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Їм би ще жити й жити...

винаймав Сергій Ксьондзик.
Під час зустрічі з господинею
надав паспорт своєї подруги — Єлизавети Бершацької.
3 січня він написав СМС орендодавиці, що планує з’їхати
раніше. Коли господиня на-

Жахливе вбивство
двох дівчат сколихнуло
Україну за кілька днів
після Нового року.
Зв’язані тіла 16-річної
Марії Каминіної
і 19-літньої Єви Лисенко
виявила на балконі
власниця однієї
з квартир на вулиці
Кирилівській у Києві

жінка
« Всередині
знайшла тіла дівчат,
які лежали одне
на одному, зв’язані
скотчем.

Ірина ПАСІЧНИК

Весь світ облетіли фото, як побивається за Юлею її чоловік в аеропорту «Бориспіль».

ВІРИМО: ЮЛІЯ НЕ ЗАГИНУЛА —
ВОНА ПІШЛА У НЕБО…
Вранці другого дня Різдва Христового Україну сколихнула жахлива звістка: авіалайнер
Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився невдовзі
після вильоту з аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. Літак регулярного рейсу
PS752 Тегеран–Київ мав прибути до Міжнародного аеропорту «Бориспіль». Пізніше
Іран визнав, що його випадково збили ракетою їхні військові. Серед 176 загиблих була
і волинянка — бортпровідник повітряного судна Юлія Сологуб...

»

івчата були в розшуку з 2 січня: цього дня
о 21.20 біля станції метро Дорогожичі вони сказали
друзям, що йдуть прогулятися, і з того часу не виходили
на зв’язок. Уже за два дні родичі впізнали своїх рідних.
Правоохоронці встановили, що житло на новорічні свята — з 31 грудня до 4 січня —

Д

відалася у помешкання, щоб
перевірити його стан, помітила, що на балконі шафа закручена шурупами і підперта
стільцями. Всередині жінка
знайшла тіла дівчат, які лежали одне на одному, зв’язані
скотчем.

Закінчення на с. 11

СЕСТРИЧКИ ВИПАЛИ ІЗ
БАЛКОНА НА 7-му ПОВЕРСІ
Подробиці трагедії в Луцьку
с. 10
Р

с. 2

»

n Пряма мова

Ірина ГЕРАЩЕНКО,
народний депутат від фракції «Європейська солідарність»,
обурена позицією, яку зайняла українська влада після збиття
нашого пасажирського літака в Ірані:

«

Єдині, хто мали сумніви в їхній професійності і в безпеці українського
літака та перевізника, — це українська влада. Єдині, хто на весь світ завдали
першого потужного удару по професійній честі, авторитету і пам’яті загиблого
українського екіпажу, — це українська влада. Спочатку посольство, яке в першому офіційному повідомленні категорично виключило ракету чи теракт,
потім Президент, який доручив Генпрокурору порушити справу
про несправність літака і помилку екіпажу. Й уже коли весь
світ говорив про ракету, а честь України захищали прем’єри
Канади, Британії, Австралії, український гарант не здавався
і повторював «не всьо так однозначно».
Іран визнав, що збив наш літак. Тепер важливо, щоб
українська влада нарешті перестала поводитися як переляканий підліток, і чітко поставила питання про тип ракети
і пряму чи опосередковану участь у цьому кошмарі Москви,
яка продає зброю таким країнам і чиї інструктори навчають
збивати авіацілі.
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АДЕНОМА, ПРОСТАТИТ,
ІМПОТЕНЦІЯ?
ЯК Я ВРЯТУВАЛА СВОЇХ ЧОЛОВІКІВ
Мене звати Світлана. Не так давно почала помічати, що
мій чоловік втрачає своє чоловіче здоров’я: бігає разів зо три
за ніч до туалету, скаржиться на біль у паху, насамкінець імпотенція… А ще дочка приїхала у гості, і в зятя ті ж самі проблеми… А що далі? Спершу пігулки, великі витрати, а далі —
аденома, операція?..
Треба було рятувати сім’ю і чоловіка, адже все на наших жіночих
плечах. Почала розпитувати про це знайомих, родичів, друзів, і мені
багато хто порадив книгу «Друге серце чоловіка». За їхніми словами, книгу написали світила медицини. Відтак, замовила її й собі.
Книга надійшла поштою дуже швидко і коштує недорого. Дала її чоловікові, то він за день і прочитав. Бачу, очі засвітилися, каже, що
багато чого зрозумів, і тепер знає причини його проблем, а головне,
як їх позбутися. Чоловік одразу ж почав застосовувати рекомендації з книги «Друге серце чоловіка», і вже за два дні до туалету почав
ходити значно рідше, біль поволі вщухає, а ще за два тижні з’явилося чоловіче здоров’я! Після цього випадку я відкрито
ділюся нашою історією, щоб допомогти якомога більшій кількості людей, хто страждає цією недугою.

УВАГА! АКЦІЯ!

До 04.02.2020 р.
ціну на книгу знижено в 2 рази.

40 грн 20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).
Тел.: (067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.
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ОВИНИ КРАЮ
НА ВОЛИНІ ПРИПИНЕНО РОБОТУ
12 НЕЛЕГАЛЬНИХ АЗС
Такий результат перевірок, проведених
з початку січня 2020 року обласною робочою
групою з ліквідації незаконного обігу та торгівлі
нафтопродуктами

www.volyn.com.ua
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ВІРИМО: ЮЛІЯ НЕ ЗАГИНУЛА —
ВОНА ПІШЛА У НЕБО…
Фото radiotrek.rv.ua.

Закінчення. Початок на с.1
Роксолана ВИШНЕВИЧ

Мирослава КОЗЮПА

нелегальних автозаправних станцій виявлено
у Луцьку, решту — у селах Зимне Володимир-Волинського, Низкиничі Іваничівського, Вишнів Любомльського, Тур та Дубечне Ратнівського районів, а також
у містах Любомль і Горохів. За період діяльності робочої
групи — з листопада 2019-го — обстежено 143 об’єкти, що здійснюють реалізацію пального, припинено
роботу 32 нелегальних АЗС, демонтовано власниками
6 АЗС. З незаконного обігу вилучено 413,85 тонни паливно-мастильних матеріалів вартістю 11 мільйонів 140 тисяч
гривень. Обладнання — на 900 тисяч. Штрафних санкцій
за результатами встановлених фактів безліцензійної торгівлі пальним нараховано понад 4,5 мільйона гривень.
В облдержадміністрації запустили «гарячу лінію» з метою виявлення фактів діяльності нелегальних автозаправних станцій. Її номер — (0332) 77 81 39. n
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30-РІЧНОГО ЧОЛОВІКА ВБИЛА
В ХЛІВІ КОРОВА
Трагедія сталася у селі Липа Горохівського району
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ранці молодий господар пішов у хлів напувати худобу. Рідні, не дочекавшись його звідти, поспішили
вслід, однак сина застали вже без ознак життя…
Вірогідно, що Анатолія вдарила у скроню корова. Смерть
настала миттєво.
Село сумує за померлим, бо був хорошим чоловіком
і єдиною надією батьків. Бережіть себе! n

В

ЛУЧАНИ ЗАПЛАТЯТЬ ЗА ТЕПЛО
МЕНШЕ
Вартість теплової енергії і централізованого
опалення знизиться у зв’язку зі зміною ціни
на природний газ
Євгенія СОМОВА

ідповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року ДКП «Луцьктепло»
здійснить перерахунок за послуги, надані в грудні
минулого року, повідомляється на сайті міської ради.
Для населення за спожиту теплову енергію та послуги
із централізованого опалення і гарячого водопостачання нарахування буде проводитися за діючим тарифом із застосуванням коригуючого коефіцієнта 0,8,
щоб врахувати зміну вартості газу. Вона становить
4276,7 гривні за тисячу кубометрів без ПДВ, а в тарифі на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання враховано
6235,51 гривні за тисячу кубометрів без ПДВ. Після
перерахунку та коригування діючого тарифу лучани отримають менші суми за опалення, які будуть зазначені
у платіжках за грудень. n
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Більше новин — на сайті

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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57 лідерів місцевого самоврядування, в тому числі виконувач
обов’язків луцького міського
голови Григорій Пустовіт, вимагають від центральної влади
публічного обговорення змін
до Конституції України. У спільній
заяві йдеться: пропонований документ зменшує фінансові
гарантії місцевого самоврядування. «Скасовуючи обов’язок
держави у повному обсязі фінансувати делеговані нею повноваження (освіта, охорона здоров’я, соціальний захист,
культура, спорт), новий склад парламенту з подачі Офісу
Президента фактично може «відібрати» бюджети розвитку міських, селищних та сільських громад, тим самим
ліквідовуючи можливість покращення благоустрою в містах,
унеможливлюючи подальше підвищення якості послуг та
катастрофічно зменшуючи потенціал для процвітання».

атастрофа сталася 8 січня близько
4.30 за київським часом. Boeing упав через шість
хвилин після того, як піднявся
у повітря. Коли зв’язок з літаком перервався, він перебував
на висоті 2400 метрів і встиг
набрати швидкість близько
500 кілометрів за годину.
На рейс були зареєстровані 169 пасажирів. Однак, за даними РНБО, двоє з них, громадяни України, на нього не сіли.
Всі 176 людей (167 пасажирів
і 9 членів екіпажу) загинули,
серед них 13 дітей, багато
молоді, студентів. На борту
перебували громадяни Ірану,
Канади, Швеції, Афганістану,
Німеччини, Великої Британії,
а також 11 громадян України:
двоє пасажирів та 9 членів екіпажу.
У числі останніх — уродженка міста Нововолинська 25-літня Юлія Сологуб.
Дівчина народилася і виросла у шахтарському місті.
2012 року успішно закінчила
НВК «ЗОШ № 1 — колегіум».
Директор навчального закладу Сергій Мороз зазначив, що
Юлія була дуже старанною,
відповідальною й активною,
в її атестаті були найвищі
оцінки й лише три дев’ятки.
Директор, класний керівник
Людмила Максимович та всі
вчителі приголомшені трагічним повідомленням і глибоко
співчувають родині своєї колишньої учениці.
Вдалося поспілкуватися
зі шкільною подругою Юлії,
яка зараз мешкає у Львові.
Аліна розповіла, що вони дружили і разом навчалися з 3-го
по 9-й клас, потім шляхи розійшлися. Але спогади дитинства — найтепліші. Юля була
дуже веселою, розумною, цілеспрямованою. Мала гарне
біле волосся, за нею упадало
чимало хлопців. Понад усе любила свою маленьку сестричку Софійку, часто з нею гуляла.
У дівчини була мета —
і вона невпинно йшла до неї.
Закінчила Київський національний лінгвістичний університет. Бортпровідником працювала майже пів року. Торік
вийшла заміж. Будувала пла-
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Бортпровідниця Юлія Сологуб навіки залишиться 25-річною...

ни, яким не судилося здійснитися. Не можна без сліз
і трепету дивитися на світлини, викладені на різних сайтах
та в соцмережах. Юлин чоловік у Бориспільському аеропорту, де виставили фото загиблих в Ірані членів екіпажу,
не відходить від її портрета,
цілує його і на колінах просить
вибачення у дружини… Там
також зібралися і родичі інших
загиблих…
На фесбук-сторінці уродженки шахтарського міста,
відомої письменниці Олексан-

місця,
« Доде розміщені
фотографії загиблих,
нескінченним
потоком несуть живі
квіти.

