба. За даними
сайту судової влади, справу
за звинуваченням у побитті проти Ігоря Пустинського
до суду не передавали. Проте
з минулого року Рівненський
міський суд розглядає справу про незаконне зберігання
зброї Пустим. n
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Доброго дня
вам, люди!
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25 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.20, захід — 16.17, тривалість дня — 7.57).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 28–29 дні
Місяця.
Іменинники: Олександр, Свирид, Оксентій.
26 ГРУДНЯ

Фото pinterest.com.

«Все, що справжнє, — те красиве»:
листівки завжди з душею

Фото з архіву Лідії КОВАЛЬЧУК.

Людмила ВЛАСЮК

Цю листівку Маневицькому краєзнавчому музею
подарувала жителька селища Лідія Ковальчук.

А для тих, хто бажає бути оригінальним, є можливість
створити листівку власноруч. Як сказав Юрій Іздрик,
«все, що справжнє, — те красиве…».

«Різдвяна майстерня» навчить
виготовляти святкові сувеніри
Напередодні Новорічно–Різдвяних свят у теплій,
домашній атмосфері відкрили мистецький проєкт під
такою назвою у Палаці культури Луцька
Лариса ЗАНЮК

Майстерня працюватиме до 19 січня. 17 талановитих
митців проводитимуть уроки з виготовлення різдвяних сувенірів, оберегів, новорічних прикрас, святкових листівок
та подарунків. Цей цікавий творчий проєкт відбувається
за сприяння департаменту культури Луцької міської ради,
управління соцслужб для сім’ї, дітей та молоді, а також
майстрів народних ремесел, членів ГО «Рукотвори Волині», «Волинський оберіг». Усі охочі можуть долучитися до
майстер–класів щодня з 10.00 до 16.00, щоб навчитися
виготовляти витинанки, вироби паперопластики, декупаж,
ляльки з ниток, новорічні листівки у техніці кава–арт, сувеніри з вовни і лози, глини та отримати багато позитивних
святкових емоцій.
Довідки і запис на майстерки за телефоном:
095 41 63 459.
Фото із сайту Луцької міської ради.

Кожен може сам обрати, в якій техніці створити різдвяний сувенір.

Сонце (схід — 8.20, захід — 16.18, тривалість дня — 7.58).
Місяць у Козерозі. 29–1 –2 дні Місяця.
Іменинники: Арсен, Євген, Орест, Анастасія.

n Погода

«Світ без мобілок був прекрасним», — такі
слова можна і нині почути від старших людей.
Бо зараз украй рідко ми пишемо одне одному
прості й душевні листи, де людину впізнаєш
відразу за почерком на папері

У нас є родичі в Хмельницькому, які довгий час надсилали нам вітальні листівки, написані від руки. Ще
років із п’ять тому ми їх отримували, хоч уже користувались телефонами і в хаті був проведений інтернет,
але все одно з радістю очікували на новорічні поштові
«гостинці». І вони завжди асоціювались у мене з дитинством, бо мама їх збирала і все складала у свою
шухляду. Навіть сьогодні туди можна зазирнути та,
перелистуючи їх, згадати про якісь особливі моменти
в житті, пов’язані з ними. І таке тепло у кожному слові,
яке навряд чи можна передати голосом по телефону
чи повідомленням у вайбері.
Лідія Трохимівна Ковальчук подарувала Маневицькому краєзнавчому музею 200 листівок. Дві з них
відразу зацікавили відвідувачів, оскільки датуються
1956 роком. Ось на цій простій і красивій листівці, де
дітки ліплять сніговика, підкупляє невеличкий вірш,
написаний українською мовою:
Ніс у баби із морквиці,
Чорні вуглики — очиці,
Рот — червоний бурячок,
Руки зробим з гілочок.
Незважаючи на те, що традиція надсилати привітання поштою відходить у минуле, однак сама ідея
актуальна й понині. Щоправда, сучасні листівки мають зазвичай електронний вигляд. Достатньо просто
«загуглити» бажану картинку й надіслати адресатові.
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n Золоті слова
«Ти ніколи не перетнеш океан, якщо не наберешся сміливості втратити з виду берег».
Христофор КОЛУМБ,
мореплавець, першовідкривач Америки.

Вітаємо!
Поважний і щаслиП
вий ювілей відзначила
цим
цими днями заслужена
вчи
вчителька України

Ніна Василівна
Н
ЯЦЮК
із села Рудка-Коз
зинська
Рожищенського району.
Сотні привітань
із 90-літтям одержала шанована
ювілярка від колишніх учнів, яких навчала
любити і цінувати рідну мову, почуватися
справжніми українцями.
Талановита вчителька, яка віддала
школі 40 років життя, стала родоначальницею великої родини освітян: професію педагога здобули троє її дітей. Люди
поважають цю небайдужу, добру і мудру
жінку за активну життєву позицію, вболівання за справи громади.
Упродовж багатьох десятків літ Ніна
Василівна є постійним передплатником
нашої газети. Зичимо
вірній читачці «Волині» міцного здоров’я,
бадьорості, радості
від життя, енергії й
сил, аби Бог дав і
сторіччя зустріти!

«Ще не було снігів.
Ще тільки вітер
в саду останнє яблучко
гойдав…»
Так пише Галина Кирпа, ніби
передбачаючи у своєму вірші, що
грудень прийде із дощем. І «вже
аніде ні айстрочки немає, немає
чорнобривця і гвоздики.Та скоро
зацвіте щось, дуже-дуже біле
і велике» – ми всі очікуємо
на справжню зиму
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Надії
Голі, 25, 26 грудня — хмарна погода, часом невеликий дощ, місцями з мокрим
снігом. Вночі та вранці можливий туман.
Вітер північно–західний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби
— 0–5 градусів тепла.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 25 грудня було 2017 року — плюс 9,
найхолодніше — 1961–го — мінус 28 градусів.
У Рівному 25 грудня з ранку й до самого вечора буде зберігатися похмура погода.
Вдень очікується сильний дощ, проте до вечора він повинен послабшати. Температура
пла,
повітря — 3–4 градуси тепла,
нач26–го — 2–3 градуси із позначкою «плюс».

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК.
Тел. 72–51–02

Вітаємо!

У ці дні відзначає свій
юв
віл
ілей директор Коледжу
ювілей
технол
ло
технології,
бізнесу та праСхід
ва Східноєвропейського
н
національного
університету імені
Лесі Українки

Станіслав
Германович
ЩЕБЛЮК.
З цієї нагоди шлемо йому, мудрому і
досвідченому керівнику, знаючому і вмілому наставнику молодих, чудовій людині і вірному другу, найщиріші вітання і
добрі побажання.
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину,
Попереду багато ще доріг!
Бажаєм вам ще 60 прожити,
Здоров’я доброго на всю копу
майбутніх літ,
І внуків всіх ще одружити,
Й благословити правнуків у світ!
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого
не складається життя,
Любов, здоров’я,
щастя, дружба
Та вічно нестаріюча
душа!
З повагою
Людмила та Олег
Кунгурцеви (м. Київ).
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n Політика

Погляд
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Карикатура dw.com.

Сергій ЖАДАН,
письменник

ПРОЩАВАЙ,
ЗБРОЄ!
Ну, ось вони поговорили, ми послухали.
Війна триває. Обстріли не припиняються.
Ніхто ні про що домовлятись не хоче
сь і цього року війна
не закінчиться. Проста річ, усвідомлювати й проговорювати яку
неймовірно важко. Скептики були до цього готові.
Той, хто мав сподівання
на нові обставини, нового
президента, на ту легкість,
із якою він обіцяв усе це
завершити, припускаю,
втратив частину свого
оптимізму. Оскільки жодних передумов для того,
аби війна ближчим часом
завершилася, наразі просто немає.
Хроніка отвережування виявилась доволі
короткою. Спочатку багато кому здавалось, що
достатньо просто змінити головнокомандувача.
Адже цей, новий, обіцяв
просто «домовитись посередині». Потім виявилось,
що домовлятись із ним
ніхто не поспішає. Тому
всі з нетерпінням почали
чекати на зустріч із тим,
із ким можна домовитись.
На цю зустріч ставилось
усе, багато хто справді
почав вірити, що головне
їм між собою зустрітись.
Після цього війна напевне завершиться. Чи вірив
у це сам новий президент
— питання риторичне, але
всіх навколо він переконував саме в цьому.
Ну, ось вони поговорили, ми послухали. Війна
триває. Обстріли не припиняються. Ніхто ні про що
домовлятись не хоче. Ні
для кого не існує жодного
«посередині». Та й немає в
цій війні жодного «посередині». Є агресор і є об’єкт
агресії. Чекати від агресора, який уже порушив усі
можливі угоди та норми,
що він раптово погодиться відмотати все назад,
— щонайменше наївно.
На що тоді розраховував
новий український президент — важко зрозуміти.
Звідки ця наївна віра в те,
що з окупантом можна домовитись? Можливо, від
тотального нерозуміння
ситуації. А може, від того,
що жодної віри і не було.
Було просте бажання сподобатися своєму виборцеві, сказати йому те, що
він хоче почути, пообіцяти
те, що йому, виборцеві,
нині найбільш необхідно
— завершення війни, що
триває вже котрий рік.
А ось скептики відразу
після завершення цьогорічних президентських перегонів говорили, що проблеми нового президента почнуться, щойно він
від абстрактних обіцянок

О

спробує перейти бодай до
чогось конкретного. Десь
так воно все й відбувається. Не візьмусь гадати, що
думають нині про гаранта
його вчорашні виборці,
розчаровані вони в ньому
чи далі сподіваються на
диво, але ж не могли вони
не помітити зміни в риториці свого обранця? Ну,
ось, скажімо, його вереснева промова в ООН, де
вже немає жодного «домовитись посередині», натомість є Росія як агресор і
заклик до світу підтримати
Україну в захисті своїх територій. Навіть попри те,
що промову цю президент
завершив дивним пасажем із роману Гемінгвея
«Прощавай, зброє!»: «Війну неможливо виграти перемогами. Той, хто виграє
війну, ніколи не перестає
воювати…»
Твердження, красиве
для художнього тексту,
проте не зовсім зрозуміле для країни, яка шостий
рік відстоює своє право
на незалежність. Ніхто не
виграє війни без перемог.
Ніхто не здатен захистити
свою територію, приймаючи умови загарбника.
Відводячи війська, ти не
наближаєшся до перемоги.
Чи зрозуміло це самому президенту? Чи розуміє він, що на його умовах
ніхто з ним домовлятися
не збирається? Чи розуміє
він, що війну не завершиш,
просто «припинивши стріляти»? Чи розуміє, що це
саме він, а не його попередники, несе тепер моральну відповідальність за
кожного загиблого українця? І що покластися в цій
ситуації він — президент
країни, що воює, — може
саме на тих, кого він нині
так недвозначно ігнорує:
на військових і добровольців, на волонтерів та
активістів, які шостий рік
тримають лінію фронту,
які напевне знають: ти
можеш не помічати війни, але немає жодної гарантії, що вона згодом не
помітить тебе. Гемінгвей,
між іншим, теж писав про
щось подібне — не питай,
по кому дзвонить дзвін:
він дзвонить і по тобі. Програну війну неможливо відіграти назад, провина за
поразку буде лежати на
всіх, хто відмовився від
боротьби.
Просто Гемінгвея треба
читати уважніше.
Скорочено.
Повний текст:
dw.com. n

Зеленський запускає дракона Путіна в Україну.

