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n Самородки із народу
Фото з архіву Камінь-Каширського районного будинку культури.

Чи погодила міська влада таку вивіску?

Хто дав дозвіл
на «Японский
авторай» у Луцьку?
«Чи достатньо носії мови агресора
захищені у нашому місті, чи не прийде
їх хтось обороняти?»
Леонід ОЛІЙНИК

з таким запитанням до нас звернувся читач нашого видання. Він надіслав нам фотографію вивіски магазину «Японский авторай». Заклад знаходиться у Луцьку на вулиці Яровиця,15.
Волинянина обурює відсутність м’якого знака в слові. Він
пише, що у час, коли на фронті щодня гинуть наші захисники
від куль адептів «руского міра», розширювати російськомовне
середовище у Луцьку неприпустимо. Тим паче, що з 16 січня набула чинності норма Закону України «Про забезпечення
функціонування української мови як державної», де чітко вказано, що всі рекламні вивіски мають бути україномовними.
P. S. Чекаємо офіційних коментарів від міської ради.
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Людмила Довгун: є ще одна перемога на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі!

l НЕЙМОВІРНО!

А він, доведено, – лікує!

Цікава
с. 7
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Коли святий Стефан
«забере» руку з уст
Ісуса, в Україні, кажуть,
настане мир...
Часто ті з нас, кого
ми називаємо
геніальними,
підкреслюють, що
є посередниками
між Богом
і людьми.
Їхні слово,
ноти, пензель
«говорять» до
наших душ,
легко оминаючи
раціональність,
скепсис й
«інакобачення»...
Їхній дар живить
наше очікування
дива. Створює
легенди... І з
роками вже
геть спокійно
сприймаєш
історію про якусь
річ, що десятки літ
«чекала» дотику
рук Провідника

Оксана КОВАЛЕНКО
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ЧИТАЙТЕ У «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ»
Уроки європейського
заробітчанства: за кордон їхала
вдовою, але не було б щастя,
та нещастя допомогло

Образ «Христос Пантократор – святий
Стефан» вважають унікальним.

ак трапилося одного разу з іконою, яку розстріляли…
То був час поширення гіркоти Жовтневого перевороту.
1917 рік. Місто Славута Хмельницької області тоді ще
називалося Славутином і було волосним центром Волинської
губернії. Належало воно князівському роду Сангушків. Старому
князеві Роману десь у книзі життя було написано, що закінчиться його шлях тяжко. Російські солдати закололи 85-літнього
чоловіка багнетами, а тоді взялися за палац. Витягли із каплички
ікону. Образ поставили на стільчик та почали вправлятися у
стрільбі, десь після п’яти десятків пострілів натомилися і викинули під ноги, у багно...

Т
Попри біль і страждання, які довелося пережити, Дмитро Трібой не перестає усміхатися і вірити в себе.

Цей хлопець виявився сильнішим
за кулю снайпера, за саму війну
Після таких поранень зазвичай їм не прогнозують
життя, але вони виживають і виборюють заново те,
що ледь не забрав ворог
Дар’я БУРА,
фонд «Повернись живим»

митро Трібой у листопаді 2017 року отримав кульове поранення, пошкоджено ліву півкулю головного
мозку. З госпіталю у прифронтовому Бахмуті хлопця
доправили до Дніпра. Він тиждень був у комі, лікарі давали
невтішні прогнози. Але він вижив. Згодом був львівський
шпиталь, потім реабілітація у Клевані на Рівненщині.
Зараз Діма кілька разів на тиждень їздить з рідного
села Сухоліси, що біля Білої Церкви, до Ірпеня під Києвом,
робить чотири пересадки на шляху до реабілітаційного
центру Next Step Ukraine – і за рік уже помітні результати
одужання.
З Дмитром ми познайомилися торік: він із реабілітологами прийшов до мене на ефір. Казав, що ледь піднявся
на четвертий поверх – після поранення правий бік був
фактично нерухомим. Тоді Діма тільки голосно сміявся. І
поки він не пояснив, що погано говорить, я б не здогадалася, що він пережив таке поранення.
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Він тиждень
був у комі,
лікарі давали
невтішні
прогнози.

Йому залишався тиждень на передовій, хлопець мріяв
про навчання... Натомість уже понад 2 роки долає
наслідки поранення.

«ЦІКАВА»
«ЦІКАВА»

СІЧНЯ ЩЕ
ЗАЗА2316ТРАВНЯ
ЩЕ
ПРОДАЖУ!
УУППРОДАЖУ!

Закінчення на с. 11

Вітаємо!
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Хай щастям і здоров’ям
повняться Ваші літа!
Днями 60-річний ювілей відсвяткувала
Дням
Надія Петрівна КАРПІНСЬКА.
Ось ууже чотири десятиліття її, листоношу ББродівського відділення поштового
зв’язку, виглядають пенсіонери. Скільки
зв’язк
теплих слів почули, скільки щирих усмітепли
шок отримали від неї! Скільки добрих
шо
звісток, листів і вітань від рідних
переносила вона у сумці через
плече!
Усе своє життя жила з Богом у
душі і стала еталоном любові та
добра для близьких. У святковий
день Надію Карпінську вітає вся
родина зі Львівщини та Волині і
просить для неї у Всевишнього
міцного здоров’я, щастя і довголіття. Нехай сонячно буде у Вашій глибокій душі, нехай Вас супроводжує
удача, зігріває тепло і вдячність людей, а кожен день повниться радістю
й оптимізмом.
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Дмитро ТРІБОЙ:
цей хлопець виявився
сильнішим за кулю
снайпера, за саму війну

Хоча й медики не призначають
«Отче наш»…
А він, доведено, — лікує!

Коли
святий
Стефан
«забере»
руку з уст
Ісуса,
в Україні,
кажуть,
настане
мир...

Збулася мрія
незрячого
музиканта

Запитуйте у листонош або в точках продажу газет.
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РЕАЛЬНА ІСТОРІЯ

»

ȇȒȔȭȑșțșȭȌ
ȏȕȖȊțȕȈȘȖȌȐȊșȧ
Мене звати Вікторія, мені 72.
З чоловіком все життя працювали, болячок накопичилося
аж занадто, та щось робимо, як усі. Весь час у русі:
город на 5 соток, допомагаємо дітям потроху.
Скаче тиск, аритмія, підвищений цукор, суглоби болять — але буває гірше. Ось, наприклад, наш сусід:
старший всього на 3 роки, а майже не ходить, без
допомоги ніяк. Якось приготувала йому їжу, заходжу до нього, а він ходить по хаті: «На риболовлю, —
каже, — збираюся». Ну, думаю, може вже з головою
щось сталося, не надала цьому значення. А через
тиждень все село вийшло дивитися, як він іде по дорозі. А вже з півроку, як з дому ні ногою! Тут уже я не
витримала і пішла його розпитувати: як? Він вийняв
із кишені вирізану замітку. Замітка про академіка
Болотова і його «Бальзам Болотова». Я, дивлячись
на сусіда, одразу ж зателефонувала і собі замовила.
Бальзам надійшов поштою досить швидко. Через 3
дні прийому помітили легкість у животі, навіть коли
з’їдали зайвого. Випорожнення нормалізувалися,
стала краще спати. Але яким було моє здивування,
коли через 2 місяці вживання я раптом зрозуміла,
вже давно не вимірювала тиск, бо не турбує! У
уже все село п’є Бальзам, і всі ходять задоволені,
ніби друге життя почалася!
НЕ Э ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ
ƱǊǖǘǌǕǩǓǜǏǜǏǕǏǞǘǗǊǖǒǊǋǘǑǊǙǒǜǝǓǜǏǌǊǙǜǏǔǊǟǖǯǛǜǊ
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Хоча медики й не
призначають «Отче наш»…

Президент України, в інтерв’ю ізраїльському виданню «The
Times of Israel» заявив, що в Україні нема антисемітизму:
У мене єврейська кров. І я Президент.
І нікого це не хвилює, чи не так? Нікому немає діла. Ніхто не питає мене
про це … Звичайно, у нас є відсоток
радикальних людей, але він дуже
маленький. І саме тому я не боюся
опору планам із будівництва меморіалу в Бабиному Яру.