»

дри Шутко прочитала: «Щойно
зателефонувала мама, сказала, що у тому рейсі з Ірану
загинула донька її співробітниці, родом з Нововолинська.
Вона закінчила університет
(іноземні мови) у Києві, де й
жила. У неї гостювала на свята
її мама, яка вчора ввечері провела доньку на рейс і повернулася вночі додому. Приїхавши,
дізналася таку жахливу новину
і не тямить себе від горя. Світла пам’ять усім загиблим…».
В Україні 9 січня було оголошено днем жалоби. Зауважимо, що іранський уряд теж
назвав цю дату днем націо-

нального трауру за жертвами
жахливої трощі пасажирського літака української авіакомпанії та тисняви на похороні
керівника Корпусу вартових
ісламської революції Касема
Сулеймані у його рідному місті
Керман, під час якої загинуло
близько 60 осіб.
Вселенський Патріарх Варфоломій висловив співчуття
з приводу катастрофи повітряного судна «Міжнародних
авіаліній України», смерті пасажирів та членів екіпажу.
А в суботу, 11 січня, керівництво Ісламської Республіки
Іран визнало, що саме їхні військові випадково збили український літак, та свою провину
в авіакатастрофі. В ці дні проводиться ідентифікація тіл загиблих, після завершення якої
їх мають повернути в Україну.
Родинам обіцяно фінансову
допомогу від уряду. Держава
також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій
від перевізника, страхових
компаній та Ісламської Республіки Іран.
«Це була суперкоманда,
суперлюди» — на такі прекрасні слова про загиблих натрапила в одній із численних
публікацій, які заполонили в ці
тривожні дні всі сайти й друковані видання. Кажуть, Бог
забирає найкращих…
До місця, де розміщені фотографії загиблих, нескінченним потоком несуть живі квіти.
Екіпаж не загинув — він пішов
у небо. А з ним — і волинянка
Юлія. Вічна їм пам’ять… n

n Пряма мова
Олександр ТУРЧИНОВ, екссекретар Ради національної безпеки та оборони, заявив,

«

що за катастрофу українського літака має відповідати не тільки Іран, а й Росія:

Це вже другий пасажирський Boeing, який за останній час знищується російською ракетою.
І так само, як і у випадку з малайзійським літаком, керівництво РФ у своїх офіційних заявах
намагалося не тільки підтримати Іран як свого стратегічного партнера, але й дезінформувати
міжнародну спільноту, вигадуючи брехливі версії цієї жахливої трагедії.
Україна повинна негайно вимагати позачергового засідання Радбезу ООН
з метою забезпечення проведення об’єктивного розслідування цього
страшного злочину та притягнення до відповідальності не тільки керівництва Ірану, але і їх військового союзника – Російської Федерації, яка
системно підтримує тероризм та, порушуючи міжнародні санкції, поставляла до Ірану смертоносну зброю, готувала військових фахівців
і, не виключено, надавала безпосередню допомогу при підготовці
ракетної атаки, що відбулася 8 січня.

»

РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!

15 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.14, захід — 16.41, тривалість дня — 8.27).
Місяць у Діві, Терезах. 22 день Місяця.
Іменинники: Борис, Серафим,
Сильвестр, Сергій, Юлія, Уляна, Сидір,
Кузьма.
16 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.14, захід — 16.42, тривалість дня — 8.28).
Місяць у Терезах. 23 день Місяця.
Іменинники: Гордій, Павло, Малахій,
Жанна, Мелетій, Ірина, Яна.

Якщо зиму закликати, то вона прийде
Фото Лариси ДУБНЯК.

Таку святкову композицію
зафотографувала моя колега
неподалік школи № 5 у Луцьку
Лариса ЗАНЮК

Недарма психологи кажуть, що сильні
бажання, які ми матеріалізуємо, здійснюються. От хотіли жителі вулиці Клима Савура новорічного настрою — і самі його
собі створили. Простелили на землі біле
простирадло замість снігу — і вже стало
світліше й радісніше на душі, а тоді облаштували там новорічну композицію: запрягли іграшкового коника, переодягли
мультяшного Шрека у Санту Клауса, ще й
помічників йому нашукали — звірят усяких, — і от вам казка! А тут і хмари зі сміху луснули — і сніг пішов. Бо коли сильно
чогось хочеш і дуже просиш — отримуєш!
Сказано ж бо: «Просіть — і дасться вам!»

Унікальні роботи Світлани та Галини Махонюк
передали у столицю їхні батьки Надія
Стахівна, Петро Михайлович і сестра Людмила
з Овадного Володимир-Волинського району.
Сумно розлучатися з близькими серцю
роботами сестер, зізнається пані Людмила.
Все ж тішить, що вони славитимуть наш
чудовий Волинський край

Дітям пострадянського
покоління «носив» під ялинку
подарунки дід із російського
фольклору. Позбулися ми
цього персонажа, коли згадали
про добрі справи святого усіх
часів Миколая Чудотворця. Тож
усі подарунки на НоворічноРіздвяні свята сміливо довірили
йому

Лариса ЗАНЮК

Виставка «І прийшла святая
днина…» — частина щорічного мініфестивалю сучасного мистецтва
народних майстрів у Національному музеї літератури. Її відкривають
унікальні вироби Галини і Світлани
Махонюк, членів Спілки майстрів
народного мистецтва України, які

Лариса СМЯЛКО

І якщо вже хто за Дідом Морозом
ностальгує, то це дорослі, «раждьонниє в СССР». Діти ж наші мобільненько
перелаштувалися. Подруга розповіла,
як ненароком спитала у свого 7-річного похресника, що йому приніс Дід
Мороз під ялинку. А хлопчик, не роздумуючи, випалив акумульоване з дорослих розмов: «А Дід Мороз тепер не
ходить, бо кордон із Росією закритий.
До мене приходив Святий Миколай».
З цього приводу пригадалося моє
шкільне новорічне свято. Ще захопила
я трохи тих доперебудовних звичаїв.
Була і я Снігуронькою, внучкою Діда
Мороза. І тоді у школі нас учили співати якихось дивних колядок: «Ой радуйся, земле, рік новий народився», а
вдома і по сусідах, звісно, колядували,
як годиться: «Син Божий народився».
Мій однокласник, хлопчина з набожної
родини, ніяк не міг перелаштуватися на
радянський лад і все норовив на репетиціях співати «Син Божий», та тільки
він затягував своє «ой радуйся, зе-еемле, ссс...», як вчителька його ззаду
– лясь у потилицю: «Я тебе насикаю!»
Невдовзі перебудувалися. Вже вчителі й самі Божих колядок заспівали, та
от згадується, як нас намагалися перевчити. Але рідко навіть замислюємося про те, яке то щастя — вільно співати
про Сина Божого.

попри важку хворобу творили рушники-крила кожна зі свого кінця,
а також 13 вишитих бісером ікон
львівської народної майстрині,
послідовниці творчості священника-вишивальника Дмитра Блажейовського Оксани Іваночко, роботи якої зберігаються навіть у Музеї
Ватикану. Виставка триватиме
по 20 січня 2020 року.

Мільйон квітів задля однієї усмішки
коханої

Фото coma.in.ua.

Коли місіс Курокі на 52-му році життя несподівано втратила зір
і через це дуже затужила, чоловік повернув на її обличчя усмішку,
обсадивши усе довкола красивими рожевими квітами (на фото)
Руслана ЧАЙКА

Фото uk.etcetera.media.

Малеча незалежної України уже щороку
чекає приходу Святого Миколая.

Тридцять волонтерів
допомагатимуть
Благодатному
Протягом двох тижнів вони
реалізовуватимуть кілька соціальних
проєктів у цьому селищі міста
Нововолинська
Алла ЛІСОВА

Рушники-крила поповнили колекцію
музею літератури

Чому Дідові Морозу
вже до нас зась?

3

Вони одружились
у 1956-му, облаштували свій побут на молочній фермі у префектурі
Міядзакі (Японія) і все
життя працювали. Мріяли, щоб у старшому
віці податися в мандри
країною, але здійснити
це не вдалося. Після
30 років шлюбу дружина несподівано захворіла на діабет і втратила
зір, через це «впала»

в депресію і замкнулася в собі. Чоловік шукав
спосіб повернути кохану
до життя і одного разу,
прогулюючись садком,
натрапив на милу рожеву квіточку. Вона так тішила око, що одразу захотілося засадити такими усе довкола. Курокі
подумав: хоча дружина
не зможе бачити цвітіння, її буде тішити приємний аромат. На висадження квітів чоловік

витратив два роки. Але
тепер молочна ферма
подружжя Курокі стала
відомим туристичним
центром, який щодня
приваблює близько
7000 відвідувачів. А головне — ідея спрацювала! Місіс Курокі щодня
прогулюється квітучим
садком, освітлюючи
все навколо своєю радісною усмішкою.
(За матеріалами:
coma.in.ua/38178)

У нинішньому році юнаки та дівчата
з благодійної організації «Будуємо Україну
разом» (БУР) протягом двох тижнів працюватимуть у цьому населеному пункті.
У їхніх планах — зробити реконструкцію
центрального скверу та допомогти з ремонтом осель чотирьом сім’ям, які цього
потребують, але самі не в змозі справитися.
Завдяки ініціативному молодому голові
Олександру Топорівському торік селище
взяло участь у конкурсі проєктів. І не безуспішно: Благодатне обрали з-поміж 97 заявок, а згодом воно потрапило до переліку
тринадцяти місць, де БУР реалізовуватиме
свої задуми у 2020 році.
До слова, Благодатне (раніше Жовтневе) до середини 1990-х років вважалося
шахтарським, адже там працювали два великі вугільні підприємства. Після їх закриття через відсутність робочих місць молодь
почала виїжджати в інші міста та за кордон.
Олександр Топорівський, якому довірили
головування у 2015-му, намагається
вдихється вди
д хнути в селище нове життя.

n Погода

«Сію-вію зернятазоренята, хай добром
проміниться кожна
хата!»»
14 січня вшановується
пам’ять святителя Василія
Великого, архієпископа Кесарії
Каппадокійської, якого вважали
покровителем землеробства. Цього
дня засівали оселі зерном. Якщо
на Василя зранку туман, то буде
хороший урожай літом і восени.
Якщо багато зірок на небі — до
ягідного літа, тепло і сніг — літо буде
теплим і дощовим
А за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Гончаренко, 15, 16
січня — мінлива хмарність, без істотних опадів, місцями туман, вночі та
вранці місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — мінус
4—плюс 1, вдень —3—8 градусів тепла.
За багаторічними спостереженнями,
найтепліше 15 січня було 1975 року —
плюс 7, найхолодніше — 1972-го — 30
градусів морозу.
У Рівному 15, 16 січня утримається ясна погода, без опадів. Температура
у 1 —
повітря 15 січня — мінус
— плюс
плюс 3, 16-го — мінус 2—
2 градуси.

Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94
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Погляд

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Політика

Фото day.kyiv.ua.