Знову на «газову голку»:
5 українських компаній підписали
контракт із «Газпромом»
«Європейська солідарність» вимагатиме негайного скликання
засідання Ради національної безпеки і оборони
та запровадження санкцій проти прямого постачання
«голубого палива» з Росії
Дарія КЛИЧ

же відомо про п’ять
компаній, які напряму
уклали угоди з «Газпромом», і це не комерційні,
а виключно політичні угоди.
Про це сказав п’ятий Президент України, лідер партії
«Європейська солідарність»
Петро Порошенко в ефірі
телеканалу «Україна».
«Ми сьогодні отримали
повідомлення і від українських ЗМІ — «Інтерфакс»,
«Ліга», і від російських —
«Ехо Москви» та інших, про
те, що вже п’ять українських
компаній уклали угоди на
пряме постачання газу з
РФ на український ринок,
— сказав він. — Причому
хочу наголосити, що це не
є комерційні контракти. Ці
контракти — політичні. Путін

У

своїй п’ятій колоні продає
газ зі значною знижкою для
того, щоб від надприбутків
на нашому газовому ринку
фінансувалися ці політичні
партії, і для підриву основ
державності України», —
переконаний політик.

ня санкцій проти прямого
постачання газу з РФ», —
заявив лідер «Європейської
солідарності».
«Це є газова голка. І, на
жаль, ми можемо сказати,
що це є результатом таємних переговорів, які відбули-

наголосити, що це не є комерційні
« Хочу
контракти. Ці контракти — політичні. Путін своїй
п’ятій колоні продає газ зі значною знижкою для
того, щоб від надприбутків на нашому газовому
ринку фінансувалися ці політичні партії, і для
підриву основ державності України.

»

«Безумовно, це питання
національної безпеки. І наша
політична сила буде вимагати негайного скликання
Ради національної безпеки
і оборони та запроваджен-

ся в Парижі. Ми перетнули
в цьому сенсі ті «червоні
лінії», про які дуже голосно
попереджали люди напередодні Парижа», — наголосив
Петро Порошенко. n

n Місцеве самоврядування

НОВОСТВОРЕНІ ГРОМАДИ
МАТИМУТЬ ПІДТРИМКУ
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
Минулої неділі у двох волинських ОТГ — Сошичненській
Камінь–Каширського та Доросинівській Рожищенського
районів визначилися з керівниками. Окрім того,
відбулися додаткові вибори представників громад
у 4 сільських та селищній радах області, що тільки
приєдналися до ОТГ
Мирослава КОЗЮПА

а території Волині працювало 19 виборчих
дільниць.
За результатами голосування, Сошичненською ОТГ
керуватиме Світлана Сидорук,
яка була зареєстрована як самовисуванець. Жінка отримала 901 голос та перемогла чинного голову Сошичненської

Н

сільської ради Ігоря Волосюка,
якого підтримали 852 виборці. Вона є помічницею Ірини
Констанкевич та вже отримала настанову від народного
депутата: «До роботи!». До
об’єднаної громади увійшли
села Сошичне, Запруддя, Карасин, Карпилівка, населення
яких налічує 3566 осіб. Також
тут обрано 14 депутатів ради
новоствореної ОТГ.

Доросинівську ОТГ, куди
увійшли села Доросині, Кияж,
Береськ, Ворончин, Студині,
Вічині, Немир і Раймісто із загальною кількістю населення
4116 осіб, очолить Микола
Касянчук. За нього віддали
голоси 1023 особи (65%).
Новообраного голову вже
привітав нардеп Вячеслав
Рубльов. Він зазначив, що переможець обігнав опонентів
із колосальним відривом, та
запевнив, що «громада матиме підтримку у вирішенні
проблем».
Окрім того, пройшли додаткові вибори депутатів
Підгайцівської ОТГ від Романівської сільської ради, Дубечненської — від Кримненської,
Смідинської — від Журавлинської, а також депутатів Турійської ОТГ від Соловичівської
сільської ради. n
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n Із перших уст

«ЕЛЕКТРОННИЙ КВИТОК —
ЦЕ КРОК У ЗАВТРАШНІЙ ДЕНЬ»
Фото Lutskrada.gov.ua.

Інвестиції — особливе слово для будь-якого
представника влади, а тим більше для керівника
міста. Саме через них, образно кажучи, пролягає
шлях до вищих зарплат та кращого життя людей.
Чи сприятливий у Луцьку клімат для інвестицій
і що найбільше заважає їх надходженню,
розповідає виконувач повноважень луцького
міського голови Григорій Пустовіт (на фото)
Ольга КУШНІР

«ПРОВІДНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ
БАНКИ — ПАРТНЕРИ
ЛУЦЬКА»

— Чи став цього року обласний центр Волині привабливішим для інвесторів, чи
маємо нові бізнес-проєкти?
— Місто однозначно викликає інтерес у бізнесу, в тому числі іноземного. Цьому сприяють
його географічне розташування, стабільність, що вирізняє
регіон, наявність уже працюючих підприємств з іноземним
капіталом. Інша справа, що існують перепони, які стримують
інвестиційний потік. Донедавна
основною з них була відсутність
територій для розвитку міста.
Відкрити в Луцьку якесь нове
підприємство — неймовірно
складне завдання, бо вільних
земель немає. Тому обласному
центру потрібно приєднувати
до себе навколишні об’єднані
територіальні громади, села,
тільки тоді він стане магнітом
для капіталу. Бо виникає парадоксальна ситуація: інвестори
з Німеччини, Польщі, Швеції
приїжджають до Луцька, але підприємства свої будують у навколишніх селах.
Більше половини інвестицій,
яке отримало місто у різні роки,
надійшли з Кіпру та Віргінських
островів. Не помилюся, якщо
скажу: це кошти українців, які
«зайшли» в офшори, а потім
повернулися на Волинь. Вибираючи місце для своїх капіталів,
інвестори орієнтуються на два
фактори: наявність спільних
підприємств і робота в місті європейських банків та фондів.
Успішна діяльність таких виробництв, як «СКФ Україна»,
«Кромберг енд Шуберт» (хоч останній наразі і не має відношення
до Луцька, але ми над цим працюємо), свідчить про те, що у нас
можна вкладати гроші. Цю думку
підтверджує і список солідних
європейських кредиторів міської ради — ЄБРР, Європейський
інвестиційний банк, корпорація
НЕФКО. Для інвестора їхні назви
мають величезне значення.
— А куди саме вклали кошти європейські компанії?
— Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
інвестував понад 10 мільйонів
євро в «Луцьктепло». 5 мільйонів до цієї суми — грантова складова. У результаті всі
наші котельні до кінця 2020-го
будуть модернізовані. Вже замінили 7,5 км тепломереж, збудували на вулиці Боженка котельню на твердому паливі. Встановимо понад 200 індивідуальних
теплових пунктів (ІТП) у районі
33-го та 40-го кварталів. З Європейським інвестиційним банком
підписали угоду про закупівлю

30 тролейбусів — вони почнуть
курсувати містом уже наступного року. Ще один проєкт з цією
фінустановою передбачає
близько мільйона євро — йдеться про заміну електродвигунів
та обладнання у «Луцькводоканалі». Крім того, це комунальне
підприємство буде реалізовувати з цим банком серйозний
проєкт по заміні мереж міського
водогону, удосконаленню очисних споруд. Від Північної європейської корпорації (НЕФКО)
на проєкт НЕФКО-3 надійде
більше 5 мільйонів євро. Раніше
в рамках проєкту НЕФКО-2 термомодернізовували нашу першу
школу і чотири садочки. Надалі
програма охопить 40 комунальних будівель. У них замінять
двері, вікна, електроосвітлення,
утеплять стіни та дахи. Це дасть
змогу економити до 30 відсотків
енергоносіїв щороку.
«МІСТО, ЯКЕ РОЗВИВАЄТЬСЯ
ДИНАМІЧНО, НЕМИНУЧЕ
ПОГЛИНАЄ НАВКОЛИШНІ
НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ»

— Ви згадали, що Луцьк
потребує нових територій. Але
такі великі приміські села, як,
наприклад, Жидичин чи Боратин, хочуть залишитися самостійними адміністративно-територіальними одиницями.
— Спробуймо забути слова
«хочуть» чи «не хочуть». Якби
ви мали змогу поцікавитися
в мешканців районів Шанхая, які
колись були на відстані 10–15 кілометрів від міста, чи хтось питав їхньої згоди на приєднання,
то почули б, що нічого подібного не було. Ніхто у світі такого
не робить. Ось стоїть дерево,
навколо нього кущики і травичка. З часом воно розростається, і кущики потроху зникають.
Те, що розвивається динамічно,
обов’язково поглинатиме те, що
є навколо нього.
Так само Луцьк — він може
розвиватися виключно за рахунок сіл і ОТГ, що знаходяться
навколо міста. Якщо ми хочемо,
щоб обласний центр жив повноцінно, він мусить приєднати
навколишні ОТГ. Шановні, в усьому світі міста розвиваються лише
за рахунок навколишніх територій! Знаєте, як цей процес відбувся у Вінниці? Верховна Рада
пізно ввечері прийняла постанову про приєднання всіх поближніх
сіл. І зранку селяни прокинулися
вінничанами. Сталася якась трагедія? Ні. Вінниця сьогодні динамічно розвивається, зайняла
перше місце в Україні за якістю
наданих послуг, Луцьк, до речі,
посів друге. Бо це природний
процес. Не треба йому чинити
опір. Якщо поставити упритул до
дерева якусь огорожу, воно просто вросте в неї. І житиме далі,
хоча й буде спотворене.