«

«МНОГАЯ ЛІТА» СПІВАЛИ
ДВОМ ПРЕЗИДЕНТАМ
УКРАЇНИ
Народний аматорський ансамбль народної пісні «Родовід» КаміньКаширського районного будинку культури відомий не лише на Волині —
він виступає і на столичній сцені. А про його успіх свідчить не одна
нагорода. У листопаді минулого року, зокрема, ансамбль здобув
перемогу на ІХ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі колективів народного
хорового співу імені Порфирія Демуцького. Гарний привід для знайомства
із самодіяльними артистами
с. 10

n Пряма мова

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Болить!

n Резонанс
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Вічна пам’ять!
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Нововолинська
бортпровідниця полетіла
у небо з Києва
Позавчора, у велике християнське свято Водохреща,
увага українців була прикута до міжнародного аеропорту
«Бориспіль». Саме там приземлився вантажний літак
Міністерства оборони з тілами загиблих, для яких рейс
«Тегеран — Київ» 9 січня став останнім…
Роксолана ВИШНЕВИЧ

нього винесли одинадцять закритих трун,
застелених державними прапорами. На летовищі були присутні керівники
держави, співробітники
компанії МАУ. Дорогою до
терміналу «В» жалобний
кортеж проводжала шеренга нацгвардійців. Пілоти,
бортпровідниці утворили
живий коридор, ставши
перед своїми колегами на
коліна.

З

недавно молода сім’я придбала квартиру, мама Ірина
з сестричкою Софією якраз
на Різдво побували в їхньому новому помешканні. Усі
разом проводжали Юлію в
рейс, який виявився для неї
й інших членів екіпажу та
пасажирів зловісного боїнга фатальним, на згадку
сфотографувалися… А вже
наступного дня, коли повернулися в Нововолинськ,
жахливе повідомлення накрило їх чорним крилом.
У понеділок волинянку

разом проводжали Юлію в рейс,
« наУсізгадку
сфотографувалися…
Домовини з тілами членів екіпажу та двох пасажирок зустрічали з квітами
та сльозами на очах родичі
загиблих, працівники сфери цивільної авіації, просто
небайдужі, котрі прийшли
вшанувати пам’ять жертв
страшної авіатрощі. Церемонія прощання відбулася
в терміналі «В» міжнародного летовища. Люди безперервним потоком ішли, щоб
віддати їм останню шану.
Серед загиблих — і
мешканка Нововолинська
25-літня Юлія Сологуб. Нагадаємо, вона працювала
бортпровідницею. Юлія
була заміжньою. Зовсім

»

похоронили на Дарницькому кладовищі в Києві. Рідні
хотіли перевезти дівчину, як
інших трьох її друзів, на малу
батьківщину. Але чоловік Юлії
наполіг, аби її останнім земним місцем стала столиця.
…В неділю, під час прямої трансляції з летовища,
де відбувалася прощальна
церемонія, один із ведучих
зауважив, що під час внесення трун у термінал, над
ним у високості з’явилася
зграя голубів, яких досі раніше ніхто не бачив. Чи не
душі безневинно загиблих
спостерігали за печальним
дійством, щоб потім злетіти
в небо? n

Володимир Голоднюк тримає в руках прострілену і закривавлену ООНівську каску,
в якій був на Майдані його син Устим…

Шок: справами Майдану
займатиметься… адвокат Януковича
Заступником голови Державного бюро розслідувань
може стати Олександр Бабіков, який представляв у суді
інтереси кривавого Януковича.
Як пояснила родичам Небесної сотні голова ДБР Ірина
Венедіктова, конкурсна комісія не виявила у Бабікова
конфлікту інтересів, тому в разі рекомендації цією
комісією його буде призначено на посаду
Петро МАКАРУК

КОМЕНТАРІ

Є в г е н і я
ЗАКРЕВСЬКА,
адвокат Небесної сотні:
« Б а б і ков зв’язаний
своєю позицією,
яку він формував і обстоював,
на якій наполягав, представляючи і захищаючи інтереси
свого клієнта. І якщо адвокат
підозрюваного стає керівником слідчих, які розслідують
цю справу, то це прямий конфлікт інтересів. Це очевидний
знак, що слідства не буде».
Володимир
ГОЛОДНЮК,
батько загиблого на Майдані 19-річного Устима
Голоднюка, член

громадської організації
«Родини Героїв Небесної
сотні»:
«Я глибоко обурений такими призначеннями. Якщо
Бабіков захищав інтереси
Януковича, котрий розстріляв Небесну сотню, то як
можна зараз довірити йому

за розслідування розстрілів на Майдані — це плювок
в обличчя тим, хто втратив
своїх рідних. Це наруга над
пам’яттю загиблих на Майдані».
Володимир
АР’ЄВ, народний депутат від
«Європейської солідарності»:
«Отже, в ДБР
відверто заводять людей з
команди Януковича і Портнова. Тому не дивуйтеся, що

Володимир Зеленський обіцяв
« Президент
прискорити розслідування. А натомість глава
держави, втрутившись у суди, випустив
ексберкутівців, убив у нас віру в правосуддя.
захищати інтереси Майдану?
Президент Володимир Зеленський обіцяв прискорити
розслідування. А натомість
глава держави, втрутившись
у суди, випустив ексберкутівців, убив у нас віру в правосуддя. Призначати адвоката
Януковича відповідальним

»

їхніх соратників звільняють, у
тюрми йдуть бойові генерали,
офіцери, бійці і волонтери, а
журналісти стають «бидлом»
і Мінкульт розробляє закони
про «дезінформацію» в стилі
Російської Федерації. Це реванш, не тіште себе ілюзіями». n
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n У номер!