Кость ГАРБАРЧУК,
редактор
р
відділу місцевого самоврядування
і сільського життя «Газети Волинь»

Голі «дєвкі»
і «Декамерон»
У далекі роки «брежнєвського застою» батько мого
шкільного друга побував за кордоном і привіз із
Болгарії цікаву кулькову ручку. Зовні вона фактично
нічим не відрізнялася від звичайних. Але мала один
секрет — вмонтовані у ковпачку кольорові мініслайди,
тільки не з екзотичними краєвидами природи, а
з еротичними знімками оголених жінок. Час від
часу ми влаштовували перегляд, коли після уроків
заходили до нього додому. Друг витягав із шафи
ту ручку, ретельно заховану в кишені парадного
батькового піджака. Згодом детально розповідали
однокласникам про неймовірний слайд–фільм
ля підлітків, які доросли до віку статевого
дозрівання у найцнотливішій країні світу, це
були перші еротичні враження. Адже ні у школі, ні
вдома про «таке» педагоги
та батьки ніколи не говорили. Всю інформацію про
секс і про те, звідки беруться дітки, ми дізнавалися на
вулиці від старших, більш
поінформованих товаришів
у дуже вульгарному та спрощеному варіанті. Тому красиві голі «дєвкі» в кульковій
ручці стали справжнім відкриттям досі невідомого інтимного чуттєвого світу для
пацанів, які почали задивлятися на однокласниць.
Тоді ми також намагалися купити в газетних кіосках
польський ілюстрований
жіночий журнал «Приятелька». Звісно, ніхто його не читав. Зате на передостанній
сторінці в кожному номері
була еротична світлина розкішної дами. Нічого непристойного, такі зображення
нині називають художньою
фотографією. За кілька місяців збиралася власна колекція безіменних яскравих
красунь.
Згодом з’явилася засмальцована колода карт,
але не для гри у підкидного.
На чорно–білих неякісних
знімках чоловіки із жінками
в різних позах «щось роблять». А найобізнаніший
з–поміж нас сказав, що це
називається «Камасутра».
Звісно, ті фото не мали нічого спільного з індійським
трактатом про чуттєву насолоду.
Невдовзі у нашому
хлопчачому світі сталося
ще одне відкриття — літературне. Старший товариш

Д

приніс почитати товстенну
книгу, яка називалася «Декамерон» — у майстерному
перекладі українською Миколи Лукаша. Вже згодом,
в університеті, вивчаючи
культуру епохи Відродження, ми детально аналізували цей безсмертний дотепний твір італійця Джованні
Бокаччо, написаний ще у
1353–му — 100 оповідок,
які розказали сім дам і троє
кавалерів за десять днів.
А тоді, наприкінці 70–х
XX століття, радянські школярі з країни, в якій ніколи
не було сексу, із величезним
захопленням та азартом
читали відверті новели знаменитого флорентійця й зі
здивуванням дізналися про
плотську любов, якою займалися у Європі ще у XIV
столітті. Звичайно, найбільший інтерес викликали герої
третього дня. Саме завдяки
їм «Декамерон» отримав
репутацію «непристойної
книги». Майже всі оповідки
еротичні. І улюблена — про
дівчину Алібек, котра прийшла спасатися у пустельницький скит, і відлюдник
Рустіко швидко навчив наївну доньку багатія богоугодній справі — «заганяти диявола в пекло»…
Пригадав ці уроки статевого виховання, які ми
засвоювали самостійно
завдяки шедеврам світової
літератури, коли погортав
новий підручник із біології
для 8–го класу. Сучасним
школярам–підліткам фахово й кваліфіковано вчителі
розповідають, як і звідки
беруться дітки, як уникнути
небажаної вагітності, хоча
дехто стверджує, що це вже
запізно — починати потрібно ще у молодших класах. n

Р Е К Л А М А

ПІДПРИЄМСТВО РЕАЛІЗОВУЄ ТЕХНІКУ,
яка була у використанні
та знаходиться в ідеальному робочому стані:
трактори ЮМЗ-6, МТЗ-82, МТЗ-80, ХТЗ-17021, Т-150К,
Марал-125 з кукурудзяною жаткою і підбирачем (2 шт.),
проведений капітальний ремонт 2012 року на Хмельницькому
комбайновому заводі; комбайни «Дон Лан» 1500Б (2 шт.),
2006 р. в., 2595 мотогодин, з ріпаковими столами,
підбирачами, візками із жаткою; зернові комбайни «Славутич»
КЗС-9-1 (2 шт.), 2015 р. в., 650 мотогодин, із підбирачами,
візками із жаткою; сівалка зернова С. З. — 5,4-2004 (1 шт.);
дископлуги (2 шт.); УАЗ Патріот 3163, 2006 р. в.,
ВАЗ 21213 Нива, 2003 р. в.
Тел. 067 3328261.

Чи дізнаємось колись ми всю правду про візит Президента України у цю екзотичну країну?

В ОМАНІ РОСІЯ «ДОТИСКАЛА»
ЗЕЛЕНСЬКОГО?
Все вказує на те, що
у Президента України
в Омані була зустріч
із посланцем Путіна
Владиславом Сурковим,
а збитий літак міг бути
способом залякування.
Про це на сторінці
у фейсбуці написав
співзасновник і директор
економічних програм
Ukrainian Institute for the
Future Анатолій Амелін.
Наводимо його текст
повністю
Анатолій АМЕЛІН,
співзасновник
і директор
економічних
програм
Ukrainian Institute
for the Future

е люблю теорії змови, можливо, щось
пропустив, але в
мене залишилися важливі запитання без відповідей.
1. З ким насправді Зеленський зустрічався в Омані? І
про що говорили?
Ну не вірю в спонтанну зміну місця відпочинку (з Карпат
таємно попрямував на берег
Індійського океану. — Ред.).
Зустріч із переляканим міністром закордонних справ
Оману (країни з мізерним товарообігом з Україною) теж має
низку запитань. Домовленості
абстрактні і безглузді, вибачте.
2. Хто так оперативно організував зустріч Зеленсько-

«Н

му з міністром закордонних
справ Оману?
Нагадаю, в Україні немає
посольства Оману (комунікації
будуються через посольство в
Москві). Чому не домовилися
про відкриття посольства?
3. Чому Зеленського в Омані супроводжував Єрмак, якщо
це був «відпочинок із сім’єю»?
Зазначу, Єрмак перебуває
в прямому контакті із Сурковим і відповідає за комунікації
з РФ щодо Донбасу.
4. Чому було обрано го-

По–друге, це був не єдиний борт у повітрі.
По–третє, спецслужби Ірану давно і щільно працюють зі
спецслужбами РФ (крім поставок зброї).
По–четверте, у випадковість таких «жертв» хтось вірить?
Загалом запитань більше,
ніж відповідей.
Усе вказує на те, що зустріч була із Сурковим.
Могли обговорювати «особливий статус» Донбасу, про-

вказує на те, що в Омані була зустріч
« Усе
Володимира Зеленського з Владиславом

»

Сурковим.
тель максимально близько до
посольства РФ в Омані?
5. Хто зробив фото Зеленського в Омані і навіщо його
злили?
Нагадаю, вперше з’явилося воно на такому специфічному ресурсі, як Страна. ЮА
(проросійський сайт. — Ред.).
Дуже схоже на злив спецслужб для чинення тиску на
Зеленського (самі подумайте,
якої країни).
6. Кого з Москви привіз в
Оман літак Медведчука? І про
що були переговори?
7. Чому було збито саме
український літак?
По–перше, зліт було дозволено диспетчерами, що
дивно.

Р Е К Л А М А

Продаються запчастини
до автомобіля ГАЗ-66: двигун,
міст, кузов, кабіна, рама,
радіатор, колеса. Все у доброму
робочому стані.
Тел. 0509949907.
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
В ПОЛЬЩІ НА М’ЯСОКОМБІНАТІ
ДОВЕЗЕННЯ ДО МІСЦЯ РОБОТИ, ДВОРАЗОВЕ
ХАРЧУВАННЯ, ПРОЖИВАННЯ —
ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА — 90–100 грн/год.

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

ведення місцевих виборів та
інтеграцію «нового» Донбасу
на умовах Москви вже цього
літа.
Фото Зеленського могли
злити російські спецслужби
для посилення тиску, щоб був
поступливішим.
Збитий літак міг бути способом залякування (як рекетири в 1990–ті прострілювали
ногу жертві…).
Не можу стверджувати,
що Зеленський погодився на
щось. Але те, що Москва жорстко нав’язує свій порядок, —
очевидно.
Це не записки параноїка, і не подобається мені
все це.
У кого які думки є?». n

n Пряма мова
Ірина ФРІЗ, народний депутат від фракції
«Європейська солідарність», вимагає від Володимира
Зеленського не брехати про свої поїздки і розповісти
про справжню мету відвідування Оману:

«

Смерть султана Кабуса бін Саїда (фактичний керівник
Оману, який після важкої хвороби помер через кілька днів після
того, як у цій країні побував Володимир Зеленський. — Ред.)
уже породила запитання про таємничий вояж та про цілі
перебування Володимира Зеленського в Омані.
Адже за станом здоров’я султана офіційний
йний
Маскат (столиця. — Ред.) не міг навіть
планувати його зустріч. Тому Банкова в
черговий раз офіційно збрехала, видав-ши спонтанний «відпочинок» Зеленського, який мав намір бути до 9 січня
в Карпатах, за державні справи. Брехняя
на брехні й брехнею поганяє. Таку ми
маємо владу сьогодні — на жаль.

»

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

n Добра справа

Фото eurosolidarity.org.

Воїн, який провів
п’ять років у полоні
сепаратистів, був
одним із тих справжніх
героїв, яких українські
переговорники постійно
вносили до списків
на обмін, але бойовики
їх щоразу викреслювали
Дарія КЛИЧ

Д

З кожним роком на Рівненщині з’являється
все більше сіл, в яких влітку та восени
виникає суттєва проблема з нестачею
питної води. Пересихають криниці
та річки і на півдні області, і на півночі,
проте на Поліссі цю проблему пов’язують
не лише з малою кількістю атмосферних
опадів чи зміною клімату, а й з незаконним
видобутком янтарю

нестачею води зіткнулися і мешканці селища
Клесова у Сарненському районі, який відомий
далеко за межами області
через незаконний видобуток бурштину. Вона почала
зникати не лише у криницях
селища. Впав її рівень навіть
у місцевому водозаборі,
тож централізоване водопостачання мешканці мають
по кілька годин на день.

З
Коли Петро Порошенко подякував Богдану за героїзм, той відповів:
«Я не герой, я звичайний хлопець, який захищав свою країну».

Пантюшенко провів у полоні майже
« Богдан
5 років, демонструючи і там приклад мужності
й патріотизму.
»
Вона нагадала, що цей бій
був однією з найгероїчніших
операцій по звільненню Донбасу. Наші танки увірвалися
в передмістя Донецька, знищивши ворожий блокпост.
Маленьким загоном із 4 танків, які здійснювали наступ
у бік Путилівського мосту,
керував 61-річний доброволець із позивним Дід. На жаль,
танк Богдана (позивний Броня) було підбито. Два місяці
екіпаж вважався загиблим…
Потім були роки в полоні.
І ось сьогодні Віка і Богдан разом. «Щастя вам, прекрасні
люди», — побажала Ірина Геращенко.
Петро Порошенко заявив, що дуже багато людей
вірили і молилися за якнайшвидше повернення українських полонених додому.
«Хочу сказати, що твоя поведінка і в бою, і під час перебування в полоні була зразком
справжнього лицаря України.

Микола КНИШ, експерт із кібербезпеки,
про ціни в Україні та Європі:

Заходите в магазин, а там такі факти: кукурудза в банці
з Угорщини коштує дешевше за українську! Картопля на прилавках супермаркетів — із Єгипту, тому що наша дорожча.
Алкоголь із Європи майже зрівнявся з нашим за значно кращої якості спирту… Нас постійно лякали тим, що «європейці приїдуть і все скуплять, бо в нас усе дешевше». Отямтеся!
У нас давно дорожче! І що скуповувати? «Елітну хрущовку
з євроремонтом» із краєвидом на наливайку й «Космолот»,
геть убитою дорогою біля будинку, дитячим майданчиком
часів СРСР, на якому просто в пісочниці
припаркований Land Cruiser 200?
А чому «в них» навіть кукурудза срана
дешевша, не кажучи про зелений горошок? А тому що у формуванні ціни в них
немає 5% за дах СБУ, поліції та прокуратури. Немає 7% за хабар на ліцензію, дозвіл
на виробництво й хабарі в пожежну
інспекцію. Немає у них 3% на відкати й «підмазати» вкупі з «порішати»…

»

БУРШТИНОКОПАЧІ
ВІДІБРАЛИ У СЕБЕ
ТА СУСІДІВ ВОДУ?