лучан, які, проходячи через Театральний майдан і дивлячись
на це, даруйте, «корито», думають: «Чи знайдеться колись
влада, яка доведе його до пуття?», скажуть нам «спасибі».
То може один раз заплануємо
кошти і зробимо фонтан, хай
люди мають гарне місце для
відпочинку.
«ТЕПЕР МИ БУДЕМО ЗНАТИ
КІЛЬКІСТЬ ПАСАЖИРІВ
ІЗ ТОЧНІСТЮ ДО
ЛЮДИНИ — І ЦЕ ДОПОМОЖЕ
ВИЗНАЧИТИ ОБ’ЄКТИВНУ
ЦІНУ ЗА ПРОЇЗД»

«У своїй роботі керуємося двома головними принципами: перший —
збільшувати надходження до бюджету, другий — шукати джерела
економії».

«ПЛАНУЄМО ЦЬОГО РОКУ
ЗБУДУВАТИ ФОНТАН»

— Які прогнози щодо бюджету міста у 2020-му за доходами і видатками?
— Загалом бюджет щороку
збільшується, адже ми постійно
шукаємо можливості для наповнення. Зокрема, домоглися, щоб рекламний бізнес платив за оренду землі адекватно,
а не по занижених цінах. Контролюємо, щоб у різноманітних
закладах, ресторанах, кафе,
магазинчиках люди працювали

редження. Через це із бюджету
протягом року освітянам та медикам уже виплачено 65 мільйонів. Хоча кошти можна було
використати на дороги, заміну
комунікацій «Луцьктепла» чи
«Луцькводоканалу», інші потреби. Під кінець року у рахунок
освітньої та медичної субвенцій
знову не надійшло 20 мільйонів.
І ми знову стоїмо перед питанням — «Від чого відмовитися», — щоб виплатити зарплату
вчителям і вихователям.
Схожу ситуацію держава

ми хочемо, щоб обласний центр жив
« Якщо
повноцінно, він мусить приєднати навколишні ОТГ.
Шановні, в усьому світі міста розвиваються лише
за рахунок навколишніх територій!

»

офіційно, а не в тіні. Намагаємося донести до лучан розуміння
того, що хороші дороги, двори,
якісна медицина — це їхні податки. В своїй роботі керуємося
двома головними принципами:
перший — збільшувати надходження, другий — шукати джерела економії. Наприклад дороги. У нас шляховики на свою
роботу сьогодні вже дають 7 років гарантії. Якщо десь з’явиться
ямка, вони будуть ремонтувати
її своїм коштом. Це приклад економії.
Щодо показників бюджету, то вони такі: доходи — 2 мільярди 186,8 мільйона гривень,
в тому числі за рахунок субвенцій: освітньої (351 мільйон)
і медичної (42 мільйони), субвенція з обласного бюджету —
14,3 мільйона гривень — це зобов’язання, яке бере на себе
держава стосовно оплати роботи фахівців. На жаль, цих
зобов’язань вона останніми
роками повністю не виконує,
а перекладає на місто, причому
в останній момент і без попе-

створила із фінансуванням профтехосвіти. Її вона також переклала на місто, а це 90 мільйонів гривень (стипендія учням,
зарплата викладачам, проживання у гуртожитку). З кожним
роком Луцьку все важче нести
цю ношу. Реверсна дотація забере із бюджету 84 мільйони
гривень, хоча її потім уряд використовує на підтримку дотаційних сільрад, в тому числі й тих,
які знаходяться навколо Луцька,
але не хочуть приєднуватися.
Щодо інших видатків — близько
71 мільйона плануємо витратити на дороги, 39 — на дворові
території та капітальний ремонт
ліфтів (жителі багатоповерхівок мали б їх лагодити своїм коштом, але місто входить
у становище людей і фінансує
з бюджету 70% робіт, решту
доплачують мешканці). Окремо
зупинюся на ремонті фонтану
на Театральному майдані — він
запланований на наступний рік.
Дехто нам закидає, що це нераціональне використання коштів.
А я думаю, що десятки тисяч

— Знаковою подією 2019-го
стало запровадження в Луцьку електронного квитка. Якими будуть наступні кроки
до цивілізованої транспортної
системи?
— Це не просто нова форма
плати за проїзд, а зміна філософії перевезень і ведення бізнесу.
Є закон, який вимагає запроваджувати електронний квиток,
але не всюди він реалізується
однаково. Багато міст не можуть цей закон виконати, і починають викручуватися: поставимо валідатори у тролейбусах,
а колись, можливо, перейдемо
на маршрутки. Ми так робити
не будемо, бо це занадто дорого
для міста. Міська влада пішла іншим шляхом: оголосила тендер,
який виграв оператор ТОВ «СІТІ
КАРД СИСТЕМ». Своїм коштом,
не взявши з бюджету жодної копійки, фірма налагодила систему валідації. Звісно, до її роботи
є претензії. Однак ми шліфуємо це нововведення і бачимо
його беззаперечні плюси.
Насамперед, це облік пасажиропотоку. Якщо раніше говорилося, що в Луцьку
за добу перевозять 120 тисяч
чоловік, то тепер, наприклад,
зафіксовано 65 тисяч 187 осіб.
Їхня кількість відома з точністю
до однієї людини, відтак будемо
вирішувати, скільки має коштувати проїзд, скільки автобусів
випускати у час пік і т. д. Друге — фактично ліквідована можливість крадіжки грошей або неправомірного їх використання.
Третє — система валідаторів
дає змогу моніторити ситуацію
в салоні і стежити за рухом транспорту на вулиці за допомогою
мобільного додатку на телефоні. Далі ми спільно з партнерами
із краю Ліппе (Німеччина) їхнім
коштом будемо реалізовувати проєкт «Розумна зупинка».
У Луцьку таких буде 14 і 22 екрани, які інформуватимуть лучан
про рух транспорту в режимі
он-лайн. Система валідації дає
змогу контролювати його рух.
Відповідно водії будуть більш
дисциплінованими.
Наразі ж у нас триває перехідний період. Транспортного
колапсу немає, є певні незручності, які треба перетерпіти. Маємо складну ситуацію з перевізниками. Проводимо колосальну
роботу, щоб їх переконати, аби
вони все-таки почали працювати за новими правилами. Із кожним днем збільшується кількість
маршруток, де встановлені валідатори. Дуже хочемо, щоб цей
процес пройшов якомога безболісніше. Але треба розуміти:
те, що відбувається, — це хірургічна операція. Можна провести
її без відчуттів для тіла? Ні. Тому
треба почекати. Сподіваюся,
надалі ситуація поліпшиться,
особливо коли приїдуть 30 нових тролейбусів на підмогу 44-м
нині курсуючим. n

n Варто знати

n Брати наші менші

n На замітку

Фото ukr.media.

СОБАКАМ — НЕСОБАЧЕ ЖИТТЯ
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n І собі, і людям
Усі фото Сергія НАУМУКА.

Буває, що ця напасть вражає корені
селери і вони трухлявіють. Хвороба
може початися, коли врожай
ще на полі. Особливо в сиру погоду.
З’являються коричневі плями,
а потім виникають порожнини
би цього уникнути дотримуйтеся
сівозміни: те саме місце під культуру можна використовувати через
3–4 роки. Збудники зберігаються в пожнивних рештках, тож їх треба знищувати.
Насіння перед сівбою бажано протруїти. Розвиток сухої гнилі зумовлює і надлишок азотних добрив. А от фосфорні та калійні підвищують стійкість проти недуги.
Якщо ж ідеться про зберігання селери, то скористайтеся таким способом.
У льоху повинна бути низька температура
(від 0 до 2 градусів тепла). Коренеплоди
рекомендують пересипати піском із домішками крейди. Вона не дає поширитися
інфекції. n

КУРИ МОЖУТЬ БУТИ
КАНІБАЛАМИ
Іноді птиця клює одна одну,
вискубує пір’я в інших особин
аж до кривавих ран, від яких
ті гинуть, або їсть яйця

А

На таку висоту павловнія виросла за один рік.

Сережки червоного фундука, який теж є на Загатті.

ГОРІХОВІ ЕКСПЕРИМЕНТИ НА ХУТОРІ ЗАГАТТЯ
Сергій НАУМУК

Фото Сергія НАУМУКА.