ДОВЕДЕТЬСЯ ВІДПОВІСТИ І ЗА ДТП,
І ЗА ОПІР ПРАВООХОРОНЦЯМ
20 січня о 2-й годині ночі в селі Кортеліси Ратнівського району водій
невстановленого транспортного засобу, допустивши зіткнення із зустрічним
автомобілем «Audi-100», втік. Унаслідок автопригоди тілесні ушкодження
отримав 6-річний пасажир іномарки. Його доставили до Ратнівської
центральної райлікарні
Віктор ГОМОЛЬ

півробітники сектору реагування
патрульної служби Ратнівського
відділу поліції одразу розпочали проводити заходи, спрямовані на
встановлення транспортного засобу,
що спричинив ДТП. Вони виявили на
дворі 42–літнього жителя Кортелісів
фрагменти автомобіля, ймовірно, причетного до скоєння дорожньо–транспортної пригоди. Однак господар
обійстя та ще троє осіб, перебуваючи в
стані алкогольного сп’яніння, вчинили

С

опір правоохоронцям під час виконання
ними службових обов’язків та завдали
їм тілесних ушкоджень.
Поліцейські встановлюють особи
всіх правопорушників, підозрюваних у
скоєнні цього злочину. Трьох із них, місцевих жителів віком 42, 45 та 35 років,
доставили до відділу поліції. Вирішується питання щодо їхнього затримання.
За фактом опору поліцейським слідчі
Ратнівського відділу поліції відкрили
провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального
кодексу України. n

ПОСЕРЕДНИК МІЖ ВАМИ І ГОСПОДОМ БОГОМ –
НАРОДНИЙ ЦІЛИТЕЛЬ ВАСИЛЬ
Добрий день, шановні читачі. Хочу сказати декілька слів від себе матерям, які
вбиті горем від того, що їхні діти хворіють на алкоголізм. Не засмучуйтесь, не опускайте рук. Алкоголізм зцілюється за допомогою молитов та обрядів. Потрібно,
щоб це робили тільки благословенні люди. У Луцьку я приймаю перший раз і запрошую всіх, хто бажає зцілитися і отримати допомогу. Якщо в сім’ї є людина,
яка п’є, – це родове прокляття за гріхи, аборти, через сімейний пристріт. У таких
сім’ях – скандали, докори, і все веде до розірвання стосунків. У матерів починає
боліти в спині, безсоння, тягне ноги – це симптоми того, що я перерахував. Якщо
у Вас все це є, Вам негайно треба звернутися до мене. З цим не зволікають.

Я ДОПОМАГАЮ:
• від алкоголізму, наркоманії та ігроманії;
• в сімейному житті, поверну коханого/кохану;
• позбавлю від депресії, пристріту, родового прокляття;
• зніму порчу, допоможу позбутися недуг;
• допоможу в бізнесі, поставлю захист.
Чекаю на Вас за адресою:
м. Луцьк, вул. Набережна, 4 (готель «Світязь»)

Тел. 067 745-36-95
з 9:00 до 15:00 щодня з 20 по 29 січня
Усім бажаю Господнього благословення.

Господарський кодекс України. Стаття 41, 42, 43

РІДНИЙ КРАЙ

www.volyn.com.ua

21 січня 2020 Вівторок

Доброго дня
вам, люди!
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22 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.08, захід — 16.52, тривалість дня — 8.44).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 28 день Місяця.
Іменинники: Петро, Антоніна, Захар.
23 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.07, захід — 16.53, тривалість дня — 8.46).
Місяць у Козерозі. 29 день Місяця.
Іменинники: Григорій, Марко, Анатолій.
Фото tvoemisto.tv.

30 літ тому українці
створили «живий ланцюг»
від Києва до Львова

У Жашковичах не товчуть воду в ступі,
а готують смачну кутю
У цьому селі Павлівської
ОТГ Іваничівського району
підтримують давні національні
традиції

Фото Костя ГАРБАРЧУКА.

Під час відрядження завітали
у Будинок культури. Відремонтоване, затишне й доглянуте приміщення стало окрасою села. У фоє відразу впадає у вічі старовинна ступа.
Це вже справжній раритет — 130 літ.
На сайтах продажу антикваріату їхня
початкова вартість — понад дві тисячі гривень.
— Ступа виготовлена з дуба
у 1890 році у родині мого прадіда
Дементія Конаховича, а зберігається
в іншої правнучки Тетяни Місюк, —
бібліотекар Оксана Грисюк розповіла історію дерев’яного посуду для
подрібнення зерна з допомогою
товкача. — Ми її використовуємо
за призначенням. У нас навіть дітки
навчилися на ній працювати. Нещодавно майстер-клас проводив
праправнук діда Дементія, учень
другого класу Андрій Місюк. Він показував, як правильно товкти зерно,

Фото twitter.com.

Кость ГАРБАРЧУК

У неділю, 21 січня 1990 року,
відбулася одна із найбільших
у Центральній та Східній Європі
масових акцій (на фото)
Кость ГАРБАРЧУК

Раритет, якому 130 літ, досі служить нащадкам діда Дементія.

аби вийшла смачна кутя.
А для читачів «Волині» — майстер-клас від керівника народного
аматорського фольклорного колек-

тиву «Берегиня» Наталії Мельничук
та бібліотекарки Оксани Грисюк.
Вони якраз готувалися до свята Водохреща.

Молодь із Української
академії лідерства
колядувала
у Сєвєродонецьку,
Авдіївці
та Слов’янську

Фото Іванни МАНЕЛЮК.

Як студенти об’єднували Схід та Захід

Іванна МАНЕЛЮК,
студентка Української
академії лідерства
та Острозької академії

Під час Різдвяних свят
найбільше люблю ті дні,
коли люди колядують від
хати до хати. У Західній
Україні такі традиції давно стали звичними.
Можливість побувати
з колядою на Сході отримали студенти Української академії лідерства.
Ця організація функціонує уже 5 років і має
7 осередків. Тут навчається небайдужа молодь
віком від 16 до 20 літ.
Упродовж 10 місяців кожен має можливість розР

Е

Молоді патріоти запалювали вогники в очах людей,
які пережили російську окупацію.

виватися емоційно, інтелектуально та фізично.
Студенти намагаються
бути у всьому патріотично свідомими, адже гасК

Л
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М
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ло академії: «Творимо
себе — творимо Україну».
І вони це роблять не лише
у Харкові, Києві, Миколаєві, Полтаві, а й на Дон-

басі: у Сєвєродонецьку,
Авдіївці та Слов’янську.
Сподіваюся, що ми виконали важливу місію —
запалили вогники в очах
людей цих міст, розповіли їм більше про народження Христа. Цікавинкою колядок був сучасний вертеп, адаптований
до нинішнього інформаційного середовища,
з айфонами, соціальними
мережами та блогерами.
Ми побачили зовсім
інше сприйняття Різдва
та наших традицій, тому
коли приїжджаєш із Західної України, то справді
дивуєшся цьому, незважаючи, що це одна країна. Проте поїздка на Схід
розширила кругозір кожного, хто був до цього
причетний, та нагадала
знову і знову — Схід і Захід разом!

n Анекдот

Треба знати, з ким пити!
!
АКЦІЯ

Двоє сусідів так добряче чаркували, що горілка
закінчилася. Гривні теж. Господар каже:
— Піду надрукую грошей.
У сусідній кімнаті у нього невеликий верстат.
Надрукував. Купили горілки. Далі п’ють. І так кілька
разів.
Наступного дня викликають господаря в СБУ.
— Що ж це ви грошики друкуєте?
— Я не друкую. Я заздалегідь поклав купюри.
Верстат їх просто розгладжує. Вони стають як нові.
— Навіщо це вам?
— Щоб знати, з ким пити!