Левко ЗАБРІДНИЙ

n Пряма мова

«
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n Проблема

Порошенко придбав квартиру
звільненому з полону танкісту
Богдану Пантюшенку

еталями драматичної
історії і подвигу Богдана
Пантюшенка поділилася співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина
Геращенко, яка була Уповноваженим Президента України
з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській
областях: «Петро Порошенко
придбав квартиру ще одній чудовій молодій родині Пантюшенків. Богдан — програміст,
був мобілізований у 2014-му.
Не тікав від повістки, став
танкістом і продемонстрував
дива мужності й героїзму,
в тому числі захищаючи Донецький аеропорт. Він справжній
Герой. Провів у полоні майже
5 років, демонструючи і там
приклад мужності й патріотизму. І коли Порошенко
подякував йому за героїзм,
Богдан відповів: «Я не герой,
я звичайний хлопець, який
захищав свою країну». На таких і тримається Україна, —
наголосила Ірина Геращенко
і продовжила: — У Богдана
дуже хороша і справжня родина: тато, мама, брат. І його
ангел-охоронець Віка, яка
ці роки чекала, боролася, тиснула, вірила, їздила, зустрічалася, виступала, мітингувала,
любила. Вона чудова. Я дуже
вболівала за цю родину і рада
бачити їх разом і щасливими.
Дякую родині Пантюшенків
за приклад любові, підтримки,
віри, який вони демонстрували всі ці роки. І дякую Петру
Порошенку, який продовжує
благодійну підтримку родин
героїв».

14 січня 2020 Вівторок

Незважаючи на дуже молодий вік — ти справжній воїн,
справжній український лицар,
справжній патріот і громадянин», — звернувся п’ятий
Президент до звільненого
героя.
Вікторія та Богдан Пантюшенки подякували Петру Порошенку за підтримку та допомогу і запросили його
та депутатів «Європейської
солідарності» на новосілля.
ДО РЕЧІ

Раніше Петро Порошенко подарував квартири родинам двох військовослужбовців 3-го полку
спецназу Сергія Глондара
та Олександра Корінькова, які потрапили в полон
у 2015 році під час боїв
за Дебальцеве. А в грудні 2019-го Порошенко вніс
заставу в 19 мільйонів гривень за звільнення кіборга
Дмитра Марченка. n

100 євро
отримала
ексочільниця Княгининівської
ОТГ Олена Твердохліб у
конверті зі Швейцарії.
Лист надійшов від Ванесси з
Гонтеншвілля. У листопаді на
подвір’я батьків чиновниці
вітер приніс повітряну кульку
із проханням написати адресу,
де вона приземлилася. Олена
Олегівна відповіла відправниці,
а днями отримала вітальну листівку та грошовий подарунок.
Як виявилося, дівчина брала
участь у конкурсі повітряних
кульок, де посіла перше місце
і виграла пару лиж. «Я бажаю
вам щасливого нового року і ще
раз дякую! Привіт від Ванесси
Стелли зі Швейцарії», – подякувала іноземка.

ли давно, років 10–15 тому
рівень ґрунтових вод був
значно вищим. Негативно
вплинув на рівень і незаконний видобуток бурштину.
Цього року вода хоч і впала,
проте лишилася у криницях,
а торік багато хто залишився без неї. Хто зараз буде
підкопувати колодязь? Тому
ми й хочемо, щоб селище
мало повноцінне централізоване водопостачання. Нинішній водозабір не справ-

коли рівень води у свердловинах упав
« Влітку,
із 15 до 30 метрів, водоканал міг подавати
воду лише півтори-дві години на день.
»
У грудні комунальний
«Клесівводоканал» звернувся до Рівненської обласної
ради з проханням погодити
йому надання спецдозволу на геологічне вивчення,
в тому числі дослідно-промислову розробку, родовища питних вод на південній та північній ділянках
Клесівського водозабору.
Нині беруть воду з південної ділянки, проте її запасів
не вистачає.
— Хочемо розробити
північну ділянку, аби повноцінно забезпечувати водою не лише всіх жителів
Клесова, а й сусіднього
Пугача, — розповідає голова Клесівської ОТГ Василь
Гриник. — Криниці ж копа-

ляється. Влітку, коли рівень
води у свердловинах упав
із 15 до 30 метрів, водоканал міг подавати воду лише
півтори-дві години на день.
Процедура отримання
спецдозволу у «Клесівводоканалу» забере кілька місяців, не менше піде на те,
щоб розпочати розвідку
нових родовищ. Останніми роками чимало родин
на Поліссі відмовилися від
жовтуватого кольору води
з криниць та пробурили
на власних подвір’ях свердловини. Проте, аби дістатися на Поліссі до «чистої»
води, потрібно заглибитися
на кілька десятків метрів,
а за кожен метр плата — від
250 грн. n

Фото 0362.ua.

Нелегальний видобуток янтарю знищує землі Полісся.
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n Спеціальний репортаж

Наталія Пась багато праці доклала
до того, аби створити в музеї
експозицію сакрального залу.

n Світ захоплень

Усі фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

ному стані — тільки від пилу ми
їх витерли і повісили в сакральному залі.
А ще поруч із згаданими
іконами стояв образ Миколая.
Але він був дуже поруйнований,
можна сказати, в аварійному
стані. Тож у Наталії Олександрівни, як пригадує, відразу не
вистачило сміливості його брати в музей — це ж відповідальність велика: чи не знищиться
образ ще більше?
— Я спочатку його не взяла,
— каже наша співбесідниця. —
Але це не давало мені спокою,
бо, мабуть, неправильне було
рішення з мого боку — одне
взяти, а чимось знехтувати.
Скажемо, що нині цей образ — в експозиції сакрального
залу Камінь–Каширського наВідновлення чекає ікона Божої Матері із церкви села Сошичне.
Образ Миколая після реставрації. родного краєзнавчого музею.
Датується він першою половиною ХІХ століття. Це той період,
коли в Запрудді жила родина
Косачів.
— А забрали ми цю ікону,
— розповідає Наталія Олександрівна, — уже тоді, коли у
нас були налагоджені зв’язки з Національним науково–
дослідним реставраційним
центром України, що у Києві.
Попередньо домовившись
(це важка, габаритна ікона),
я вирушила в столицю. Але
коли її побачили реставратори, то були трохи розчаровані,
оскільки це звичайне народне
малярство. Одне слово, відмацію про нього в Національ- чувала, що можу поїхати доний музей імені Шептицько- дому з нею, — не візьмуть її в
го, що у Львові, — розповідає роботу. І тоді я розповіла, що
Наталія Олександрівна, — то образ — із Запруддя, до нього
мистецтвознавець Володимир молилися Косачі (те, що родиАлександрович сказав, що це на Косачів — Тесленків–Принеабияка цінність — найста- ходьків жила у Запрудді на Каріший різьблений дерев’яний мінь–Каширщині, ми дослідикатолицький вівтар на Волині. ли і маємо друковане видання,
Спеціалісти датують його пер- підготовлене до 145–ї річниці
шою половиною ХVІІ століття. співачки досвітніх вогнів).

«А ДО ЦІЄЇ ІКОНИ МОЛИЛАСЯ
РОДИНА КОСАЧІВ»

Експозицію сакрального залу директор Камінь-Каширського народного
краєзнавчого музею Наталія Пась називає «святая святих»
Катерина ЗУБЧУК

«ВИСНОВОК
МИСТЕЦТВОЗНАВЦІВ
НАС ЗДИВУВАВ:
ЦЕ — НАЙСТАРІШИЙ
РІЗЬБЛЕНИЙ ДЕРЕВ’ЯНИЙ
КАТОЛИЦЬКИЙ ВІВТАР
НА ВОЛИНІ»

— У 2002 році, — пригадує
Наталія Пась, — у нашому поліському краї була експедиція
Волинського краєзнавчого музею за участю Євгенії Ковальчук — заступника директора з
наукової роботи цього закладу, Тетяни Єлісеєвої — завідувачки Музею волинської ікони,
під керівництвом Володимира
Александровича — відомого
мистецтвознавця зі Львова.
Ми обстежували тутешні храми. І насамперед — церкву
Різдва Пресвятої Богородиці,
що у райцентрі (у народі її називають Волинською, бо знаходиться на місці колишнього
села Воля, а нині вулиці з такою ж назвою). І тоді тут були
виявлені ікони Богородиці,
Спаса, що датуються другою
половиною ХVІ століття. Ці
дуже цінні речі внесені до наукового обігу.
Під час цієї експедиції ми
обстежували і ряд інших святинь. Зокрема були в Осівцях. І
ось тут на горищі церкви побачили фрагменти старовинного
іконостасу із підписом автора
Касперського. А ще — образ
Миколая і дві маленькі ікони
— святої Параскеви П’ятниці
та святого Михаїла. Фрагменти іконостасу були передані
до Волинського краєзнавчого
музею. А згадані ікони потра-

1638 році Адам Сангушко фундував у нашому
« Умісті
костел домініканців. Те, що в музеї маємо
таку рідкісну річ, — це гордість.
»
Фрагменти золоченого вівтаря
із плоскорізаними фігурами з
двох боків, очевидно, із костелу
Каменя–Каширського. Відомо,
що у 1638 році Адам Сангушко
фундував у нашому місті костел домініканців. Те, що в музеї
маємо таку рідкісну річ, — це
гордість. Хоч я не люблю цього
слова. Тож скажу по–іншому:
ми дорожимо таким експонатом.
«НАРОДНЕ МАЛЯРСТВО.
АЛЕ ЯКА В НЬОГО ІСТОРІЯ!»
Фрагмент вівтаря, що став кульмінацією експозиції.

пили у наш заклад. Так у них
почалося друге життя, а у нас
з’явилася експозиція сакрального залу.
Саме це, за словами Наталії Олександрівни, дало поштовх, аби колекціонувати і
рятувати зразки сакрального
мистецтва.

Сьогодні кульмінацією експозиції, яка почала формуватися в 2002-му, є фрагменти
вівтаря, який був переданий
музею настоятелем церкви
Різдва Пресвятої Богородиці
Юрієм Михайловим років шість
тому.
— Коли ми подали інфор-

У сакральному залі багато
цікавих експонатів. Але є такі, з
якими пов’язані особливі спогади Наталії Пась:
— Якось ми проводили дослідження у храмі села Запруддя. І побачили там на дзвіниці
іконостас із старовинних ікон.
На той час настоятелем церкви
був Олександр Кулюк, який на
запитання, чи можна їх забрати
в наш музей, відповів згодою.
Вони, до речі, були в дуже гар-

Тобто він меморіальний. Після цього на нього подивилися
по–іншому.
Три роки ця ікона була в
реставраційному центрі. Засідала наукова рада з тим, аби
вирішити, що з нею робити. І,
порадившись з нами, дійшли
висновку, що збережуть образ
в такому вигляді, в якому він є
нині, лише закріпивши фарби,
аби не сипались. Тим більше,
що лик добре зберігся. З минулого року цей експонат у нашому музеї.
Незабаром повернуться
до Каменя–Каширського вже
відреставровані церковні книги, видані в Почаївській лаврі в
1810 році (до того, як потрапити в сакральний зал, вони були
у Ворокомлівському храмі).
Своєї черги на руку спеціаліста чекає ікона Божої Матері із
церкви села Сошичне. Все це
— кроки до того, щоб була збережена минувшина, без якої
немає майбутнього. n

У Луцьку визначили переможців архітектурного конкурсу
з реконструкції Театрального майдану. Із 7 пропозицій журі обрало за основу

10 євро субсидії надіслав Президентові Володимиру Зеленському безробітний
49-річний мешканець Корнина з Рівненщини Олександр Романішин. Чоловік вва-

проєкт, у якому не передбачено пам’ятного фотостенду «Героїв Небесної сотні». Також у ньому немає підземного переходу та паркінгу. Крім того, він має на меті зрізання тріо ялинок, які стають окрасою міста у період Новорічно-Різдвяних свят. У міській
раді запевняють: поки що жодного рішення про видалення дерев не приймалось.