Богданом ми зустрілися
у центрі селища й одразу рушили на його з братом хутір. Розташований лише
за якихось два кілометри, цей
клаптик землі, звідки видно ратнівські окраїни, сповнений тиші.
Богдан Панасюк 19 років
працював прикордонником.
А потім вирішив змінити життя — і став підприємцем. Разом
із братом купив землю і почав
закладати горіховий сад.
— Посадив там 10 саджанців — п’ять з’їли зайці. Потім знову висадив 50 штук —
ще кілька спаскудили вухані.
Притому їхня слина, видно,
має якусь властивість, що навіть ледь надкушені гілки краще
видалити, бо все одно рости
не будуть, — розповідає Богдан про перший досвід. — Тим
часом я вивчав інформацію про
цю культуру. Польські саджанці
перевів на органічні добрива.
Спочатку деревця не дуже хотіли рости на такій підживці, але
звикли.
Хутір Загаття, неподалік Ратного, аж дихає спокоєм. Серед
старих вільх Панасюки спорудили будиночок, де має бути лазня, та посадили садок. Кілька
рядків фундука вже давно скинули листя і готові до зими.
— Хочу, аби наші люди знали, що це таке. Адже ця культура
не потребує значного догляду.
Ось цей горіх, — присідає біля
куща Богдан, — висотою лише

З
ЯК ДОГЛЯДАТИ ЖИВУ
ЯЛИНКУ?
Нова мода — купувати новорічне
деревце в горщиках — вимагає
додаткових знань
еред тим, як ставити ялинку в кімнаті, декілька днів потримайте
її у прохолодному приміщенні без
яскравого світла. Це потрібно, щоб дерево не постраждало від сухого повітря
та різкого перепаду температури, інформує rozhrada.gov.ua.
В кімнаті ставте ялинку подалі від
опалювальних пристроїв. Поруч із нею
— зволожувач повітря чи резервуар
із водою, це створить комфортні умови.
Підливати й обприскувати рослину потрібно двічі на тиждень водою кімнатної
температури. Прикрашати слід легкими
іграшками, які не пошкодять і не обтяжать гілочок.
Великий плюс ялинок у закритому ґрунті — їх після свят не викидають
у смітник. Винесіть деревце на балкон чи в інше прохолодне приміщення
до весни. Якщо земля не замерзла —
можна висаджувати відразу.
Викопайте в ґрунті ямку трохи більшу,
ніж розмір горщика. Видаліть гілки в нижній частині дерева. Так ялинці буде легше
після посадки. Нагорніть землю до першої нижньої гілки, що залишилася. Сухий
ґрунт добре полийте.
Якщо земля замерзла, виставте
дерево в горщику на балкон або на подвір’я. Коли потепліє в березні-квітні, посадіть. Не чекайте, поки стане занадто
тепло, бо ялинка вийде зі стану спокою
і їй буде важче вижити після посадки. n

П

ричини канібалізму різноманітні: пернатим не вистачає
білків та мінералів, вони рідко бувають на свіжому повітрі, живуть скупчено. Навіть надто інтенсивне освітлення може спричинити
це негативне явище.
Насамперед треба визначити
причину. Усуньте усі фактори (виділіть курям більше місця, зменшіть
освітлення (найкраще, щоб воно
мало червоний відтінок), якомога
частіше випускайте на прогулянку.
Яйця варто збирати нерідше як через 3–4 години.
Важливий і раціон птахів. Він
має містити мінеральні добавки,
добавки з гіпсу (1–3 г на одну голову на день), кісткове та трав’яне
борошно, риб’ячий жир, зелень,
вапно.
Особливо розбишакуватим
курям треба підрізати дзьоби,
аби вони не могли вискубувати пір’я в інших птахів. На здо-

П

Богдан Панасюк із Ратного вирощує фундук та павловнію
n На часі

n Домашня ферма

З цього куща восени зібрали 7 кг горіхів (це крім тих, що діти обірвали).

Хутір Загаття отримав друге дихання.

Барселону, інші. Але цікавлять
сорти української селекції.
Чому б не спробувати, якщо

відкритий чоловік не боїться пробувати щось
« Цей
нове, нехай навіть і доводиться помилятися.
»
70 сантиметрів, а на ньому вже
було 6 плодів. А на семилітньому цієї осені зібрав кілька кілограмів горіхів (крім тих, що діти
зірвали). Тут ось експериментую з новими сортами. Хочу побачити, чи приживуться. Я вже
пробував кілька: Трапезунд,

вони непогані?
Поки ми розглядали Загаття,
господар кілька разів згадував
про експерименти. То посадив саджанці Кочерженка (волоський горіх, який плодоносить
гронами), то застосував нову
схему розташування дерев,

то плекає штамбові (деревоподібні, а не кущуваті) фундуки,
а то взагалі взявся за супернову
для нас культуру — павловнію.
Це дерево дуже швидко росте. Через це його використовують і для опалення, і навіть
як ділову деревину. Звісно,
поки що це лише невеликі прутики, які тільки вкоренилися.
Хоча та сама павловнія біля будинку Богдана за рік вигналася
більше метра.
Воно й не дивно, що цей відкритий чоловік не боїться пробувати щось нове, нехай навіть

і доводиться помилятися. Нині
він уже вивів для себе формулу,
як саджати та доглядати горіхи
в поліських умовах на тамтешніх ґрунтах. За його словами,
найкраще садити фундук восени, хоча можна й навесні. Під
деревце варто викопати яму
50 на 50 на 50 сантиметрів.
На дно дати несвіжого гною,
деревного попелу, шар ґрунту,
тоді вставити саджанець і знову
присипати землею. Аби рослини краще живилися вологою,
Богдан Панасюк робить пристовбуровий круг трохи нижче поверхні. А вже коли вони
добре вкореняться, то досипає землею і піднімає рівень.
Обов’язково треба вбити поруч
кілок та прив’язати (так званою
«вісімкою») до нього саджанець,
аби вітер не розхитував. Зверху
на пристовбуровий круг можна покласти перепрілого гною,
який і підживить, і виконає функцію мульчі.
Показав мені господар
і стару дику ліщину, яку пробує
омолоджувати, потроху вирізаючи старі стебла і вивільняючи
життєвий простір для молодих
пагонів. Адже ліщина є чудовим
запилювачем для фундука.
Але не лише горіховими експериментами притягує Загаття,
а й минувшиною. Дерев’яна
хата першого власника була
споруджена у 1906 році. Запис
про її освячення священником
Кудринським знайшли на стіні
під дранкою, коли розбирали
будівлю. На цямрині збереглася
дата копання криниці — 9 вересня 1937 року. А поміж вільхами
досі ледь помітно в’ється лінія
окопів періоду Другої світової
війни: тут стояли дві гармати,
які охороняли аеродром.
— Про це місце вже є що розповісти, і якщо надумаємо запрошувати сюди туристів, —
каже Богдан, поки ми розглядаємо місце, де колись стояли
гарматні розрахунки, — то вже
не треба нічого вигадувати: хутір має власну історію. n

і раціон птахів.
« Важливий
Він має містити мінеральні
добавки, добавки з гіпсу
(1–3 г на одну голову
на день), кісткове
та трав’яне борошно,
риб’ячий жир, зелень,
вапно.

обакам більше дошкуляє сирість, протяги, голод і спрага, аніж мороз.
Врахуйте це. Будка повинна
бути сухою. Без
з щілин. Всередину не кладіть
ь старого одягу.
Тварина на лапах
пах занесе сніг,
той розтане — і пес муситиме лежати
на мокрій
підстилці.
У зимовий період
треба добре
годувати чотирилапого
охоронця дому.
у.
В раціоні мають
ють
бути м’ясні

С

»

ров’я це ніяк не вплине. Через
3–4 місяці у дорослих курей,
а в курчат через місяць дзьоб відросте знову. А ще краще хворих
на канібалізм птахів відсадити від
інших.
З профілактичною метою радять застосовувати лимонну кислоту по 0,02–0,05 г на одну особину на добу протягом 15–20 днів.
Та головне — усунути причини виникнення
ни
икнення канібалізму.
канібалізмуу. n

За
а 28 днів Місяць проходить навколо Землі через
12 знаків зодіаку, перебуваючи в кожному по 2 —
3 дні. Знаки пов’язані з повітрям, землею, вогнем
або водою та з однією або кількома частинами рослини. Прихильники місячного календаря вважають,
що супутник Землі не лише гравітаційно спричиняє
припливи-відпливи моря, а й має вплив на вологість
ґрунту, притягуючи воду до поверхні та покращуючи
проростання насіння.
Окрім того, деяке насіння (наприклад салат) краКУЛЬТУРА

ПЕТРУШКА НА ВІКНІ
Свіжа зелень — таки значно
краще, аніж заморожена. Отож
саме час взятися за «город»
на підвіконні, аби мати зеленину
для прикрашання страв
отрібно дві пластикові склянки. В одній зробіть дірку в дні
і вставте її в другу. Тоді засипте
ґрунт. З кореня петрушки зріжте верхівку висотою 2–3 см і посадіть. Верхня частина повинна бути над землею.
Не забудьте поливати, але надлишку
вологи рослина не терпить.
Через два-три дні садіть наступний, аби зелень виростала не одночасно. Так ви постійно матимете свіжу
петрушку. Через двадцять днів після
посадки вже можна буде рвати зеленину. n

П

проростає коли на нього в
о. Тому
ще проростає,
впливає світло.
му роспосадка в повню може сприяти інтенсивнішому
ше
ту. Та й насіння багатьох бур’янів росте швидше
и
під дією світла, тому повний Місяць може бути
хорошим показником, що прийшов час узятися за сапку, щоб виполоти бур’яни.
У посівній таблиці наведено найсприятливіші дні для висадки різних культур у відкритий ґрунт або для правильного пророщування насіння і пікірування розсади.