Від 500 тисяч до трьох мільйонів українців того дня взялися за руки та продемонстрували свою єдність. Уперше від дня
проголошення Акта злуки 1919 року між
Українською Народною Республікою та Західно-Українською Народною Республікою
у сучасній історії було відзначено День
Соборності, який згодом став державним
святом. Акція — одне із свідчень того, що
народ подолав страх перед комуністичним
режимом.
Відреагувала на цю подію і газета
«Радянська Волинь». У номері за 24 січня 1990 року в статті Володимира Лиса
«Прагнення до єдності» йдеться про мітинг
в обласному центрі та участь волинян у цій
акції:»…І хоч ланцюг цей не проходив безпосередньо на території нашої області, але,
стоячи на трасі від Ровно до селища Гощі й
далі до Житомирської області, представники творчої інтелігенції, робітники, інженери, котрі приїхали сюди з Луцька та районів
області, мабуть, відчували себе частинкою
не лише одного конкретного ланцюга, а й
цілого народу».
З тих пір минуло 30 літ. Україна стала
незалежною, але досі триває болісне формування консолідованої нації, і нам знову потрібно взятися не лише за руки, але
й за зброю, щоб продовжити той ланцюг
до Донецька та Луганська.

n

Погода

«Похмуре небо, мокріі
хмари, в природі
смуток та журба»
Ліричні рядки про нинішню пору — від
українського поета-шістдесятника
Івана Коваленка
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Алли
Адамської, 22 січня – хмарно, вночі – без
опадів, уранці – мокрий сніг та дощ. Вітер
західний, 7–12 метрів за секунду, можливі
пориви 15 – 20 метрів. Температура повітря
вночі від мінус 2 до 3 градусів тепла, вдень
– 1 – 6 вище нуля. 23-го – хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7–12 метрів за секунду. Температура
повітря вночі – від 4 градусів морозу до 1 тепла, вдень – плюс 1 – 6 градусів.
У Рівному 22 – 23 січня – хмарно, з
проясненнями, без істотних опадів, місцяй дощ.
ми – мокрий сніг та дрібний
Температура повітря – від 2 граля.
дусів морозу до 2 вище нуля.

Ведучий рубрики
Кость ГАРБАРЧУК.
Тел. 72–38–94
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Погляд

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Політика

Фото censor.net.

Євгенія СОМОВА,
журналістка, членкиня
Національної спілки
журналістів

МЕНІ
НЕ ВСЕ ОДНО
Переглядаючи світлини, натрапила
на зроблену у Львові біля пам’ятника
автору всесвітньо відомих «Червоної
рути», «Водограю», «Балади про
мальви», «Лиш раз цвіте любов» —
Володимиру Івасюку
кульптор втілив українського пісняра в металі на повен ріст у русі.
Бронзовий композитор, здається,
щойно вийшов із консерваторії і крокує
проспектом Шевченка.
До пам’ятника приходять екскурсанти. Слухають розповідь гіда про трагічну
загибель талановитого співака й автора
знаних у всьому світі пісень, якого позбавили життя у 30 років. За офіційною
версією, це було самогубство. Мовляв,
чоловік мав проблему із психічним
здоров’ям, лікувався. Щось вибило його
із душевної рівноваги — повісився. Але
в це не вірили ні рідні, ні друзі. Справу
Івасюка то відкривали, то закривали.
І лише торік нарешті таки було доведено, що до його смерті причетні співробітники тодішнього КДБ. Правда, їхніх
імен так і не назвали.
Я пам’ятаю похорон улюбленого
композитора і співака. Тоді навчалася
у Львівському державному університеті
імені Івана Франка. Пригадую, як нас,
студентів ідеологічного факультету,
комсомольські й партійні «вожді» лякали
виключенням із вишу, якщо, боронь
Боже, візьмемо участь у ньому. Але
ми все ж спостерігали за похоронною
процесією із балкона квартири однієї
бабусі, котра погодилася впустити нас.
Передати атмосферу того дня словами нереально. Її треба було відчути.
Людське море пливло вулицею. Провести в останню путь автора більш
як 100 українських пісень та сотні інструментальних творів прибули шанувальники його творчості не лише зі Львова, а й
з інших міст. Кажуть, за домовиною, яку
несли на руках друзі, йшло понад 10 тисяч чоловік. Дорога до Личаківського
кладовища була встелена живими квітами. Ними вкрили й могилу. Міліція кілька
тижнів поспіль мала роботу — викидала
їх, а люди все несли і несли.
Наш гуртожиток був неподалік Личаківки. Тож через кілька днів, вибравши
час, коли поблизу не було підозрілих
осіб або хлопців у погонах, пішла з однокурсниками на могилу Івасюка. Вона
все ще потопала у квітах. Поміж них помітили записку із віршованими рядками,
які пам’ятаю й досі:
Спасибі, брате, за любов жагучу
До рідної вкраїнської землі.
Тепер твою «Червону руту»
Співати будуть солов’ї.
Внизу стояв підпис: «Тріо Мареничів». Залишити таку записку в ті компартійні часи було дуже сміливо. Могли
бути чималі неприємності з владою.
Мареничі, треба віддати їм належне,
не злякалися.
Люди мого покоління любили пісні
Івасюка. Тоді вони були шалено популярними. Нині ж, на жаль, рідко звучать в ефірі, барах, на весіллях. Нове
покоління вибирає нові пісні. Нерідко
чужомовні. Боляче чути в маршрутці
російськомовну попсу, а у відповідь
на зауваження — «А вам не все одно, що
слухати?». Ні, не все одно, бо наші
смаки формують світоглядну позицію.
Тому так важливо наповнювати радіоі телепростір своєю продукцією, популяризувати рідне, українське, захищати
його не лише у законах, які не завжди
виконуються, а й у житті. n
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«Президент не може розглядати заяву про відставку прем’єра, це може робити тільки парламент».

Ірина ГЕРАЩЕНКО:
«Прем’єр-міністр зізнався, що він
не слуга народу, а слуга Президента»
Президент Зеленський,
прем’єр-міністр Гончарук
та монобільшість
у парламенті не знають
Конституції, через
це очільник уряду порушив
усі передбачені норми
і процедури для відставки
з посади. Таку думку
висловила співголова
фракції «Європейська
солідарність» Ірина
Геращенко в інтерв’ю
журналістам
Дарія КЛИЧ

мали. Вибачте, ми мали поставити
всі ці запитання».
«Прийшов прем’єр-міністр,
виступив із блазнівською заявою, що він слуга Президента
і буде служити Президентові.
І коли Президент прийме рішення
«відрубати йому голову», тоді він
поїде з парламенту як вершник
без голови, — прокоментувала
Ірина Геращенко виступ прем’єра
Гончарука. — Ми цим взагалі зди-

нас в економіці просто
« Укатастрофа,
а в цей час

Нагадаємо, що Олексій Гончарук заяву про відставку поніс
не у Верховну Раду, як це передбачено законом, а Президенту
Володимиру Зеленському. У парламент прем’єр з’явився згодом
на традиційну «годину уряду», але
не відповідав на запитання депутатів, а лише коротко поінформував про те, що залишатиметься
на посаді доти, поки захоче Президент. А потім під крики «Ганьба!»
покинув залу.
Тож Ірина Геращенко обурилась такою поведінкою
прем’єр-міністра, заявивши, що
в депутатів було дуже багато запитань до уряду. Політик підкреслила: «У нас в економіці просто
катастрофа, а в цей час уряд втомився. Вони щодня зі своїми дружинами, сім’ями ведуть розборки,
як можна прожити на кілька десятків тисяч гривень. Так ви в українців запитайте, як можна прожити
на 5–6 тисяч гривень?! Вони собі
зарплати за якісь успіхи попідні-

уряд втомився. Вони щодня
зі своїми дружинами,
сім’ями ведуть розборки,
як можна прожити
на кілька десятків тисяч
гривень. Так ви в українців
запитайте, як можна
прожити на 5–6 тисяч
гривень?!