жає несправедливою систему нарахування субсидій і таким способом намагається привернути
увагу до ситуації, в якій опинилися тисячі таких, як він, в Україні. «Розцінюю таку подачку як
глузування «слуг народу» над українцями як нацією. В 1937-му — Голодомор, в 2020-му —
Холодомор, або по-іншому — Геноцид», — йдеться у зверненні до глави держави.
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Фото Олександра ПІЛЮКА.

Цей лускатий мешканець Кричевичів ще не доріс до власного псевдо.

Професійним рибалкам не потрібно безперестанку чатувати
біля вудок, про клювання сповістять сигналізатори.

На закриття сезону чекали Рембо,
але він так і не повернувся
Ім’я відомого голлівудського персонажа носить здоровезний карп — старожил трофейного
озера Кричевичі, що в Ковельському районі. Так лускатого охрестили українські
спортсмени, які займаються карпфішингом. Цей вид риболовлі вважається елітним
і передбачає цілковите «порозуміння» рибалок зі своєю здобиччю
Леонід ОЛІЙНИК

ого дня ми потрапили в
осередок дуже заразливої інфекції. У цьому нас
переконували ледь не всі, хто
зібрався на турнір–фестиваль
«Volyn CARP Fest III».
— Це взагалі як серйозна болячка, той, хто захворів
один раз, не вилікується. Так
про улюблене заняття відгукнувся Павло Арсенюк із
команди «Carp time». Його
колега по «палаті», учасник
«Холєри ясної» Дмитро Савка
був не менш категоричним:
— Перший спійманий карп
вирішує твою долю, що саме
ти будеш далі ловити. Цей
адреналін не забувається. Ти
продаєш все, що маєш: поплавки, спінінги, решту та купуєш карпові снасті.
Чим зумовлені такі захоплені відгуки, ми зрозуміли
не зразу. Втім, на завершення свята вже рахували сімейний бюджет і думали, де взяти
гроші на рибальське приладдя. До речі, снасті справді
вражають, складається враження, що це — продукція
оборонної чи космічної промисловості. Ніяких надзвичайних пристроїв там не було,
але кожна вудочка, кожна
стійка для неї виглядали до-

Т

сконало. Команди розташувалися по периметру озера на
спеціальних помостах. Тутешні умови не надто нагадували
традиційні вилазки на річку чи
озеро.
– Wi-Fi, струм на кожній
локації — це дає змогу сидіти
довші сесії, без зайвих клопотів, — поділився враженнями
член команди «1715 Мікс» Ігор
Сьорак.
Водночас він наголосив,
що основне задоволення від
цього виду спорту не у фізичних відчуттях, а в емоціях:
«Перехитрити рибу, відгадати, що їй зараз «хочеться…»
Так от, відгадувати приїхали старі й малі. Деякі команди складалися лише із членів
сім’ї: чоловік, дружина, діти
— всі «хворі». Ключовий симптом цієї недуги — турбота про
спійману рибу. У жодному
випадку трофеї цих рибалок
не потрапляють на сковорідку. Впійманого коропа чи
товстолоба навіть зважують
дуже обережно, для цього є
спеціальні штуковини, щоб
лускатим у них було зручно,
а ранку від гачка обробляють
антисептиком.
Про основні принципи
спортивного карпфішингу нам
розповів суддя турніру–фестивалю Віктор Шанюкевич:

— Тут найважливіше, щоб
здобич якнайшвидше повернулася у водойму без пошкоджень. Через це під час
змагань використовуються
снасті тільки певних зразків,

змінити розподіл місць у турнірній таблиці), статус фестивалю дав змогу не надто досвідченим спортсменам трохи
повчитися.
— Ми ловили дві години

боротьба була доволі запеклою
« Хоча
(кожна рибина могла змінити розподіл місць
у турнірній таблиці), статус фестивалю дав змогу
не надто досвідченим спортсменам
трохи повчитися.

»

а всі інші — заборонені. Також
спортсмени не застосовують
жодних насадок чи кормів
тваринного походження. Це
настільки компрометуюче
порушення, що людина, яку
хоча б раз спіймали на цьому,
вилетіла б не лише зі змагань,
а загалом із цієї «тусовки» любителів коропової ловлі.
Турнір тривав два дні. І
хоча боротьба була доволі запеклою (кожна рибина могла
Вакарчук – Зеленському:
Вак

Цікава
»

Фото nrcu.gov.ua.

ГА ЗЕТА +

на вих ідні
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Фото krymr.com.

Під ялинку
Бог
подарував…
дитинку

Фото Галини ПОХИЛОЇ.

Розповідь про Настю Василюк (на фото) читайте на с. 7

»

l НАШОГО ЦВІТУ ПО ВСЬОМУ СВІТУ
Фото litakcent.com.

«Коли стріляли — ми бігли в підвал.
Навіть у трусиках.
Бо боялися…»

Фото radiosvoboda.org.

Семирічна Сабріна Чумак
із прифронтового Павлополя,
що на Луганщині, кожного
вечора молиться, щоб снаряд
не потрапив у їхній дім

з 2014 року в Україні є діти, які живуть в
умовах війни: поранені, налякані, осиротілі.
Сотні тисяч малят, які разом із батьками
стали вимушеними переселенцями, втратили
свій дім, свою малу батьківщину, своїх друзів...

І

«Я хочу, щоб ми добре жили, а в татка були здорові очі,
і не стріляли»,— говорить Сабріна.

Закінчення на с. 5

»

А на с. 16 — історія до сліз
«Намалюю різдвяну мелодію...»

Нобелівська лауреатка
з літератури Ольга Токарчук:
«Я знаю, як буде «розпрягати
коней», але не знаю,
як сказати «помити руки»»

Я «відкрила» для себе цю жінку нещодавно, коли,
слухаючи про вручення «Нобеля», почула таке
милозвучне прізвище. Українка?! Ні, полька. Але з нашим
корінням! Їй 57 літ. Має напрочуд гострий розум і вміє
просто писати про глибоке. Я вже не можу відірватися від
її «Веди свій плуг понад кістками мертвих». Одночасно
на одному з польських сайтів вичитала неймовірну річ:
не всі поляки горді з того, що Ольга Токарчук (на фото)
отримала найвище визнання
Закінчення на с. 11
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Д
ЧИТАЙТЕ У «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ»

То була малесенька
дівчинка, поява якої
для всіх виявилася
несподіванкою. Вона
осиротіла ще до свого
народження. Жінка, яка
дала їй життя, не чула,
як голосно і розпачливо
плакала донечка,
бо вже не дихала.
Про батька нічого
не було відомо.
Стан здоров’я
новонародженої
викликав у лікарів
тривогу. Але ця
трагічна історія
мала щасливе
продовження. До
Різдва у сирітки
знайшлася мама…

Дивлячись у темну ніч, вона просить Бога вберегти їх від смерті і війни.

Р Е К Л А М А

— Першої доби лідирував
у зоні, на другу — наче відрізало мене, вітер змінився і
перестав «добивати»… — так
пояснив причину невдачі Андрій Палюшинський з однойменної команди.
Такі невезіння — це природно: в будь–якому протистоянні є аутсайдери. От
Миколі Дробчаку із команди
«Рокко» (Дрогобицький карповий клуб) ніяк не вдавалося
виманити карпа з води:
— Настрій був би кращий,
якби ми хоча б від «нуля» відійшли, — говорить. — Це
озеро для мене трохи дивне,
бо я ніяк не можу до нього
«добратися». Ми тут карпа
вживу тільки у сусідів бачили.
Можливо, щось із кормом не
так чи десь недопрацювали.
Але цього так не залишимо,
повернемось і зробимо свою
справу «як має бути».
Успішний результат в
карпфішингу залежить від багатьох факторів, пояснювали
нам учасники турніру.
— Щоб забити гол, потрібно попасти у ворота. Тут
логіка схожа: щоб впіймати
рибу, потрібно її правильно
кормити, влучати в точку. Це
відіграє велику роль, — розповів переможець змагань
Олександр Саверчук.
Його команда «Алкокарп»
виманила з води 14 рибин, які
разом заважили 79 кілограмів 520 грамів. На два карпика менше спіймали львів’яни
і посіли друге місце — вага
улову команди «Lemberg»
77,840 кг. Бронзу здобув «VO
Carp» — 11 трофеїв і 65,480
кг. До речі, останній колектив
отримав приз і за найбільшу
спійману рибину — 13,380 кг.
Коли цього карпа підняли, то
подумали, що це — легендарний Рембо, втім, він виявився
значно меншим. Знаменитість водойми важила понад
17 кілограмів.
Підсумовуємо нашу розповідь словами судді турніру–фестивалю Віктора Шанюкевича:
— Це пропаганда певної
позиції: люди, які обмежують
себе у вилові, поїданні риби,
ставляться до своїх трофеїв
як до друзів, а не як до їжі,
сподіваються, що завдяки
цьому риби у наших водоймах
стане більше. n

АДОК
l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

««Навіщо ж солодку вату
в душу заганяти?»
с. 5

тому на зовсім інші бойли
(наживка для карпфішингу.
— Ред.), а більш кваліфіковані рибалки нам підказали
замінити їх, і ми майже відразу спіймали велику рибу,
— розповів учасник команди
«Trophy Hunters» Олександр
Момотюк. — Щоправда, корегування тактики не допомогло спортсменам вибитися в
лідери змагань. А від декого
відвернулася фортуна.

«ЦІКАВА»
«ЦІКАВА»

СІЧНЯ ЩЕ
ЗАЗА
239ТРАВНЯ
ЩЕ
У
ПРОДАЖУ!
ПРОДАЖУ!
УП

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

»

7-річна САБРІНА:
«Коли стріляли – ми бігли
в підвал. Навіть у трусиках.
Бо боялися…»
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Реальна
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історія:
рія:
під ялинку
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Бог
подарував…
в…
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Уроки європейського
заробітчанства:
прострочені подарунки
и
відправляли… додому
Курортний Оман подібний на обман:
у Зеленського – свої «Мальдіви»

8

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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n Редакційний щоденник
Фото з особистого архіву Костя ГАРБАРЧУКА.

свята — правнучка Вікторія народила
сина. Тож життя триває.
Але найбільшим подарунком на Різдво для мами та всієї нашої родини стало
повернення з фронту онука Олександра — сина мого старшого брата Миколи. Він у складі 14-ї бригади захищав нас
усіх на Сході України.
…СПОГАДАМИ МОЄЇ МАМИ

Мама і син. Два знімки з різницею у 50 літ — 1970-й і 2020-й.