БЕРЕЗЕНЬ

КВІТЕНЬ

ТРАВЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ
НЬ

10, 15, 17, 24, 25

3, 5, 6, 17, 18, 22,
27, 28, 30

5, 6, 7, 10, 13, 14,
18, 19, 23, 25, 29

2 – 6, 15 – 17,
24 – 26, 30, 31

1, 3, 4, 6 – 8, 12, 13,
8, 30
22, 23, 26, 28,

Буряки столові

1, 2, 3, 5, 7, 12
– 15, 18 – 20, 24, 25

4, 6, 10 – 12, 14,
15, 27, 28

1, 2, 10 – 14, 18, 19,
28, 29

5, 6, 11, 12, 15, 16,
25, 26

2 – 4, 6 – 8, 12, 13,
0
17, 18, 22, 23, 30

Гарбузи, кабачки,
патисони

10, 15, 17, 20, 24,
25, 28, 29

3, 4, 6, 17, 18, 22,
27, 29, 30

5 – 7, 10, 12, 14, 18,
19, 23, 25, 27, 29

2, 4 – 6, 15 – 17,
24 – 26, 30, 31

1, 3, 4, 6 – 8, 12, 13,,
22, 23, 26, 28, 30

10, 15, 17, 20,
24, 25

3, 5, 6, 17, 22, 27,
28, 30

5 – 7, 10, 12, 14, 18,
19, 23, 25, 29

2, 5, 6, 15, 17, 24 –
26, 30, 31

1, 3, 4, 6 – 8, 12, 13,
3,
22, 23, 26, 28, 30

Картопля

1, 2, 3, 5, 7, 12, 13,
15, 18, 20, 24, 25

4 – 6, 10, 12 – 15,
27, 28

1, 2, 10 – 14, 18, 19,
28, 29

5, 6, 11, 12, 25, 26

2 – 4, 6 – 8, 12, 13,,
17, 18, 22, 23, 30

Капуста

10, 12, 15, 17, 18,
19, 20

3, 5, 6, 17, 18, 22,
27, 29, 30

5 – 7, 10, 12 – 14,
18, 19, 23, 25, 27, 29

2 – 6, 15 – 17,
24 – 26, 30, 31

1, 3, 4, 6 – 8, 12, 13,
22, 23, 26 – 28, 30

Квасоля,
горох, бобові

10, 15, 17, 20, 24,
25, 28, 29

3, 4, 6, 17, 18, 22,
27, 29, 30

5 – 7, 10, 12, 14, 18,
19, 23, 25, 27, 29

2, 4 – 6, 15 – 17,
24 – 26, 30, 31

1, 3, 4, 6 – 8, 12, 13,
22, 23, 26, 28, 30

1, 2, 3, 5, 7, 12
– 15, 18 – 20, 24, 25

4, 6, 10, 11, 12, 14,
15, 27, 28

1, 2, 10, 11, 12 – 14,
18, 19, 28, 29

5, 6, 11, 12, 15,
25, 26

2 – 4, 6 – 8, 12, 13,
17, 18, 22, 23, 30

Огірки

10 – 12, 14, 15
17 – 19, 24, 25

3, 5, 6, 17, 18, 22,
27 – 30

5 – 7, 10, 11, 14, 18,
19, 25 – 27, 29

2 – 6, 15 – 17, 25,
26, 30, 31

1 – 4, 6, 7, 12, 13,
22, 23, 26 – 28, 30

Перець

10, 12 – 15, 17, 19,
20, 24, 25

3 – 6, 17, 18, 22,
27, 29, 30

5 – 7, 10, 12 – 14,
18, 19, 23, 25,
27, 29

2, 4 – 6, 15 – 17, 24
– 26, 30, 31

1 – 4, 6, 8, 12, 13,
0
22, 23, 26, 27, 29, 30

10, 15, 17 – 19, 20,
24, 25

3, 5, 6, 17, 18, 22,
27, 29, 30

5 – 7, 10, 12, 14 – 16,
18, 19, 23, 25, 27 – 29

2, 6, 24 – 26, 31

1, 3, 4 , 6 – 8, 12, 13,
3,
0
22, 23, 26 ,27, 29, 30

Кавуни, дині

Морква

Петру
Петрушка
на кор
корінь
Полуниці
Полун

-

-

16 – 18

12, 14, 15, 23

-

Помідори
Помід

10 – 13, 15,
17 – 19, 20, 24, 25

3 – 6, 17, 18, 22,
27 – 30

5 – 7, 10 – 14, 18,
19, 23, 25, 27 – 29

2, 4 – 6, 15 – 17, 24
– 26, 30, 31

1 – 4, 6 – 8, 12, 13,,
0
22, 23, 26, 28 – 30

Редиска, редька
Редис

1, 5 – 7, 12, 13, 15,
18 – 20, 24, 25

3 – 6, 17, 18, 22,
27 – 30

1, 2, 10, 12 – 14, 18,
19, 28, 29

5, 6, 11,12, 25, 26

2 – 4, 6, 8, 12, 13,
17, 18, 22, 23, 30

-

3 – 6, 17, 18, 22,
27 – 30

1, 2, 10, 12 – 14, 18,
19, 28, 29

5, 6, 11, 12, 25, 26

2 – 4, 6, 8, 12, 13,
17, 18, 22, 23, 30

10, 12, 13, 15, 17,
20, 24, 25, 28, 29

3 – 6, 17, 18, 22,
27, 29, 30

5 – 7, 10, 12, 14, 18,
19, 23, 25 – 29

2 – 6, 24 – 26, 31

1, 3, 4, 6 – 8, 12, 13,
22, 23, 26, 27, 29, 30

10, 15, 17 – 20,
24, 25

3, 5, 6, 17, 18, 22,
27, 29, 30

5 – 7, 10, 12, 14 – 16,
18, 19, 23, 25, 27 – 29

2, 6, 24 – 26, 31

1, 3, 4, 6 – 8, 12, 13,
22, 23, 26, 27, 29, 30

1, 5, 7, 12, 13, 15,
18, 20, 24, 25

4 – 6, 10 – 13, 15,
27, 28

1, 2, 10, 12 – 14, 18,
19, 28, 29

5, 6, 11, 12, 25, 26

2 – 4, 6 – 8, 12, 17,
22, 23, 30

-

3, 5, 18, 30

6, 7, 12 – 14, 19,
25, 28

4, 6, 16, 17, 25, 31

2, 4, 6, 8, 22, 23,
28, 29

-

3, 4, 6, 12, 14

9, 11, 16, 18

2, 4, 6, 11, 20

-

11, 12, 15, 19, 24

4 – 6, 22, 28, 30

5, 7, 10, 11, 13, 18,
19, 25, 27

2, 5, 6, 15, 17, 25,
26, 30

2, 4, 6, 7, 12, 22, 23,
28, 29

-

12, 13, 15, 16, 22

2, 3, 5, 9, 11

9, 11, 14, 18

-

Салат
Селер
Селера
на кор
корінь

Тел. 725102.

Фото svoimi-rykami.ru.

ЛЮТИЙ

Ріпа, бруква
б

Сторінку підготував
Сергій НАУМУК.

продукти та каші. Корисно за
можливості давати коров’ячий рубець: він містить багато
мікроелементів та вітамінів.
Слід годувати двічі на день.
Основна годівля — увечері.
Не забувайте напувати собаку, якщо він на прив’язі. Чисту
воду треба давати двічі-тричі
на день, через деякий час після прийому їжі.
Добра годівля значно потрібніша тварині, аніж намагання зігріти її в хаті чи у хліві
разом із худобою. Через велику вологість у хліві шерсть
пса стає мокрою, і після виходу надвір
він може
застудитися. n

Місячний
посівний календар
на І півріччя 2020 року

Баклажани

Фото vseosvita.ua.

СУХУ ГНИЛЬ ЗУПИНИТЬ…
ЗВИЧАЙНА КРЕЙДА

Хоча нинішньої зими
ми ще не бачили
справжніх морозів,
але буде геть не зле,
якщо завчасу подбаєте
про свого Бровка.
Звісно, у селі ніхто
не нап’ялюватиме
на пса теплу куртку
і не купуватиме
спеціальний корм. Але
все ж…

Цибуля
Цибул
Декор
Декоративні
росли
рослини
Квіти з цибулин
Однорічні
Однор
та багаторічні
бага
квіти з насіння
Плодові дерева
Плодо
та кущі
кущ
ущ
щі
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n Економіка

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦЕДАВЦІВ ОБЛАСТІ —
НА СТОРОЖІ БІЗНЕСУ
Волинське обласне об’єднання роботодавців — незалежна, самодостатня,
найбільш впливова організація бізнесу регіону, до якого входять понад
420 підприємств, котрі створюють майже 70% валового продукту області,
забезпечуючи роботою більше 72 тисяч осіб
Фото Алли ЛІСОВОЇ.

Алла ЛІСОВА

пільними зусиллями працедавців, органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування
створено сприятливі умови для розвитку бізнесу у різних секторах економіки області. На цьому наголосив
на звітно–виборній конференції Волинського об’єднання роботодавців
голова його правління Володимир
Цибульський.
У своїй чіткій, конкретній і водночас самокритичній доповіді Володимир Іванович виклав найголовніше,
що було зроблено за період з березня
2015–го по грудень 2019 року. Передусім зупинився на моделі управління об’єднанням, основних напрямах
діяльності, що включала 18 засідань,
на яких розглянуто 72 важливі для волинського бізнесу питання. До компетентних органів об’єднання подало
24 звернення, які стосуються актуальних проблем краю, зокрема про
доцільність передачі в комунальну
власність області ДП «Волиньторф»,
про забезпечення промислово-виробничим персоналом підприємств
реального сектору економіки, про
хибність курсу переведення крупних
підприємств на податкове обслуговування у великі центри, проведення
громадських експертиз проєктів нормативно–правових актів тощо. Очільник правління неодноразово вказував
на те, що Верховна Рада не виконує
закон про організацію роботодавців
України. Голова зазначив, що Волинське об’єднання успішно представляє
та захищає інтереси роботодавців і в

С

Присутні на зборах голова Ради
Федерації роботодавців України Дмитро Олійник та генеральний директор
Федерації роботодавців України Руслан Іллічов високо оцінили результати роботи волинської спільноти
працедавців на чолі з Володимиром
Цибульським, назвавши її однією із
кращих в Україні. Вони подякували
йому за вагомий внесок у розвиток
цієї структури і вручили нагороду
Федерації «Лідер руху роботодавців
України».
Ексочільник об’єднання, головний
радник генерального директора ПрАТ
«СКФ Україна» Володимир Цибульський подякував столичним гостям
за високу оцінку й зазначив, кого він
хотів би бачити надалі біля керма цієї
авторитетної організації.

об’єднання
« Волинське
успішно представляє
та захищає інтереси
роботодавців і в області,
і на всеукраїнському
рівні.

»

Володимиру Цибульському — ексголові правління Волинського об’єднання роботодавців
— щиро подякував за відмінну роботу голова Ради Федерації роботодавців України
Дмитро Олійник.

області, і на всеукраїнському рівні.
Також воно тісно співпрацює з органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування, створюючи сприятливі умови для розвитку бізнесу в різних секторах економіки краю та здійснюючи конструктивний соціальний

діалог на всіх рівнях територіального
устрою регіону. Володимир Іванович
наголосив на підвищенні рівня соціальної відповідальності волинського
бізнесу, назвав найбільш активні підприємства й подякував усім за співпрацю.