»

вовані. Ми бачимо, що Президент
і монобільшість, на жаль, поставили прем’єра, який не знає не тільки економіки, а й Конституції.
Це дуже сумно», — сказала вона
і наголосила, що до парламенту
ніяких заяв прем’єр-міністра про
відставку не надходило.
Водночас Ірина Геращенко
зауважила: у цій ситуації з’ясовується, що й Офіс Президента
не знає Конституції, розповсюджуючи офіційні повідомлення,
ніби Зеленський розгляне заяву
про відставку Гончарука. «Прези-

дент не може розглядати заяву
про відставку прем’єра, це може
робити тільки парламент», — нагадала вимоги Конституції співголова фракції «Європейська солідарність».
КОМЕНТАР
Віталій
ПОРТНИКОВ,
журналіст:

«Україна — парламентсько-президентська республіка. Кандидатура прем’єра висувається і затверджується коаліцією.
Саме перед Верховною Радою
прем’єр-міністр складає свої повноваження. Саме депутати парламенту, а не Президент і співробітники його Офісу вирішують долю
голови уряду і всього кабінету.
Якщо вам не подобається такий порядок речей — міняйте Конституцію, повертайтеся до моделі
президентсько-парламентської
республіки, до часів Кучми і Януковича. Але поки зміни не відбулися — поважайте, будь ласка,
Конституцію України. Поважайте
державу, якій ви служите. Не перетворюйте її на пострадянську авторитарну потвору, в якій чиновники
ігнорують закони заради прихильності самозакоханого правителя.
Не дійте на потіху безграмотного
дезорієнтованого натовпу. Натовп — не народ.
Народ — це відповідальні
люди, які поважають свою країну та її закони. І влада повинна
захищати закон і право саме для
того, щоб народ не перетворився
на юрбу». n

n Пряма мова
Володимир В’ЯТРОВИЧ, народний депутат від партії «Європейська солідарність»,

«

про запланований візит Президента Володимира Зеленського до Ізраїлю:

Володимир Зеленський поїде на Світовий форум Голокосту в Ізраїлі 22–23 січня. Попри те, що йому
там навіть слова не дадуть, хоча, як зауважує сам Зеленський, «кожен четвертий з євреїв, що загинули
під час Голокосту, був українцем». Зате дадуть слово Путіну – керівнику держави-агресора, яка вбиває
українців і окупувала наші території. Керівнику держави – правонаступниці СРСР і шанувальнику Сталіна, який разом із Гітлером розпочав Другу світову війну. Президенту України відвели роль мовчазної
масовки під час пропагандистської промови Путіна, і він на цю роль погодився.
Такий формат запрошення Президента України ізраїльською стороною, яка дедалі більше заграє з Москвою, – приниження нашої держави, зневага до пам’яті
мільйонів українських євреїв – жертв Голокосту і внеску українського народу в
перемогу над нацизмом.
Поведінка Зеленського разюче відрізняється від дій президента сусідньої
Польщі Анджея Дуди, який публічно відмовився їхати до Єрусалиму саме через
такий формат запрошення. Тому що для Дуди важливо не тільки, «щоб вулиця
була заасфальтована», для нього є різниця, коли йдеться про національну
гідність і національні інтереси Польщі.

www.volyn.com.ua
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n Отакої!
Фото glavcom.ua.

СУДДЯ ТЕЖ НЕ ПЛАТИТЬ
Фото epravda.com.ua.

Петро Олексійович не боїться ходити на допити в ДБР, але «запрошення» туди
мають подаватися згідно із законом.

Офіс Президента
та ДБР… стежать
за Петром Порошенком?
Інакше як пояснити дивний факт: Державне
бюро розслідувань кличе колишнього очільника
держави на допити якраз у той момент, коли
в нього заплановані міжнародні візити
Василь КІТ

ак сталось і цими днями,
коли ДБР навіть не вручало
повістки, а просто оголосило про майбутні допити в якості
свідка на своєму сайті. У зв’язку
з цим пресслужба партії «Європейська солідарність» виступила
зі спеціальною заявою.
«Очевидно, Офіс Президента і ДБР незаконно стежать
за Петром Порошенком, його
розмовами і переписками, —
йдеться у документі. — Публічне
«запрошення» на допити, не передбачене жодними нормами
КПК, на 21 та 24 січня пролунало через півтори доби після
того, як Порошенко забронював
квитки для поїздки у Швейцарію:
туди — на 21 і назад — на 25 січня. Графік допитів тут же наклали
на графік поїздки.
Щоб не давати владі приводів
для спекуляцій, Петро Порошенко вирішив скасувати цей
візит і здати квитки. Однак явка
на допити можлива лише за умови належного вручення повісток
у відповідності до Кримінального
процесуального кодексу України».
Тим часом адвокат Петра
Порошенка Ігор Головань теж
вважає лиш піаром так звані
допити Порошенка.
— Трубу усунуто (колишній голова ДБР. — Ред.), але
бруд, що залишився, поки що

Т

не прибрано новим керівництвом ДБР, — зауважує Головань. — План політичних переслідувань Петра Порошенка,
який ми мали можливість добре
розчути з опублікованих записів
«Трубу прорвало» (скандальні
аудіоплівки з кабінету екскерівника ДБР Романа Труби, з яких
випливає, що накази пересліду-

не давати владі
« Щоб
приводів для спекуляцій,
Петро Порошенко
вирішив скасувати візит
у Швейцарію і здати
квитки.

»

вати Порошенка він отримував
з Офісу Президента. — Ред.)
продовжує втілюватися у життя,
зокрема в частині «щоб ходив
на допити».
За словами Голованя, вже
досить довгий час розповсюджуються чутки про начебто численні неявки Петра Порошенка
за викликами на допити у якості
свідка. Але всі зареєстровані
провадження — фейкові, фальшиві, насправді допитувати
Петра Порошенка нема про
що. Тому виконавці замовлення
знайшли «вихід» — розганяють «піархвилі» про начебто
«неявки». n

І що цього разу нарахували?