КРИЛАТА КОЛІСНИЦЯ ЧАСУ
Чим переймався і з чого
дивувався останнім часом
лу місцевого
сце о о
редактор відділу
самоврядуванняя
і сільського життя
ття
«Газети Волинь»
ь»
Кость
ГАРБАРЧУК
…СКІЛЬКИ ЗАЛИШИЛОСЯ
ШОКОЛАДНИХ ЦУКЕРОК

У бразильського поета Маріу де Андраде (1893–1945) є цікаве порівняння
прожитих літ із ласощами: «Я порахував
свої роки і виявив, що у мене лишилося
менше часу, ніж прожив. Відчуваю себе
такою дитиною, яка виграла коробку
цукерок, перші з’їла із задоволенням,
а коли зрозуміла, що лишилося декілька,
то починає по-справжньому їх смакувати. Мене тривожать заздрісні люди, які
дискредитують більш здібних, щоб привласнити їхні досягнення. Я не бажаю
цього, бо моя душа поспішає. Я хочу
жити з людьми, які несуть у собі людяність і вміють сміятися з власних помилок. Люди, які розуміють своє покликання і не ховаються від своїх обов’язків. Ті,
які захищають людську гідність і прагнуть
бути на боці істини і справедливості.
Я хочу оточити себе людьми, які знають,
як торкатися сердець інших, які, попри
важкі удари долі, навчилися рости і зберегли власну душу. Тому я поспішаю жити
з інтенсивністю, яку може подарувати
тільки зрілість».
Як на мене, один із найвлучніших висловів про час, що минає, тому повністю
погоджуюся з думкою талановитого бразильця. Вже не хочеться витрачати даремно жодну із цукерок, котрі лишилися,
адже вони будуть більш смачними, ніж ті,
які з’їв.

У нас із вами є тільки один шанс
на життя, без чернеток. На відміну від героїні оригінального роману, який я «проковтнув» напередодні Нового року. Сучасна британська письменниця Кейт
Аткінсон у 2013 році опублікувала книгу
«Життя за життям». Завдяки видавництву «Наш формат» та перекладачці
Ярославі Стрісі тепер ми маємо змогу
читати роман українською. Відразу після виходу твір отримав визнання у світі
й став переможцем у номінації «Історична фантастика». Хоча це цілком реалістичний роман про дівчину Урсулу Тодд,
яка народжується 11 лютого 1910 року
й відразу помирає немовлям, бо пуповина закрутилася навколо шиї. Але далі
авторка нам пропонує чимало різних варіантів життя та смерті головної героїні:
вона тоне у морі, розбивається, впавши
із даху. У семилітньому віці стає жертвою
епідемії «іспанки».
В одному з розділів Урсула гине від
бомбардування нацистами Лондона
у 1940 році. Вже у наступному — виходить заміж за німця й помирає у Берліні
у 1945-му. Кейт Аткінсон висуває альтернативні версії. Книга цікава тим, що, читаючи її, намагаєшся проаналізувати власні
кроки та вчинки. Коли б у вас була можливість щось змінити, то що б ви зробили?
Гадаю, у багатьох шанувальників «Волині» з’являлися такі думки. Як би склалося життя, коли б людина вчинила інакше. Я також колись розмірковував над
цим. Один із варіантів — що б робив,
коли б не став студентом університету.
Пам’ятаю, що збирався їхати після армії
десь на Далекий Схід на золоті копальні.
Виношував таку романтичну ідею.
Саме у книзі «Життя за життям» я натрапив на вислів про «Крилату колісницю часу», а кожний розділ, у якому помирає Урсула Тодд, закінчується словами
«…запала темрява». Отож, поки цього
не сталося, не марнуймо життя на дурниці, бо маємо єдиний, неповторний,
наш власний варіант — і вже не зможе-

мо змінити минуле та виправити скоєні
помилки.
…ПОВЕРНЕННЯ ВНУКА З ФРОНТУ —
НАЙКРАЩИЙ ПОДАРУНОК

На Різдво ми всією родиною збираємося у батьківській хаті. Це давня традиція, скільки себе пам’ятаю, адже в мами
8 січня день народження. Цьогоріч їй виповнилося 88 літ. Третє свято без тата,
але він був із нами того вечора, онуки
й правнуки з гумором та добрим словом
згадували дідуся. Всі у родині добре знають ту сімейну історію про зустріч 17-річних Володимира Гарбарчука й Василини
Мороз на танцях у 1949-му в селі Линів-

життя
« Нена марнуймо
дурниці, бо маємо
єдиний, неповторний, наш
власний варіант — і вже
не зможемо змінити
минуле та виправити скоєні
помилки.

»

ка Рожищенського району. Мій батько
в юності грав на гармошці. А дівчатка
із сусідніх Трилісців прийшли на вечорниці. Але тільки хтось із парубків запрошував Василину, мою маму, гармоніст
відразу зупинявся. Не було в молоді тоді
забави, бо сільський музикант вподобав
метку жваву дівчину, яка дуже любила
танцювати, але сам не міг її запросити,
бо мусив грати…
Через рік, у жовтні 1950-го, батьки
побралися, а вінчалися у церкві села
Любче.
Я вже не раз казав, якою вдалою
та результативною стала та зустріч у Линівці на танцях: троє дітей, п’ятеро онуків,
дев’ятеро правнуків та троє праправнуків. І наша родина регулярно збільшується й поповнюється. У 2019-му напередодні Різдва внучка Аня народила хлопчика
Назарчика, а цьогоріч — на третій день

Р Е К Л А М А

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.
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Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття
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Пам’ятаю пекучий біль і власний розпачливий крик. Я біжу босий із вигону
за селом Трилісці, куди виводив нашу
корову, й ридаю. Мені назустріч із нашого двору летить мама. А я так сплакався
й не можу толком пояснити, що ж сталося. Тільки показую на ногу, яка чомусь
набрякла й почервоніла. Це зараз смішно, а в чотири роки, коли тільки починаєш пізнавати навколишній яскравий
і добрий світ, пекучий укус бджоли став
справжньою маленькою трагедією. Мама
підхоплює мене на руки, швиденько несе
до хати й промовляє: «Не плач, синочку,
зараз витягнемо жало — й до вечора будеш бігати». А мені так боляче, що здається, вже ніхто не врятує й занесуть
мене на могилки, як нещодавно зробили
з бабусею Юхимкою.
За кілька хвилин біль стихає, мама
виймає жало і щось прикладає до розпухлої ноги. Заплаканий, але із відчуттям
спокою та захисту, засинаю на її руках.
Це мій перший свідомий спогад. З того
часу розпочалося дитинство, яке я вже
пам’ятаю.
Тільки коли став журналістом, то зрозумів, що любов до слова мені передалася від мами. Вона змогла закінчити
лише сім класів, але змолоду пише вірші. До кожного свята читає напам’ять
власний твір. І цього року матуся знову
здивувала наївною і щирою поезією. Про
кожного з нас згадала в окремій строфі.
Після смерті батька мама дуже затужила. Вони з татом прожили разом майже 67 літ. Щоб якось відволікти від сумних
і негативних думок, я запропонував їй написати спогади. Приніс зошит великого
формату. Завдяки цьому вдалося дізнатися багато цікавих подробиць, які ми чули
лише фрагментарно. Про страшну травму, коли семирічну Василинку скалічила
молотарка і як її везли вночі до костоправа у село Кошари біля Ковеля. Про першу
хату розміром 4 на 8 метрів, яку взялися
будувати молодята відразу після одруження. Про переїзд батьків у місто Чистякове (Торез) Донецької області наприкінці
1950-х й повернення в рідне село через
два роки. Для нащадків залишився унікальний родинний документ, щоправда,
він ще не дописаний.
Як і більшість старших людей, мама
відмовилася переїжджати до когось із дітей. Категорично заявила, що хоче жити
й померти у своїй хаті. І зараз із нею ночує наша старша сестра Рая. Але кожний
мій ранок розпочинається із телефонного дзвінка до мами. Поки тривають гудки, то серце б’ється частіше — я дуже
хвилююся. Відразу стає легше, коли
вона відповідає, строго й водночас турботливо запитує: «Костя, ти добре вдягнувся? Сьогодні такий вітер, і шапку бери
зимову…». І хоч я маю власних дорослих
дітей, але відразу відчуваю себе тим маленьким беззахисним хлопчиком, якого
вкусила бджола, а мама врятувала від
пекучого жала… n
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Спецпризначенцю-волинянину
інкримінують державну зраду
У березні-квітні
2014 року, під час
збройної агресії
Російської Федерації
проти України
та анексії Автономної
Республіки Крим, він
вступив на службу
до спеціального
підрозділу внутрішніх
військ Управління
Міністерства
внутрішніх справ
РФ у Севастополі —
загону міліції особливого
призначення «Беркут»
(у подальшому —
Управління Федеральної
служби військ
Національної гвардії
РФ у Севастополі),
де тепер перебуває
на керівних посадах

І «Спільну коляду», і спільну молитву про мир почують у небі.

Чим дивувало 14-те
«Різдво у Луцьку»
Упродовж двох днів
на Театральному
майдані обласного
центру тривав
традиційний
етнофестиваль,
організований
Луцькою міською
радою
Лариса ЗАНЮК
Путінському посіпаці загрожує 15 років тюрми.

Наталка МУРАХЕВИЧ

а процесуального керівництва прокуратури Волинської області колишньому працівнику спецпідрозділу «Беркут» УМВС України
в області повідомлено про
підозру у державній зраді
та посяганні на територіальну
цілісність і недоторканність
України (кримінальні правопо-

З

рушення, передбачені ч. 1 ст.
111 та ч. 2 ст. 110 КК України).
Окрім того, у соціальній
мережі «Вконтакте» під вигаданим ім’ям він розмістив
низку дописів, які містять заклики до зміни меж території
України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, поєднані із роз-

n Кримінал

ГОЛОВУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ЗАТРИМАЛИ ЗА КОРУПЦІЙНІ
СХЕМИ ІЗ ЗЕМЛЕЮ
8 січня оперативники
обласного
управління
стратегічних
розслідувань,
слідчі поліції Волині
за процесуального
керівництва обласної
прокуратури
затримали
посадовця
та посередника
Ірина ПАСІЧНИК

иновник налагодив
корупційну схему вирішення земельних
питань. До протиправної
діяльності у якості посередника залучив керівника комерційної структури,
який є сертифікованим
інженером-землевпорядником. За безперешкодне
виділення у власність ділянки громадянин повинен
був заплатити 6 тисяч доларів «винагороди». У разі
відмови — затягування
процесу або взагалі негативний розгляд питання
на сесії.
Наприкінці грудня ми-

Ч

нулого року сільський
голова через землевпорядника отримав першу
частину неправомірної
вигоди — 5 тисяч гривень
посередник забрав собі,
а тисячу доларів передав
посадовцю. Минулої середи правоохоронці задокументували одержання
посередником другого
«траншу» — 3 500 доларів.
Після передачі коштів голові сільради обидва були
затримані за місцем мешкання чиновника.
Кримінальне провадження
відкрито
за ч. 3 ст. 368 — прийняття
пропозиції, обіцянки або
одержання неправомірної
вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк
від 5 до 10 років без права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю до трьох років
з конфіскацією майна.
Вирішується питання
про повідомлення затриманим про підозру та обрання
запобіжних заходів. n

палюванням національної ворожнечі.
Триває досудове розслідування. За вчинення таких
злочинів Кримінальним кодексом України передбачене
покарання аж до 15 років позбавлення волі з конфіскацією
майна. n

ЗА СМЕРТЬ ЖІНКИ
ВІДСИДИТЬ
ЗА ҐРАТАМИ ПОНАД
7 РОКІВ
Прокурори Турійського відділу
Володимир-Волинської місцевої
прокуратури підтримали публічне
обвинувачення у кримінальному
провадженні про заподіяння
32-річним мешканцем села
Бобли Турійського району
співмешканці тяжких тілесних
ушкоджень, від яких вона
померла
Мирослава СЛИВА

іло 34-річної жінки з ознаками насилля було виявлене 18 грудня
2018 року. На місце події одразу ж виїхали слідчо-оперативна група,
співробітники сектору кримінальної поліції. Правоохоронці встановили, що напередодні упродовж дня чоловік, перебуваючи напідпитку у власній оселі, кілька разів бив співмешканку, завдаючи їй ударів
по голові. До вечора наступного дня від
отриманих травм вона померла.
Володимир-Волинський міський суд,
визнавши волинянина, який щиро розкаявся у скоєному, винним у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої), призначив йому покарання у вигляді
7 років та 6 місяців позбавлення волі. n

Т

13 січня в Осівцях на Камінь-Каширщині відкрили новозбудовану школу. 235 учнів розпочали заняття у сучасному приміщенні. Заклад будували три роки, кошторис становив 75 мільйонів гривень. Навчальний заклад має нове
устаткування та інвентар, харчоблок, актовий і спортивний зали.