Учасників засідання привітали
голова обласної ради Ірина Вахович
та заступник голови облдержадміністрації Світлана Мишковець. Наголосивши на важливості подальшої тісної
співпраці з органами виконавчої влади краю, вони подякували за взаєморозуміння та конструктивну позицію
у сфері зміцнення економіки області. Представники бізнесу розглянули
низку рекомендацій Федерації роботодавців для Кабінету Міністрів України.
У тристоронньому діалозі (бізнес—влада—громадськість) на конференції обговорили ключові питання
розвитку підприємництва на Волині,
окреслили основні завдання для роботодавців на наступний рік та обрали нового голову правління. Ним
став генеральний директор СП ТОВ
«Модерн–Експо» Петро Пилипюк. До
обрання він упродовж чотирьох років
був першим заступником керівника
обласного об’єднання організацій
роботодавців. n

n Отакої!
Фото Нововолинськ.com.ua.

Добудова шахти відміняється?
Міністерство енергетики та захисту довкілля розглянуло звернення депутатів
Волинської обласної ради до Президента, Голови Верховної Ради,
прем’єр-міністра України, міністра енергетики та захисту довкілля щодо
необхідності врегулювання проблемних ситуацій на вугледобувних
підприємствах краю, а також завершення будівництва шахти №10.
Відповідь урядовців, на жаль, не потішила
Алла ЛІСОВА

окрема, профільний міністр Олексій Оржель повідомив, що під час підготовки бюджетних запитів
до проєкту державного бюджету на 2020 рік у доведених
Мінфіном граничних показниках на 2020 рік капітальні
видатки загального фонду
на фінансування будівництва
шахти №10 «Нововолинська»
не були передбачені. Хоча
Міністерство енергетики та
захисту довкілля надавало
пропозиції Міністерству фінансів щодо необхідного обсягу капітальних видатків за
бюджетною програмою «Державна підтримка будівництва

З

шахти №10 «Нововолинська».
Однак це не було враховано.
Директор ДП «Передпускова дирекція шахти №10
«Нововолинська» Олександр
Стойловський, який нещо-

у Кабміні, де обговорювали
програму розвитку шахт, прозвучала інформація про необхідність ретельного проведення техніко–економічного
обґрунтування завершення

попередніми оцінками Олександра
« ЗаСтойловського,
на завершення копальні
потрібно не менше півтора мільярда гривень.
давно обійняв цю посаду з
метою «добудувати нову копальню і ввести в експлуатацію», не давав категоричних
оцінок. У телефонній розмові
зазначив, що зараз розглядаються варіанти утримання
об’єкта. Під час засідання

»

нової підземки. Лише після
цього буде прийнято рішення щодо подальшої її долі.
Нагадаємо, що за попередніми оцінками Олександра
Стойловського, на добудову
копальні потрібно не менше
півтора мільярда гривень.

А віз і нині там – невже даремно вбахували сюди сотні мільйонів?

В останні дні року шахтарі
«десятки» чекають на обіцяні
кошти, якими погасять борги,
в тому числі із зарплати за листопад.
До слова, ще в березні
минулого року недобудова-

на шахта №10 виставлена на
приватизацію, однак ніхто не
поспішає її придбати. Невже
так усе безнадійно, й нашій
державі зовсім не потрібні
підприємства, які добувають
вугілля? n
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n Наше здоров’я

ХВОРИХ ІЗ ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ
ТУТ ШВИДКО СТАВЛЯТЬ НА НОГИ
Фото з домашнього архіву Андрія ЯГЕНСЬКОГО.

Серцево-судинні недуги в Україні лідирують
за поширеністю, рівнем інвалідизації та смертності
населення. Саме вони — причина передчасного
завершення земного шляху понад 65 відсотків
наших співвітчизників. Змінити сумну статистику
на краще можна лише спільними зусиллями
держави, місцевої влади, міжнародних
фінансових інституцій, розвитком сучасних
медичних технологій, а головне — усвідомленою
турботою людей про своє здоров’я. Про
це бесідуємо із керівником Волинського
обласного центру кардіоваскулярної патології
і тромболізису професором Андрієм Ягенським
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ЦІНА ОДЕРЖАНИХ
СТЕНТІВ — СОТНІ
ВРЯТОВАНИХ
ЛЮДСЬКИХ ЖИТТІВ

— Андрію Володимировичу, завдяки державним
програмам, а також допомозі Світового банку маємо на Волині сьогодні три
центри порятунку хворих
із інфарктами, інсультами —
у Луцькій міській, в обласній
клінічніх лікарнях та в Ковельському МТМО. Новітнє
обладнання не простоює?
— Із 2013 року, після встановлення в Луцькій міській клінічній лікарні першого ангіографа, було запроваджено чітку систему надання допомоги
пацієнтам із гострим інфарктом міокарда з усієї області.
Сьогодні всі знають, куди везти хворого із серцевим нападом. Бригада екстреної медичної допомоги оперативно
доставляє до нас пацієнта, лікарі проводять йому процедуру стентування, відновлюється
кровообіг — і зникає загроза
життю. Завдяки субпроєкту
«Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами
системи кровообігу» Волинь
згодом отримала ще три ангіографи за кошти Світового
банку, тож нині реперфузійний центр діє і в Ковелі, що дає
змогу вкладатися з доїздом
у 1,5–2 години. Роботи вистачає для всіх. Щороку приблизно 900 волинян потрапляють
у медичні заклади з гострими
інфарктами. У нашому центрі
торік було надано допомогу
483 таким хворим, а загалом
на коронарних артеріях провели понад 1100 процедур.
Працюємо цілодобово, дуже
інтенсивно, нерідко одночасно задіяні обидва ангіографи.
— Усім відомо, що новітні технології в медицині —
це чималі затрати. І люди

іноді відмовляються їхати
до лікарні, бо не мають грошей.
— Напевне, досі не всі знають, що у багатьох випадках є
змога зменшити фінансовий
тягар. Наприклад, при одному виді інфаркту виручає державна програма забезпечення
стентами, в інших випадках —
плануємо використовувати
витратні матеріали для стентування та коронарографії,
одержані в рамках субпроєкту
Світового банку. Нещодавно
область отримала половину
від закупленої партії витратних
матеріалів загальною вартістю
майже 647 тисяч доларів.
— Отже, сьогодні пацієнту безкоштовно встановлять стент, який коштує
приблизно 40 тисяч гривень?
— Так, у реперфузійному
центрі зможуть «відкрити» су-

Професор Андрій Ягенський вірить, що програма «Волинькард»
успішно діятиме і в наступному році.

«ДЯКУВАТИ БОГУ,
ЩО НЕ ІНСУЛЬТ…»

— Мимоволі стала свідком розмови двох жінок
у коридорі: «Кажуть, препаратів для розчинення тромбів у лікарні зараз нема, дякувати Богу, що в мого тата
не інсульт…».
— Ми стали першою
установою у Західній Україні

потрібно надати допомогу не пізніше
« Людині
ніж через 4,5 години від початку перших
симптомів недуги. За такий короткий час родина
не спроможна знайти 23–24 тисячі гривень,
а саме такою є вартість процедури.

»

дину при інфаркті міокарда,
але це стосуєтьмя лише пацієнтів з високим ризиком у першу добу. Хворому доведеться
купити лише необхідні ліки і
витратні матеріали. Я завжди
пояснюю людям: коли йдеться про ціну життя, то варто
зекономити на чомусь іншому
й не затягувати зі зверненням по допомогу. Якби вони
вчасно проходили процедуру
коронографії (обстеження судин), то багатьом серцево-судинним катастрофам можна
було б запобігти. Високотехнологічна медицина дуже дороговартісна. На жаль, в Україні спроби держави зробити
її доступнішою стосуються
лише найболючіших проблем.

та третьою в державі, у якій
започаткували тромболізис
при ішемічному інсульті. Цю
процедуру в нас проводять
із 2006 року, тому люди вже
знають, наскільки це ефективно. Препаратами для
тромболізису частково забезпечує держава, але їх вистачає на 5–6 місяців. Як бути
далі? Людині потрібно надати
допомогу не пізніше ніж через
4,5 години від початку перших
симптомів недуги. За такий
короткий час родина не спроможна знайти 23–24 тисячі
гривень, а саме такою є вартість процедури. Тому це дуже
гостра й болюча проблема, яку
ми порушували перед депутатами обласної ради.

Веселку зафіксував на фото 22 грудня
горохівчанин Олег Пундик. Викладаючи
на своїй сторінці у фейсбуці світлину аномального для зими явища, чоловік зазначив:
«Уперше за 25 літ полювання я побачив веселку взимку, 22 грудня 2019 року». А напередодні райдугу помітили в кількох районах Рівного.

— Андрію Володимировичу, впродовж багатьох
років в області діяла комплексна програма «Волинькард», з обласного бюджету
виділяли кошти і на профілактику серцево-судинних
хвороб, і на їх лікування.
А як буде надалі?
— Ми сподіваємося, що
добру справу не дадуть загубити, адже в неї вкладено зусилля багатьох людей,
і не тільки медиків. На жаль,
фінансування програми з кожним роком зменшується. Ми
вже визначилися з пріоритетом «Волинькарду» на 2020-й,
це якраз лікування ішемічних
інсультів. Тому важливо передбачити в обласному бюджеті
необхідні кошти для придбання тромболітиків.