За комунальні послуги не розраховуються не лише люди, в яких
не вистачає коштів, а й багатії. У Рівному є кілька яскравих
прикладів, коли борги нарощують ті, кому доходи дозволяють
утримувати не одну, а декілька квартир. Серед злісних
неплатників за тепло, приміром, є суддя та бізнесмен
Левко ЗАБРІДНИЙ

азвичай найбільші
борги виникають
за теплопостачання. По-перше, воно
дорожче за інші комунальні послуги, по-друге, тільки цього року
«Рівнетеплоенерго»
заявило, що може перекривати подачу тепла
у квартири боржників.
Раніше ж помешкання, за опалення яких
не платили, відрізати
від загальнобудинкової
системи теплопостачання не могли, а тому
тепло у квартиру йшло,
платили за нього чи ні.
За словами речниці «Рівнетеплоенерго» Світлани Сироти,
не платять з різних причин. Хтось дійсно не має
коштів, аби розрахуватися за борги, хтось
просто вирішує, що
платити не буде, бо «ніхто нічого не зробить»,
як, наприклад, рівненський бізнесмен, у якого
понад 100 тис. грн
боргу. А хтось не розраховується за опалення, бо ним фактично і не користується
(не живе в квартирі чи
хоче встановити індивідуальне опалення), тож
не вважає за потрібне
оплачувати «непрохану»
послугу.
Рівняни боргують
за тепло більше 100 млн

З

Смертельну недугу – правець – виявили у 43-річного волинянина. Чоловік звернувся по медичну допомогу на 10-й день після отримання травми – обмороження ступні, що сприяло інфікуванню рани. Хворому ампутували ступню та ввели
протиправцеву сироватку. Недугу в області діагностували вперше за останні шість літ.
Згідно з наданою медичною документацією пацієнт був щеплений за віком: пройшов
вакцинацію проти правця у 16, 30 років, а останню дозу отримав у 2013-му.

грн. Є споживачі, в яких
борги вимірюються
десятками тисяч гривень, не враховуючи
пені. Серед злісних
неплатників, відповідно до даних із сайту
«Судова влада України», — і квартира, що
у співвласності судді
Рівненського міського

що діяли кілька років
тому.
Світлана Сирота
стверджує, що позовів
проти недобросовісних
споживачів було подано
багато і всі вони будуть
виграшні, проте виграти
позов — це ще не повернути борг.
— Із суддею все

року «Рівнетеплоенерго»
« Цього
заявило, що може перекривати подачу
тепла у квартири боржників.
»
суду Євгена Сидорука,
на якого восени «Рівнетеплоенерго» подало
позов. Розглядатиме
справу, втім, не міський суд, де працює
боржник, а Рівненський
районний. Справа
потрапила до судді Юлії
Гнатущенко.
За цей рік «Рівнетеплоенерго», відповідно
до реєстру судових рішень, виграло небагато
справ щодо стягнення
боргів зі споживачів.
Ще й програло «Нафтогазу» за несплату за газ,
яка тягнеться вже кілька
років і щороку зростає. На підприємстві
пояснювали, що борг
виник через несплату
споживачами та заборгованість держави
перед підприємством
за різницю у тарифах,

просто — у нього вирахують із зарплати. Гірше
з тими, у кого немає доходу або він малий, наприклад лише пенсія, —
коментує Світлана
Сирота. — Оскільки ми
анонсували, що будемо
від’єднувати квартири
від опалення, багато хто
звернувся з проханням
реструктуризувати борг.
Дехто повертає його,
коли ми вже готуємо
позов до суду, аби інформація про несплату
не доходила до роботодавця та співробітників. Але стягнути борг
загалом непросто.
P. S. Волиняни заборгували за комуналку теж
чимало — понад 630 млн
грн. З них 89 млн грн —
за централізоване
опалення і постачання
гарячої води. n

Лотерейний білет «Лото Забава» з виграшем
1 мільйон гривень придбаний у Рівненській
області. Розіграш відбувся 19 січня. Хто щасливчик — наразі не відомо. У власника білета (номер
225898) збіглися цифри у трьох горизонтальних
лініях + підкова.

«Помру на зло
мамі, нехай
потім плаче…»
Через гормони, що вирують в
організмі підлітків, їхні емоції
видаються їм «більшими за життя».
Вже у 10 років у тинейджерів
можуть з’являтися думки про
самогубство. Іноді — це спроба
привернути до себе увагу,
іноді — наслідок депресивного
стану. Як запобігти непоправним
трагедіям? Про
це ми попросили
розповісти лікаряпсихолога Волинської
обласної дитячої
лікарні Катерину
Мойсік (на фото)
а підлітковий вік припадає одна з найважчих криз людини. У цей
період бурхливо розвивається емоційна
сфера, формується самооцінка, дитині
дуже важливо, як її сприймають однолітки, як ставляться батьки, — пояснює Катерина Олександрівна. — Надмірна опіка,
як і повне ігнорування проблем найріднішими людьми, однаково шкідливі.
У своїй практиці я часто стикалася
з випадками незавершених, «нарочитих»
суїцидів, коли неповнолітні у такий спосіб
хотіли привернути до себе увагу. Зізнавалися згодом, що спеціально брали небагато таблеток, щоб їх могли врятувати.
Але дитина не завжди може знати, яка
доза того чи іншого препарату не є смертельною. Намагання налякати батьків,
довідатися, як вони реагуватимуть, іноді
закінчується плачевно.
На жаль, нерідко тепер у підлітків
діагностуємо й важкі депресивні стани, що призводять до самогубств. Пригадую, як улітку минулого року до нашої лікарні привезли 15-літню дівчинку,
яка стрибнула з високої недобудованої
споруди, де не було поблизу людей.
На щастя, не загинула, але важко травмувалася. Її довго рідні не могли знайти,
і це ускладнило ситуацію. Лікарі сумнівалися, чи вдасться поставити потерпілу
на ноги. Відновлювали її здоров’я впродовж кількох місяців. Я працювала з цією
пацієнткою, багато спілкувалася з нею
і зрозуміла, що вона попередньо дуже
часто думала про смерть і справді мала
намір себе вбити. Тому важливо було
«достукатися» до свідомості батьків, щоб
вони задумалися над своєю поведінкою.
Відомо, що чим більше заборон, тим
більший опір. Найголовніше у стосунках
із дітьми — довіра. Нудні та довгі повчання не принесуть потрібного результату.
Завжди треба спокійно та терпеливо вислухати і спробувати знайти компроміс.
З розумінням ставтеся до підліткових проблем. Ніколи не порівнюйте своє
чадо ні з ким. Стежте, чим дитина займається у вільний час, що шукає в інтернеті,
якими іграми захоплюється.
Нерідко підлітки себе випробовують,
особливо хлопці. Для них важливо долати страх, зустрічатися наживо з небезпекою, одержувати яскраві враження. Тому
й бачимо, як підлітки стрибають по дахах,
перебігають дорогу перед автомобілями,
без дозволу сідають за кермо й потрапляють в аварії. Батьки, на жаль, не завжди вміють скерувати дії тинейджерів, які
прагнуть самоствердження, у правильне
русло. А розплатою за це може стати юне
життя. Тому й важливо не забувати про
відповідальність за процес дорослішання
дитини. n
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n Уроки милосердя

n Варто знати

«ДО ПАЦІЄНТІВ ТРЕБА СТАВИТИСЯ,
ЯК ДО СВОЇХ ДІТЕЙ ЧИ ОНУКІВ»
Кожна зустріч
із заслуженим лікарем
України, завідувачем
хірургічного відділення
Турійської районної
лікарні Любомиром
Валіхновським дарує
цікаві сюжети з його
практики. Цього разу
він завітав до редакції
з молодим чоловіком,
колишнім пацієнтом,
долею якого перейнявся
з дня першого прийому

Фото Олександра ФІЛЮКА.

n Проблема

ПО ТОЙ БІК БАРИКАД НА МАЙДАНІ…

Дослідження американських
та британських медиків засвідчило,
що багаті люди живуть здоро-

вими в середньому на дев’ять
років довше, ніж малозабезпечені.