крім волинських,
сюди завітали колядники із Польщі та Білорусі. Віншували на новий
рік гурти Mad Heads, «Аколада», «Нота Нео», NEGODA,
Garage drum show, співачки
Галина Конах, Тетяна Ціхоцька, фольк-гурт «Чачка»,
квартет «Акорд», фіналіст
шоу «Голос. Діти» Ярослав
Карпук, творчі колективи
області. Відбувалися святково-обрядові дійства, роз-

О

ваги, частування, різдвяний
ярмарок. У рамках фесту всі
охочі долучилися до акції
«Спільна коляда» та до Всеукраїнського флешмобу
«Завдяки тобі», щоб подякувати військовослужбовцям,
які боронять нашу державу
у зоні проведення ООС, аби
ми святкували в спокої. А
заслужений артист України
учасник АТО Адам Горбатюк
і Тетяна Ярошик разом із
дитячим колективом запропонували щемливу композицію, у якій озвучили щире
бажання дитини, батько
якої на війні, про особливий
дарунок — життя і здоров’я
татові. А на завершення потішив колядками легендарний Волинський державний
академічний український
народний хор. Дух Різдва зігрів кожного учасника
й гостя етнофестивалю. n

Колядники на луцьку сцену прибували з усіх усюд.

n Героям слава!

ПОНАД 70 РОКІВ ЖИВ ПІД ЧУЖИМ
ПРІЗВИЩЕМ
У селі Кураш Дубровицького району Рівненщини
попрощалися з легендарним ветераном УПА
Степаном Бакунцем (на фото)
8 лютого
1943 року він
брав участь
у першому
бою Української повстанської армії
проти німців.
Олександр
Шмалюх (таке
справжнє
ім’я вояка. —
Ред.) більше
70 років прожив під вигаданим прізвищем: у 1944му натрапив
Фото novynarnia.com.
на засідку
НКВС, і щоб
відвести підозри від родини, назвався Степаном Бакунцем. Пройшов табори Казахстану і Колими. Попрощатися
з 95-літнім героєм прибули представники районної влади,
воїни АТО і ООС, жителі Дубровицького, Володимирецького,
Сарненського районів та громадські активісти. n
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n Адреса біди

www.volyn.com.ua

n Спорт

Фото football24.ua.

СЕСТРИЧКИ ВИПАЛИ ІЗ БАЛКОНА
НА 7-МУ ПОВЕРСІ
Трагедія сталася 8 січня у Луцьку на вулиці Конякіна, 7. Одна
з дівчат загинула, її родичку з Вінниччини рятують у Волинській
обласній дитячій лікарні. Обом юнкам ще не виповнилося 16
Фото Youtube.com.

Оксана КРАВЧЕНКО

п’ятницю, 10 січня, у селі
Лище Луцького району
провели в останню дорогу Іринку. Дівчинка і її старша
рідна сестра навчалися у Луцькому центрі професійно-технічної освіти і проживали в квартирі, що раніше належала їхній
бабусі, яка перебралася у село.
«Активна, життєрадісна, позитивна», — характеризують загиблу в училищі.
На Різдво у гості приїхала
з Вінниччини двоюрідна сестра
дівчат — Маринка, студентка
Калинівського технологічного
коледжу. Неповнолітніх запросили на хрестини у село неподалік Луцька. У другій половині дня
8 січня вони самі, без дорослих,
повернулися після святкування
у квартиру, де й трапилася біда.
Чутки про те, що підлітки влаштували гулянку, поліція не підтвердила: в помешканні пляшок
не було, присутності сторонніх
і слідів боротьби не виявили.
Правоохоронці вважають, що одна з дівчат жартома
почала перехилятися через
перила балкона й втратила рівновагу. Інша її намагалася врятувати. Схопила за ноги, однак
не змогла втримати і полетіла
вслід.
Кажуть, що про надзвичайну
подію поліції повідомив водій
маршрутки, який бачив, як із заскленого балкона падали дівчата-підлітки, і негайно викликав
«швидку». Але Ірині медики вже
не могли допомогти. Марину
в дуже важкому стані доправили в обласну клінічну дитячу лікарню. Заступник генерального
директора з хірургічної допомоги ВОДТМО Ігор Дородних розповів, що біля потерпілої у той
момент не було нікого з родичів,
але лікарі з перших хвилин провели комплекс необхідних заходів, обстежень і негайно розпочали лікування. У пацієнтки
діагностували черепно-мозкову травму, пошкодження органів грудної клітки, забій органів

У

«Дякую, Луцьк! Пора рухатися далі», — написав на своїй
сторінці в Instagram 28-річний захисник Міха Горопевшек,
який забив за «Волинь» 10 голів.

Словенець Міха
Горопевшек
залишає «Волинь»
Не робіть фатальний крок!

черевної порожнини, множинні
переломи і рани. Її ввели у медикаментозний сон.
У п’ятницю під дверима відділення анестезіології ми застали Маринину маму і її подругу.
— Прикро, що в інтернеті
було багато неправдивої інформації про це нещастя: і комп’ю-

врятувало
« Очевидно,
дитину те, що спочатку
впала на тіло сестри,
а від удару вже
її відкинуло на мерзлу
землю.

»

терну гру «Синій кит» приплели,
і наркоманів, які буцімто живуть
у тому будинку, — сказала жителька Калинівки, яка приїхала,
щоб підтримати матір потерпілої. — Про Маринку у нашому
місті всі, хто її знає, скажуть
вам тільки хороше. Довго гостювати в Луцьку вона не планувала, побачилася з рідними
і наступного дня мала бути вдома. На Вінниччині люди збира-

ють гроші на лікування, бо воно
буде тривалим. Можливо, і волиняни долучаться до порятунку дівчини. Кошти можна
переказати на картковий рахунок, відкритий у Монобанку
№ 5375414109515006.
У Маринки дуже понівечене
обличчя, складні переломи щелепно-лицевих кісток, проблема
з легенями, багато інших травм.
Але вона бореться за життя.
Очевидно, врятувало дитину
те, що спочатку впала на тіло
сестри, а від удару вже її відкинуло на мерзлу землю. Свідки кажуть: дякувати Богу, що
не на металевий стержень, який
був неподалік.
Учора Ігор Дородних повідомив, що дівчинка вийшла
з коми, стан її важкий, але стабільний. Повторне обстеження
на комп’ютерному томографі
дало обнадійливі результати.
До речі, 8 січня подібний
випадок стався і в Ковелі.
З четвертого поверху недобудованої споруди, що на вулиці Заводській, упав 33-річний чоловік. Потерпілий теж
у тяжкому стані в лікарні. n

Луцький клуб повідомив про
припинення співпраці відразу
з півдюжиною футболістів
Сергій ПЕРЕПАСЕНКО

ез змін немає руху, а кадрові перестановки — невід’ємна частина гри мільйонів. Ось
і клуб «Волинь» залишають шестеро футболістів: Міха Горопевшек, Віталій Пономар, Назар
Мельничук, Євген Неплях, Андрій Стрижеус та Ярослав Котляров. Головний тренер Андрій Тлумак, керівництво, тренерський штаб та персонал ФК «Волинь»

«Б

завжди будемо вболівати за ваші
« Ми
успіхи — адже ексволинян у футболі

»

не буває!

дякує хлопцям за плідну співпрацю, за те, що були невід’ємною частиною нашої луцької футбольної родини! Нехай на вас чекає цікаве та успішне продовження
кар’єри в інших клубах! Ну а ми у свою чергу завжди
будемо вболівати за ваші успіхи — адже ексволинян
у футболі не буває!» — йдеться у дописі на офіційному
сайті ФК «Волинь».
Нагадаємо, що після 19 турів із 36 лучани посідають друге місце в Чемпіонаті України з футболу у Першій лізі, маючи в своєму активі 38 очок (11 перемог,
5 нічиїх, 3 поразки, різниця м’ячів — 37:24). Більше —
тільки у команди «Рух» із Львівщини (39 очок). Матчі
Чемпіонату відновляться 22 березня: тоді на «Волинь»
чекає складний поєдинок в Одесі проти місцевого «Чорноморця», який поки що перебуває лише на
10-му місці в першості. n

n Зверніть увагу!

Р Е К Л А М А

Лариса ЗАНЮК

е не обов’язкове проходження тесту — воно відбувається лише з метою ознайомлення учнів із процедурою
проведення, змістом завдань,
порядком доступу до пункту
тестування та робочого місця.
Таким чином учасникам пропонують психологічно налаштуватись та навчитися розподіляти
час на основній сесії. Процедура
платна – 138–150 грн за тест
(залежно від регіону проживан-

Ц

ня). Пробне ЗНО з української
мови і літератури відбудеться 21
березня, з історії, математики,
біології, географії, фізики, хімії,
іноземних мов – 28 березня. Реєстрація триватиме до 24 січня.
Порядок оприлюднено на сайтах
регіональних центрів оцінювання якості освіти. Для зареєстрованих створять інформаційні
сторінки, на яких до 2 березня
розмістять інформацію про час
і місце проходження пробного
тестування, а згодом – його
результати.
Важливо! На основну сесію
ЗНО потрібно реєструватися
окремо. Результати пробних
тестувань нікуди не зараховуються. n

Інфографіка fakty.com.ua.

ТРИВАЄ РЕЄСТРАЦІЯ НА ПРОБНЕ ЗНО
Записатися на участь у ньому
можна до 24 січня через
регіональні центри оцінювання
якості освіти

КРИМІНАЛ
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n Шок!

СВОЇХ ЖЕРТВ РЕЦИДИВІСТ-ВОЛИНЯНИН
ЗВ’ЯЗАВ СКОТЧЕМ І ЗАХОВАВ У ШАФУ
Фото korrespondent.net.

Закінчення.
Початок на с. 1
Ірина ПАСІЧНИК

лідчі констатували насильницьку смерть —
на вбитих нарахували
десятки ножових поранень.
Чи було зґвалтування — стане
відомо після проведення медичної експертизи.
Як дівчата опинилися на
зйомній квартирі, наразі встановлює слідство. А от причетних до жорстокого вбивства
правоохоронці встановили
оперативно. За підозрою у
злочині суд узяв під варту волинянина Сергія Ксьондзика і
19–річну Єлизавету Бершацьку
з села Липняжка Добровеличківського району Кіровоградщини. Жінка сама виховувала
двох дітей, але, як кажуть односельці, Єлизавета не приділяла малечі належної уваги.
34–річний уродженець
села Рокитниця Любитівської
сільської ради на Ковельщині має не найкращу репутацію на батьківщині. У сільраді
розповіли, що від нього були
самі біди. «Від нього всього
можна чекати, — нарікають
односельці та зазначають: —
Це недобрий, хитрий і нахабний чоловік». Відразу після
школи пішов кримінальним
шляхом. У 2002–му викрав та
здав металобрухт, за що отримав 100 годин громадських
робіт, а у 2006–му за крадіжку
із проникненням у житло був
засуджений на 3 з половиною
роки позбавлення волі з дво-

С

Вбивцям загрожує від 10 років за ґратами до довічного ув’язнення.