— Нинішнього року і в Ковельському МТМО, і у вас,
у Луцьку, запроваджено новітню методику лікування
ішемічних інсультів шляхом
тромбоекстракції.
— Метод надзвичайно
ефективний, але у багато разів дорожчий, аніж процедура
тромболізису. Ми дуже вдячні
Луцькій міській раді за те, що
за рахунок місцевого бюджету було закуплено три набори
для тромбоекстракції. Надіємося на підтримку і взаєморозуміння й надалі. Адже
тільки спільно, залучаючи
різні джерела фінансування,
можна рухатися вперед. Якісь
внутрішні резерви знаходить
лікарня, якісь кошти дає місто, обласний бюджет, щось
доплачує пацієнт, а в результаті — врятовані людські життя, зменшення інвалідизації.
У нас чудові спеціалісти, належно підготовлений середній медичний персонал. Важливо зберегти колектив, підтримати молодих працівників,
у яких горять очі, коли вони
впроваджують нові прогресивні методи лікування. Але
їхню працю, на жаль, сьогодні
не цінують. І це дуже гостра
проблема, адже при нинішньому підході лікувати людей
скоро стане нікому.
— Ми згадували про субпроєкт, який реалізовується
на Волині за кошти Світового банку. У чому, на вашу
думку, його найбільша цінність?
— Звичайно, важливо, що
надійшло нове сучасне обладнання, одержуємо витратні
матеріали, але не менше значення має і навчання лікарів
загальної практики — сімейної медицини, кардіологів, терапевтів. За кошти Світового
банку ми провели два цикли
масових занять для тих, хто
«на першій лінії» спілкування
з хворими. Від того, наскільки
вміло вони будуть вести профілактичну роботу, наскільки
вчасно виявлятимуть хвороби
і лікуватимуть їх на первинному рівні, залежатиме зменшення кількості серцево-судинних
катастроф. Головне — донести
кожній людині, що саме вона
відповідальна за своє здоров’я і життя. n

Довідка. У другій фазі закупівель субпроєкту «Вдоско-

15-літній хлопець
випав із вікна 9-го
поверху в Рівному.
Врятувати підлітка не
вдалося. На момент
трагедії батьки були
вдома.

налення медичної допомоги хворим із хворобами системи
кровообігу» проєкту Світового банку і МОЗ «Поліпшення
охорони здоров’я на службі в людей» для волинських медзакладів вторинного та третинного рівнів придбано техніки,
інструментарію та розхідних матеріалів на загальну суму
3 815,9 тисячі доларів США. Більшість закупленого – уже
в лікарнях. Загалом на придбання обладнання, медичних меблів та розхідників у субпроєкті витратили майже 8 мільйонів
доларів із 20, передбачених на впровадження усіх запланованих заходів (а це — ремонт та реконструкція приміщень під
амбулаторії ЗПСМ, ІТ-компонент, навчання медперсоналу,
інформаційний супровід та просвітницька діяльність щодо
запобігання, виявлення і лікування серцево-судинних недуг).

Колишній політв’язень Микола Карпюк
із Рівного, перебуваючи на реабілітації у
юрмальському санаторії в Латвії, разом
з Олегом Сенцовим спалили російські
прапори. «Порушуємо режим, спілкуємось
та спалюємо ворожі триколори», – написав у
соцмережі Сенцов і виставив відео.
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n На власні очі

Фото Євгенії СОМОВОЇ.

Гідом був завідувач пологового відділення
дділення № 2 Сергій Сябрук
Сябрук.

Ті
Ті, хто очікує лелеку
лелеку, охоче відв
відвідують «Школу відповідального батьківства».

НАРОДЖУВАТИ ДО НАС ЇДУТЬ
НАВІТЬ ЗІ СТОЛИЦІ
У КП «Луцький клінічний пологовий будинок» відбувся день відкритих дверей
Євгенія СОМОВА

акий захід проходить
тут уже вдруге. Повідомлення про нього
розмістили у соцмережах,
на сайті управління охорони
здоров’я міськвиконкому та в
засобах масової інформації.
Тож прийшло чимало охочих
ознайомитися із закладом,
його оснащенням, умовами
перебування, поспілкуватися з персоналом. Декого із
вагітних супроводжували чоловіки, мами, а то й свекрухи.
Майбутня породілля Оксана
Іванищук очікує первістка.

Т

Дитина має з’явитися на світ
у лютому. Тож прийшла на
день відкритих дверей разом
із чоловіком, аби подивитися, куди доведеться йти на
пологи, які тут умови, палати,
отримати відповіді на запитання, що цікавлять, і відчути
атмосферу закладу.
Гідом цього разу зголосився бути завідувач пологового
відділення № 2 Сергій Сябрук,
котрому в нічну зміну довелося прийняти малят у чотирьох
жінок. Усі вони з’явилися на
світ здоровими. Проводячи
екскурсію відділенням, комфортними палатами і кабіне-

тами, він зазначив, що люди
потребують не лише кваліфікованої допомоги, а й інформації. Тому й вирішили показати, що заклад відкритий для
всіх, розповісти про роботу

про права пацієнток і враховують їхню думку.
— Коли жінка потрапляє до
нас, ми пояснюємо їй кожен
свій крок, — розповів Сергій
Сябрук. — Вона може дати

важливо, коли жінку в найважчу
« Надзвичайно
і водночас найщасливішу мить підтримує не лише
висококваліфікований персонал, а й рідні люди.
»
персоналу. За його словами,
тут перевагу надають природним пологам, та є можливість
самим обрати лікаря, який
прийматиме їх, розповідають

згоду на маніпуляції, які проводимо, або відмовитися від
них.
Нині змінилося ставлення
до пацієнток, умови перебу-

«Супутникове» стане платним

Левко ЗАБРІДНИЙ

аблокувати мають сигнал 23 телеканалів, які
входять до чотирьох потужних медіахолдингів: 1+1,
2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН,
Бігуді, СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце, Інтер, НТН,
К1, К2, Мега, Піксель, Zoom,
Enter–фільм, ТРК Україна,
НЛО ТБ, Індиго, Ескулап ТБ.
Регіональні та нішові канали
залишаться у вільному доступі. Блокування — вимога
законодавства. На сьогодні
власники супутникових антен

З

вання тут. Усі післяпологові
палати — індивідуальні, одномісні. Є й поліпшеного планування, у котрих може перебувати й чоловік породіллі, мама
чи подруга. Змінилися й технології ведення родів, практики виходжування і надання
допомоги новонародженим,
кращі й умови появи на світ
діток — є 10 пологових залів
і один пристосований. Отож
одночасно можуть приймати
11 родів. У медзакладі працює
висококваліфікований колектив. Тут поєднують кращі традиції акушерства, гінекології
і сучасні досягнення медицини. Тож до Луцька народжувати їдуть вагітні з усіх районів
області, інших міст України і
навіть із Києва. Були пацієнтки й з Об’єднаних Арабських
Еміратів.
За словами Сергія Сябрука, із підготовленими жінками
легше працювати. Вони знають, як коректно поводитися
під час усіх етапів пологів, точніше виконують поради медиків. Необхідну інформацію про
перебіг процесу народження
дитини, особливості застосування знеболення, переваги
грудного вигодовування майбутнім мамам дають у «Школі
відповідального батьківства»,
яка тут діє.
— Ми розповідаємо про
різні технології підготовки до
пологів, — сказала психологиня Оксана Касіян. — Від моменту знеболення до вибору
зручної позиції, про роль тата
при цьому, як підготуватися
вдома до народження дитини,
м’яко перейти післяпологовий
період.
У закладі практикують і заохочують партнерські пологи.
Адже надзвичайно важливо,
коли жінку в найважчу і водночас найщасливішу мить підтримує не лише висококваліфікований персонал, а й рідні
люди. n
Р Е К Л А М А

n Актуально

За перегляд українських
телеканалів через
супутникову антену
доведеться платити.
Такі зміни планують
запровадити з 20 січня
2020 року. І єдине,
що може зупинити
неприємну для багатьох
любителів телебачення
реформу, — це загроза
експансії російських
телеканалів. Адже
вони через супутник
залишаться у вільному
доступі

www.volyn.com.ua

фактично використовують «піратський» контент — технічний сигнал, який передбачений для операторів. У Європі,
наприклад, комерційні канали
можна дивитися «через супутник» тільки за умови оплати
пакета послуг. Та й в Україні
частина населення платить за
змогу переглядати телешоу:
користувачі кабельного та інтернет–телебачення вже давно вносять щомісячну абонплату, тож те, що супутникове
телебачення приведуть до
європейських стандартів, —
не лише вимога часу, а й, так
би мовити, вирівнювання ситуації щодо користування послугами ТБ. Адже оператори,
яким платять українці, перераховують частину з отриманих сум телекомпаніям. А в
Україні — 4,4 млн користувачів
супутникових антен.
Рішення щодо блокування
не є остаточним. За словами
представника Національної
ради з питань телебачення та
радіомовлення на Рівненщині
Дмитра Тарасюка, наразі ще
йдуть перемовини між Нацрадою та медіахолдингами, щоб
блокування відтермінувати. Бо

ж є ризик, що частина населення, зокрема в селах, залишиться без українського телебачення, натомість матиме до перегляду російські телеканали, які
будуть і надалі у відкритому
доступі завдяки «тарілці». Тим
паче, що частина сіл в країні
досі не має покриття для безкоштовного Т2, в який входить
пакет із 32 каналів.
Якщо ж рішення про блокування залишать у силі, власникам «тарілок» доведеться
або й надалі користуватися
супутником, але платити за
перегляд українських телеканалів офіційним операторам,
або ж переходити на кабельне, інтернет–телебачення чи
Т2. Щодо цифрового ефірного телебачення Т2, то воно й
надалі залишатиметься безкоштовним. Єдине, що при
підключенні доведеться витратитися на антену і тюнер.
А комплекти техніки для Т2 в
інтернет–магазинах пропонують від 400 грн.
Щодо супутникового, то
на сьогодні в Україні є два
офіційні провайдери цього
телебачення: Viasat та Xtra TV.
Під’єднання їхніх послуг мож-

ливе у будь–якій місцевості,
проте власникам старих тюнерів доведеться купувати
нові, які матимуть місце для
картки провайдера. Наприклад, підключення супутникового ТБ від «Віасат» коштуватиме від 1099 грн (це якщо
доведеться купувати тюнер і
налаштовувати телебачення
самостійно). Якщо ж із викликом майстра додому, то ціна
зросте до 1499 грн. А коли
тюнер та антена є, то підключення буде безкоштовним.
Вартість найдешевшого тарифного пакета на місяць від
Viasat, відповідно до даних
сайту провайдера, становить
59 грн. Провайдер Xtra TV
пропонує пакети від 69 грн на
місяць. n
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ

l Продам мінітрактори (японського
виробництва): «Кубота», «Янмар»,
«Ісекі», «Хіномото», «Мітсубісі» (від
17 до 80 к/сил). Повний пакет документів, без використання в Україні (фреза у подарунок). Можлива доставка. Тел.: 097 76 27 586,
050 56 17 800, 096 74 51 932.
l Продам: трактори Т-25, МТЗ,
«Джон Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки,
обприскувачі (навісні та причіпні),
саджалки, сівалки, плуги та плуги
оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні
та телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив, шпагат
«Юта», грунтофрези, зерношнеки,
прес-підбирачі, шини до тракторів,
твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г техніку. Тел.: 097 23 95 170,
066 72 14 192.