За інформацією МОЗ,
в Україні налічується близько
100 тисяч осіб з епілепсією —
хронічним розладом мозкової
діяльності, для якого характерні
напади, що повторюються
е можуть бути короткочасні мимовільні судоми, іноді людина
зомліває чи втрачає контроль
за функціями кишківника або сечового
міхура. Епілептичні напади мають форму
як незначних провалів у пам’яті, так і важких тривалих конвульсій. Іноді виникають
тимчасові симптоми, наприклад, втрата
орієнтації або свідомості, порушення рухових функцій, органів відчуття (зір, слух
та смак), зміни настрою та інші.
У 60% випадків захворювання неможливо встановити, що його спричинило,
це так звана первинна або ідіопатична
епілепсія. Причинами вторинної епілепсії найчастіше є: пошкодження мозку
у передпологовий та післяпологовий періоди внаслідок травми, гіпоксії (нестачі
кисню); вроджені відхилення від норми
або генетичні стани при наявності вад
розвитку головного мозку; важка травма
голови; інсульт; інфекції мозку та мозкових оболонок (менінгіт, енцефаліт, нейроцистицеркоз); деякі генетичні синдроми;
пухлини.
Трапляється, напад хвороби стається
на вулиці. Не всі байдуже пробігають, дехто намагається допомогти. Але у більшості випадків люди, які ніколи не стикалися
з епілептиками, не знають, як правильно
діяти.
Насамперед достатньо перевернути
хворого на бік та покласти щось м’яке під
голову, щоб уникнути травми. При цьому не слід класти йому що-небудь у рот:
тверді предмети можуть травмувати,
пошкодити зуби та ясна, а інколи навіть
зламати щелепу. Поширену думку, що під
час нападу в людини може запасти язик,
медики спростовують.

Ц

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Богдан Панасюк із села Новий
Двір, що на Турійщині, від армії не ховався. Підтягнутого, спортивного, симпатичного призовника зарахували до Окремого
президентського полку, хоч за зростом
він трохи не дотягував до стандарту в 1 м
82 см і важив менше 80 кг. Було це у
2013-му, ще до війни на Сході України. Хлопець служив сумлінно, «муштри»
не лякався, бо трудитися звик змалку.
Як і всі, рахував дні, тижні, щоб швидше
повернутися додому. Але через рік у Києві
спалахнув Майдан…
— Нас не питали, як ми ставилися
до подій, що відбувалися. Був наказ стояти
до останнього, щоб не допустити протестувальників до Адміністрації Президента.
Дали щити для захисту від каміння, яке летіло в наші голови. Були дні, коли виносили солдатів на плащ-палатках, бо «швидкі»
не встигали забирати поранених. Не вцілів
і я. Не вдалося встояти під натиском, упав,
ризикуючи бути розтоптаним. Піднятися
самостійно вже не зміг, нога була розтрощена, — згадував Богдан.
У військовому госпіталі в Києві був
величезний наплив травмованих. Лікарі
не встигали оперувати. Після хірургічного
втручання рядового Панасюка відправили
на реабілітацію до Ірпіня, а як зміг ходити
на милицях, відпустили додому.
— Богдан звернувся до мене по допомогу, просив видалити металевий стержень з ноги, яка постійно боліла. Він тоді
відчував не тільки фізичні страждання,
а й моральні. Хлопець нікому не розповідав, що опинився на Майдані по той бік
барикад, що постраждав там, бо на співчуття не розраховував. Я його проопе-

Людина впала,
у неї судоми,
конвульсії.
Як допомогти?

Хірург Любомир Валіхновський переймається долею Богдана Панасюка.

рував, але до одужання ще було далеко.
Скерував Богдана в остеомієлітний центр
обласного госпіталю ветеранів. І тільки
завдяки професіоналізму хірурга Олександра Кругляка, який має великий досвід
лікування таких хворих, вдалося зберегти
ногу, — розповів Любомир Дмитрович Валіхновський, який упродовж усіх цих років
підтримує контакт із колишнім пацієнтом.
З уболіванням говорив про те, що Бог-

що допомогу
« Добре,
було надано оперативно,
інакше її життя
навряд чи вдалося б врятувати.
От і посудіть, чи можна
закривати хірургічні відділення
у районних лікарнях.

»

данову інвалідність держава оцінила
у 2 тисячі гривень. А у чоловіка — двійко
дітей. Як вижити молодій сім’ї?
ДІВЧАТКАМ — ЛЯЛЬКИ,
ХЛОПЧИКАМ — МАШИНКИ

У районній лікарні треба бути «універсальним хірургом», адже хворих доставляють з різноманітними патологіями,
різного віку. Іноді у такому стані, що довезти їх до обласного центру навряд чи
вдалося б.

Вчені склали список корисних напоїв,
які допомагають зберігати молодість,
красу, здоров’я, бадьорість і тверезий
розум до 100 років. Серед них — зелений
чай, томатний сік і відвар шипшини.

— Місяць тому оперував 9-річну дівчинку і не міг повірити своїм очам. Дитина скаржилася на біль у животику, думали, що це гострий апендицит. А при
розтині побачив кров у черевній порожнині. Звідки? Якби це була зріла жінка,
можна було б запідозрити позаматкову вагітність чи гінекологічну проблему.
А це ж дівчинка. І виявилося, що в неї дуже
«доросла» патологія — перекручена кіста
яєчника, яка й спричинила внутрішню кровотечу з некрозом. Добре, що допомогу
було надано оперативно, інакше її життя
навряд чи вдалося б врятувати. От і посудіть, чи можна закривати хірургічні відділення у районних лікарнях, — розмірковує
лікар.
Свою юну пацієнтку Любомир Дмитрович не забув привітати з Новорічними
і Різдвяними святами. Каже, всім прооперованим дівчаткам дарує ляльки, а хлопчикам — машинки. У відділенні це знають, і малі хитруни іноді «зловживають».
«Дядьку, купіть ще й іграшкового візочка
для ляльки», — циганить смаглявка, яка
потрапила до лікарні з опіками обличчя.
— До пацієнтів треба ставитися,
як до своїх дітей чи онуків, з любов’ю і співчуттям. Тоді й робота не видається важкою, і пацієнти одужують швидше, — підсумував розмову Любомир Валіхновський, хірургічний стаж якого майже пів
століття. n

За даними МОЗ, у грудні минулого року в Україні офіційно зареєстровано 1 600 нових випадків
ВІЛ-інфекції. У 509 пацієнтів діагностовано СНІД, а 228 людей померли від цієї недуги.