річним іспитовим терміном.
У серпні 2008–го здійснював
опір працівнику міліції під час
затримання і в сукупності з попереднім злочином отримав
ще 4 роки позбавлення волі.
А за кілька місяців — у грудні — погрожуючи вбивством,
зґвалтував у Турійському районі неповнолітню дівчину.
Цього разу молодому чоловіку
присудили 11 літ та 6 місяців
в’язниці.
Після виходу з тюрми — у
червні 2016 року його перевели відбувати покарання на
дільницю соціальної реабілітації — волинянин займався
юридичною тяганиною. Він
притягувався до відповідальності за водіння у нетверезому стані. Перед смертю
батько продав хату у селі, і
син почав судитися з новими
власниками, внаслідок чого

відсудив у молодої сім’ї і повернув собі будинок. Він найняв адвоката, за допомогою
якого домігся оформлення
на себе земельного паю. Судився з дружиною, яка хотіла
розірвати шлюб, а на 6 люто-

вбивство, за словами правоохоронців,
« Жорстоке
було вчинене з корисливих мотивів.
»
го 2020 року у Сергія Ксьондзика призначено засідання у
Шевченківському районному
суді Львова щодо позбавлення батьківських прав. У січні
2018-го чоловік програв суд
своєму знайомому, у котрого
позичив близько 120 тисяч
гривень, а в грудні — ПриватБанку, якому винен більше
62 тисяч гривень.

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 Продається будинок у с. Матейки
Маневицького району. Житловий стан,
надвірні споруди, проведена вода.
Тел.: 099 75 03 304, 068 78 59 644.
l У с. Маковичі Турійського району продається недобудована хата. Є
1 га землі. Тел. 096 17 56 571 (з 11.00
до 17.00).

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль «Опель
Зафіра» (мінівен, 2011 р. в., 1.7, дизель, сірий металік, щойно пригнаний,
7 місць). Тел. 096 81 89 368.
l Продається шасі до автомобіля ЗІЛ130. Тел. 050 73 95 444, 067 45 02 527.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам кінну та тракторну грабарку «сонечко». Тел. 095 43 85 889.

Тож і жорстоке вбивство,
за словами правоохоронців,
було вчинене з корисливих
мотивів. Хоч у дівчат при собі
були тільки мобільні телефони, недорогі прикраси і трохи грошей. Одна із загиблих,

l Продам задній диск до трактора
Т-25. Тел. 095 43 85 889.
l Продається одновісний причіп у
дуже доброму стані. Тел. 095 20 25
319.
l Продам два трактори Т-40, Т-25.
Недорого (Любешівський район). Тел.
066 11 43 935.
l Продам трактор Т-25 у доброму
стані, є кабіна. Ціна договірна. Тел.
066 11 43 935.
l Продам трактор Т-40 у доброму
стані. Ціна договірна. Тел. 066 11 43
935.
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: гноєрозкидачі, дискові
борони, плуги, прес–підбирачі, об-

Марія Каминіна, була волонтеркою Червоного Хреста. На
сторінці Київської обласної
організації Товариства колеги написали: «Маша неодноразово брала участь у наших
акціях, допомагала під час
відновлення і підготовки волонтерського простору на вулиці Богдана Хмельницького.
11 листопада 2019 року, за

прискувачі, 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.

РІЗНЕ
l Продам бігову доріжку (100 кг).
Ціна договірна. Тел. 050 80 51 585.
l Недорого продається холодильник «Днепр-2» (б/в) у доброму робочому стані. Тел. 050 24 15 094.
l Продам: дрова рубані (твердої
породи), торфобрикет, цеглу білу та
червону (нову та б/в), шифер (б/в),
пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем
ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02
527.
l Продам: торфобрикет, цеглу (нову
та б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), пісок, щебінь,
відсів, керамзит, цемент, глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ
(самоскид). Послуги мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00 567,
050 72 27 271.

власним бажанням, була переведена в резерв волонтерів». Друга жертва — Єва Лисенко — навчалася в коледжі,
а у вільний час підробляла
— роздавала рекламу. Поліція припускає, що зустріч із
жертвами була ситуативною,
а не за попередньою домовленістю. Як дівчата потрапили у квартиру, ще не відомо,
але причиною, що призвела
до їхньої смерті, могла стати
суперечка з орендарями.
Сергій Ксьондзик два роки
тому (теж під Новий рік) напав
на двох дівчат. Він бив їх по голові, обличчю й грудях. А потім
забрав в однієї з них мобільний телефон, а в другої — 300
доларів, фотоапарат і планшет. Тоді зловмисника взяли під варту, а на судах одна
з потерпілих неодноразово
скаржилася, що отримує від
грабіжника погрози навіть із
в’язниці. Прокуратура Львова
наполягала на затриманні рецидивіста, в якого було кілька
судимостей, але суд чомусь
вирішив, що чоловік не становить небезпеки, і в липні 2019
року його випустили під заставу у 34 тисячі гривень. 20 січня
по цій справі мало відбутися
судове засідання.
Сергію Ксьондзику і Єлизаветі Бершацькій обрали
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без
можливості внесення застави. Підозрюваних у вбивстві
затримали вранці 6 січня на
Одеському залізничному вокзалі. Під час суду Сергій мовчав і сказав лише одну фразу:
«Я визнаю себе винним лише
в тому, що я захищав себе та
особу, яка зі мною була». Їм
загрожує від 10 років за ґратами до довічного ув’язнення.
Наразі суд обрав запобіжний
захід — два місяці арешту без
права застави. n

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 Продається баран (порода угорська велика). Ціна 1 700 грн. Тел. 096
22 28 109.
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 снопи із житньої соломи та
очерету для покриття даху. Тел. 050 37
88 524.
l Продам: картоплю (велику та насіннєву), кормовий буряк, зерно пшениці, солому в тюках. Тел. 095 43 85
889.

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 Загублену картку водія (№ UAD
0000116519000), видану 23.09.2017 р.
на ім’я Кузьмич Олександр Якович,
вважати недійсною.
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n Знай наших!

Фото з архіву Лесі КРАВЧУК.

www.volyn.com.ua

n Справжня казка

Приватне світлове шоу
у Млинові приваблює
сотні глядачів
Дійство триває близько 20 хвилин
Фото volyn.com.uа.

Учасники «Мрії» з керівником колективу Лесею Кравчук і народним артистом України
Григорієм Чапкісом.

Волинянки так затанцювали
«Краков’як», що підкорили серце
знаменитого Григорія Чапкіса
Горохівська «Мрія» зробила фурор у столиці
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

часники танцювального ансамблю
«Мрія» Будинку
дитячої та юнацької творчості міста Горохова з чудовим настроєм зустріли
2020 рік, бо напередодні
повернулися зі столиці,
де протягом лише двох
днів аж на трьох сценах
витанцювали три найвищі
нагороди у своїй віковій
категорії 9–11 років.
Разом із керівником
колективу Лесею Кравчук дівчатка спершу
хвилювалися за кулісами ХХ Міжнародного
конкурсу-фестивалю
«ProFestGold». Авжеж!
Його учасниками стали
більш як120 колективів
з України, близького й
далекого зарубіжжя. Однак глядачі подарували
найбільше аплодисментів
шістьом граціозним красуням із провінційного
містечка на Волині Юліані Лукашук, Владиславі
Шульган, Аліні Степанюк,
Уляні Герасимчук, Яні
Лись, Марині П’явці.
Журі очолював
відомий хореограф,
народний артист України Григорій Чапкіс. Юні
волинянки виконанням
польського «Краков’яку»
(нового шедевру в своє-

У

му багатому репертуарі)
зуміли завоювати серця
найвідоміших танцюристів. За це здобули перше
місце і нагороди від
«самого Чапкіса».
Чи мріяла життєрадісна «Мрія», що цього ж дня
отримає ще одну перемогу теж серед більш
як ста колективів України? Дівчатка зізнаються, що зі своєю наставницею Лесею Кравчук
вони готові діставати

валь-конкурс «Різдвяна
феєрія». Були втомленими, але мали велике
бажання порадувати
ще одним успіхом рідне
місто, Волинь, Україну
і Лесю Ростиславівну!
І найбільше оплесків
та почесне перше місце
публіка й журі знову
подарували саме горохівським танцюристкам!
Леся Кравчук,
діти і батьки адресують слова вдячності

подарували найбільше
« Глядачі
аплодисментів шістьом граціозним
красуням із провінційного містечка
на Волині Юліані Лукашук, Владиславі
Шульган, Аліні Степанюк, Уляні
Герасимчук, Яні Лись, Марині П’явці.
з мистецького неба
найяскравіші зірки. Тому
пополудні, затанцювавши на «біс» для глядачів
XVII Всеукраїнського
вокально-хореографічного конкурсу-фестивалю,
знову приймали вітання
з першим місцем від
голови журі — маестро
танців Григорія Чапкіса.
Наступного дня
«Мрія» дебютувала
на сцені, де проходив
Всеукраїнський дитячо-юнацький фести-
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Сергій НАУМУК

ід час Новорічно-Різдвяних
свят тиха вуличка на околиці містечка на Рівненщині щовечора вщерть заповнюється автомобілями та пішоходами.
Усі поспішають сюди, аби
побачити світлове шоу — о 19-й
та о 20-й годині на приватному
обійсті Миколи Ващищука починає лунати музика, у такт якій
засвічуються вогники на ялинці,
на будинку та на самому подвір’ї.
Три роки тому він оздобив
ялинку та будинок гірляндами,
встановив звукові колонки і вирішив поділитися з усіма млинівчанами. Тож у період зимових
свят вмикає світлове шоу для всіх
охочих.
Лунають популярні мелодії
«Щедрика», український кавер
на всесвітньо відомий сингл пуерториканського поп-співака Луїса
Фонсі «Despacito».
Глядачі заповнюють усеньку

П

вуличку перед будинком. Щоразу
збирається дві-три сотні людей.
Автомобілі вишиковуються колоною аж до іншого кінця вулиці.
Подивитися шоу приїжджають
уже не лише млинівчани, а й люди
з інших міст.

о 19-й
« Щовечора
та о 20-й годині
на приватному обійсті
Миколи Ващищука
починає лунати музика,
у такт якій засвічуються
вогники на ялинці,
на будинку та на самому
подвір’ї.

»

Глядачі знімають дійство
на телефони. Наприкінці виходить господар, дякує всім і запрошує знову прийти помилуватися шоу, яке триватиме до Водохреща. n

»

за оригінальні костюми
і моральну підтримку
начальнику відділу
освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Вікторові Білику,
методисту цього
відділу Олені Підлужній, директорові БДЮТ
міста Горохова Світлані
Сов’як, підприємцю
Любові Матвєєвій
і землякові, який живе
в Києві, священнику
Андрієві Сидору. n

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

Так приємно поділитися святковим настроєм із земляками!

Господар дякує всім і запрошує знову прийти помилуватися шоу,
яке триватиме до Водохреща.
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