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 автомобіль «Део

l Продається квартира в Луцьку. Ціна

Ланос», 2005 р. в., у дуже доброму стані. Ціна договірна.
Тел. 050 54 12 867.

за домовленістю. Тел. 066 66 06 303.
l Продається будинок з господарськими спорудами (c. Полонка Луцького району). Є газ, вода,
0.11 га землі, біля річки. Ціна договірна. Тел. 066 99 39 549.
l Продаються у Луцьку (район вул.
Дубнівської) два утеплені будинки
на одному подвір’ї (72 кв. м і 35 кв. м,
усі зручності). Є два сараї, льох,
0.06 га городу. У дворі — бруківка.
Тел.: 095 82 56 503, 099 47 62 577.
l Продається газифікований будинок з усіма господарськими спорудами. Є 0,25 га землі (c. Бобли Турійського району). Тел.: 050 72 60 037,
097 10 50 569.
l У c. Маковичі Турійського району продається недобудована хата.
Є 1 га землі. Тел. 096 17 56 571
(з 11.00 до 17.00).
l Продається приватизована земельна ділянка під забудову (0.25 га)
у c. 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
ВАЗ-21043, 2002 р. в., газ/бензин,
у доброму стані, не потребує вкладень. Ціна 40 000 грн, торг біля капота. Тел. 098 92 67 021.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА

РІЗНЕ

l Продається з документами у дуже
доброму стані причіп тракторний
двовісний на колі (працюючі габарити та поворотні ліхтарі), а також
плуг тракторний трикорпусний.
Тел. 050 67 10 591.
l Продам: сівалки (15, 17, 21, 25,
30 лійок), а також з баком на міндобриво анкерні («Фіона», Хассія»)
та сошникові, копачки («Кромаг»,
«Кухман», «Шмутцер»), картоплезбиральний комбайн «Хассія». Тел.:
096 85 85 455, 098 11 67 547.
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: 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.
Р

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

Тел. 0506742465.

«КІВЕРЦІВСЬКЕ РТП» НАДАЄ ПОСЛУГИ:
РЕМОНТ автотракторних двигунів;
ШЛІФУВАННЯ колінчастих валів;
РЕМОНТ паливної апаратури;
РЕМОНТ ПДV10, ПV350;
РЕМОНТ КОМПРЕСОРІВ
КамАЗ, ЗІЛV130, ТV150, МАЗ;
АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ;
ТОКАРНІ, СЛЮСАРНІ ПОСЛУГИ.

Е

К

l Продається столярний станок «Волинь». Ціна 8 000 грн. (м. Ківерці). Тел.
096 36 19 682.
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.

Л

А

М
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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 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 У Рожищенському районі продаються кобила (3 роки) і романівські
вівці (кітні). Тел. 095 61 11 163.
l Продається робочий кінь. Ціна договірна (c. Хорлупи Ківерцівського району). Тел.: 095 63 14 791, 095 51 78 512.
l Куплю теля (живою вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653,
050 19 32 639.
l Дорого куплю корів, биків, коней,
лошат. Тел. 068 91 57 460.
l Куплю картоплю (велику та насіннєву), квасолю, буряк, моркву, часник.
Тел.: 096 72 66 046, 095 87 55 379.

ПОСЛУГИ
l Виготовляю 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 Загублене посвідчення учасника
аварії на ЧАЕС (серія А № 228200), видане 21.01.2011 р. на ім’я Сумера Василь Васильович, вважати недійсним.
l Загублений паспорт громадянина
України (серія АЮ № 242782), виданий 13.10.2014 р. Луцьким МВ УДМС
України у Волинській області на ім’я
Чурило Уляна Євгенівна, вважати недійсним.

А

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
1. Повна назва документа державного планування:
Генеральний план смт. Цумань
Ківерцівського району Волинської
області (внесення змін).
2. Інформація про замовника:
Цуманська селищна рада (адреса: 45233, Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт. Цумань, вул. Грушевського, 2).
3. Вид та основні цілі документа державного планування:

Визначення параметрів забудови земельних ділянок, планувальна
організація забудови та інженерного
забезпечення території, визначення містобудівних умов та обмежень,
зв’язок з іншими документами державного планування.
У ході здійснення СЕО мають бути
оцінені ймовірні наслідки реалізації
документа державного планування
«Генеральний план смт. Цумань Ківерцівського району Волинської облас-

ті (внесення змін) », зокрема вплив
на довкілля.
4. Інформація щодо запланованих інформаційних заходів:
З повним текстом заяви про
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можна ознайомитися на офіційному сайті Цуманської
селищної ради http://cumanska.
gromada.org.ua/, розділ «Оголошення».

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!

www.volyn.com.ua

n Спорт

Фото Олександра ПІЛЮКА.

Як гадаєте:
Бєсєдін щось
курив чи
коловся?
Жителі села Городище люблять масові заходи
і охоче беруть у них участь.

Бо не забивати з таких
убивчих позицій
ще треба вміти…

Віталій Іваницький — Сергієві Яручику: «Нинішня подія ввійшла
до Книги рекордів України».

Фото tsn.ua.

БОРАТИНСЬКИЙ РЕКОРД —
287 МИКОЛАЇВ ТА МИКОЛАЙОВИЧІВ
У день святого Миколая на місцевому спорткомплексі засвітили
головну ялинку громади та встановили рекорд України
за кількістю тезок святого Чудотворця
Наталка ЧОВНИК

айже годину відповідальні
особи Боратинської ОТГ реєстрували прибулих на свято
Миколаїв та видавали їм спеціальні дипломи, що засвідчували участь
у встановленні рекорду України. Чоловіки й жінки різного віку, школярі, пенсіонери, немовлята — імена
та по батькові усіх було внесено у перелік учасників акції та видано кожному номерок, який потім брав участь
у розіграші призів. Серед натовпу вирізнялася група військових — це солдати Нацгвардії прибули у Боратин
на запрошення місцевої влади і також
долучилися до встановлення рекорду.
— Я сам здивований кількістю людей, які прийшли на спорткомплекс
сьогодні, — сказав голова Боратинської ОТГ Сергій Яручик. — Ми просто кинули клич в інтернеті, чимало
організацій нас почули і прибули
сюди. Нинішню подію ми хотіли організувати так, аби до неї було залучено чимбільше людей, тоді свято стає

М

том приїхали до ялинки.
Василина Андріївна
Зайчук тримала в руках
не один, а одразу кілька
дипломів, що їх вручили
п’ятьом її дітям, по батькові також Миколайовичам.
Загалом нащадків у родині
шестеро, тож багатодітна
мама похвалила ідею рекорду і підкреслила, що
свято їй до душі. Гарне вра-

«Динамо» не вистачало ще такої
проблеми від Артема…

Петро ПАС

ергова неприємна новина
для уболівальників колись
легендарного київського
«Динамо»: 23-річний нападник
Артем Бєсєдін не пройшов допінг-тест після матчу 5 туру Ліги
Європи проти «Мальме» (поразка
3:4). Горе-форвард відсторонений
на 30 днів від будь-якої футбольної

Ч
Ця новорічна красуня може скласти конкуренцію
головній ялинці області.

«Динамо»
« Горе-форвард
не пройшов допінг-тест і
відсторонений на 30 днів
від будь-якої футбольної
діяльності.

»

діяльності. Інші деталі справи поки
що не відомі.
Лише київський клуб опублікував офіційний коментар щодо
справи:
«19 грудня 2019 року «Динамо» було офіційно повідомлене
про можливе порушення Артемом
Бєсєдіним антидопінгових правил
УЄФА.
На цей момент усі нюанси й
обставини з’ясовуються.
Тому, а також дотримуючись
вимог про конфіденційність, «Динамо» не може надати футбольній
громадськості більш детальну
інформацію до закінчення відповідних процедур».
Нагадаємо, що в нинішньому
сезоні Артем Бєсєдін провів за
«Динамо» 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 8 голів. А
скільки не забив… n

перший в Україні
« Цеподібний
рекорд, про який
голова ОТГ Сергій Яручик
отримав сертифікат.

Гості свята — нацгвардійці з Луцька.

»

цікавішим. А загалом від дня святого
Миколая в громаді починається Новорічно-Різдвяний період, який цього
року хочемо провести з якомога більшою кількістю народних гулянь.
Власник диплома учасника рекорду Володимир Миколайович Беляшук
із села Городище прибув на свято
разом із родиною та друзями. Долучитися до встановлення рекорду він
зголосився одразу, як тільки побачив
відповідне оголошення. Взяв із собою
дружину, внуків, куму з дітьми, і гур-

ження від події залишилося і в 9-класниці села Баїв Христини Ліпченко.
«Мені було цікаво дізнатися, скільки
в громаді є Миколаїв, і дуже вразило
те, що я побачила», — каже дівчина.
Поки комісія вела підрахунок,
біля стрункої 12-метрової ялинки
почалося святкування дня Миколая.
До речі, висота новорічної красуні
не випадкова — 12 метрів символізують 12 населених пунктів, що входять
до складу Боратинської ОТГ. На сцені
звучали мелодійні пісні та гарні побажання. Герой дня — Святий Миколай — засвітив новорічну ялинку,

«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
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і вся площа наповнилася вогнями.
Потім люди танцювали, співали, отримували подарунки. У масових розвагах члени громади проявили варту
подиву активність. А далі представник Книги рекордів України, заслужений діяч мистецтв Віталій Іваницький оголосив результати підрахунку
учасників акції, яким здивував усіх
присутніх: 287 Миколаїв та похідних
від цього імені прізвищ і по батькові зібралися у Боратині на одній локації. Це перший в Україні подібний
рекорд, про який голова ОТГ Сергій
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