ЧАСТО ВСЕ ПРОХОДИТЬ
ЩЕ ДО ПРИЇЗДУ «ШВИДКОЇ».
АЛЕ ОБОВ’ЯЗКОВО ТЕЛЕФОНУЙТЕ
НА 103, ЯКЩО:

l напад триває довше п’яти хвилин;
l приступи повторюються настільки
часто, що у проміжках між ними у людини не відновлюється свідомість;
l коли хворий отримує травму внаслідок падіння;
l напад стається, коли особа перебуває у воді;
l коли йдеться про вагітних або хворих
на діабет.

У 1851 році нормальною температурою тіла
вважалося 37 °C. В двадцять першому столітті — 36.6 °.
У середньому температура тіла знижується на 0,03 градуса
Цельсія за десятиріччя. Нині у здорових людей вона може
становити від 35,7 до 37 градусів, залежно від віку, статі
і расової приналежності.

n Професіонали

Найкращих лікарів мають
назвати колеги і громадськість
Фото lutsk.rayon.in.ua.

Орденом (на фото)
і медаллю Святого
Пантелеймона
нагороджують представників
медичної еліти України. Хто
їх присуджує, наскільки
прозорим є цей процес,
а головне — яку мету
переслідують організатори
своєрідного конкурсу?
Про це бесідуємо
із головою Волинської
регіональної ради з відбору
претендентів на відзнаки
за професіоналізм
і милосердя, заслуженим
лікарем України,
депутатом Верховної Ради
V і VI скликань Володимиром
Карпуком
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«ЦЮ НАГОРОДУ
НЕ МОЖНА КУПИТИ»

— Володимире Георгійовичу, в наш час багато хто скептично ставиться до різних
відзнак, звань. Відомо, що нерідко вони є бізнес-проєктами:
заплати круглу суму і станеш,
наприклад, лікарем року.
— Згоден, що в суспільстві
відбулася девальвація звань, нагород, у тому числі й державних,
які теж знецінилися. Є люди, які
їх «колекціонують», щоб підвищити свій статус, задовольнити
власне марнославство. Купують,
«пробивають», причому суми можуть сягати мільйона гривень.
Тому й важливо було створити
некорумповану, незалежну громадську відзнаку, яку неможливо
придбати або одержати по блату.
— І хто ж заснував цей медичний «Оскар»?
— У 2009 році Міністерство
охорони здоров’я запровадило заохочувальну відзнаку
«Хрест Пантелеймона Цілителя».
А у 2017-му з ініціативи ексміністра Василя Князевича відбулося друге народження цієї нагороди, вона стала громадською.
Орден Святого Пантелеймона
присуджують у 5 номінаціях:
«Найкращий лікар», «Найкращий
медичний працівник», «Новатор
охорони здоров’я», «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров’я»,
«Взірець служіння суспільству». У
2018-му запровадили для молоді
медаль Святого Пантелеймона.
Її, до речі, торік отримала наша
землячка Оксана Гальчин, медсестра обласного протитуберкульозного об’єднання.
— Як відбувається відбір
кандидатур, хто визначає найдостойніших?
— У першу чергу своє слово
мають сказати колективи лікувальних закладів, Товариства
лікарів Волині, Асоціація медичних сестер, інші громадські
організації. Зрештою, всі наші
краяни можуть долучитися, адже
думка пацієнтів дуже важлива.
До 1 квітня прізвища претендентів мають бути подані на розгляд
Волинської регіональної ради,
де будуть визначені переможці
на обласному рівні. Потім у Києві збереться експертна рада, яка
оцінюватиме здобутки кандидатів на відзнаки з усіх областей.
Я двічі брав участь у її засіданнях
і можу засвідчити, що це відбувається неформально, презентацію
кожного претендента обговорюють, голосування проходить
таємно — в режимі онлайн під
шифром. І, нарешті — засідання

«Зірки є не тільки в спорті чи на сцені, а й у медицині, і їх треба знати
в обличчя», — каже Володимир Карпук.

поважної ради, до якої входять
моральні авторитети, видатні
особистості у сфері охорони здоров’я, духовні, громадські лідери.
Вони й називають імена переможців. Урочиста церемонія нагородження щорічно проходить
у Києві 9 серпня, у день святого
великомученика і цілителя Пантелеймона.
«ПСЕВДОРЕФОРМА
МЕДИКАМ ОПТИМІЗМУ
НЕ ДОДАЄ»

— Напевне, в цей непростий
час важливо морально підтримати, вшанувати тих, на чиїх
плечах тримається наша охорона здоров’я, хто не розміняв
професійної гідності, незважаючи на мізерні зарплати.
— До речі, кавалерам ордена Святого Пантелеймона передбачена грошова винагорода
у 100 тисяч гривень, до медалі додається 20 тисяч. Це — спонсорські кошти. Важлива і моральна,
і матеріальна підтримка, бо держава належно не оцінює працю

і моральна,
« Важлива
і матеріальна
підтримка, бо держава
належно не оцінює
працю медиків.

»

медиків. Скрізь у світі в цій галузі
— найвищі зарплати, бо на підготовку, становлення лікаря потрібно чимало часу, і на його плечі лягає дуже велика відповідальність.
Я не так давно вітав із 70-літтям
Івана Кравченка, відомого кардіохірурга з Інституту Амосова. У людини, що є справжнім світилом,
мізерна пенсія, за яку неможливо
прожити. Ще коли був народним
депутатом, ми пропонували законопроєкт про соціальний захист
медичних працівників. Але його
не прийняли.
— Як ви вважаєте, реформа охорони здоров’я змінить
ситуацію на краще? З квітня,
обіцяють, відбудуться зміни
на вторинному рівні медицини.
— Я вважаю це псевдореформою. Насправді йдеться про
приведення витрат на українську
медицину у відповідність до рівня економічного розвитку, про
так звану оптимізацію. Реформи
не дадуть результату, якщо на галузь виділяють 3–3,5% внутріш-

нього валового продукту, в той
час як у США, наприклад, 16% їхнього ВВП. Кількість лікувальних
закладів буде зменшено, розраховувати на те, що на первинному рівні хворі одержуватимуть
належну допомогу не доводиться. По-перше, бракує кваліфікованих сімейних лікарів, по-друге,
непомірно великі навантаження
перетворять тих, хто сумлінно
працює, у рабів. А для пацієнтів
без впровадження медичного
страхування якісна допомога
не стане доступнішою. Наша біда
в тому, що реформування галузі
доручили «грантоїдам», людям,
які далекі від реальних проблем
нашої медицини.
— Ви — відомий і авторитетний лікар, але тепер не практикуєте. Чому?
— Робота «на знос» упродовж
28 років негативно позначилася
на здоров’ї, до того ж маю й інші
захоплення — література, мистецтво. Хочеться встигнути пізнати
щось нове і в інших сферах. Відомо, що тривалість життя лікарів
у США на 10 років менша від середньої по країні. У нас такої статистики не ведуть, але бачимо,
скільки чудових фахівців передчасно завершили земний шлях
в останні роки в Луцьку. І я низько схиляю голову перед колегами, які все своє життя присвятили медицині. У нас багато лікарів,
котрі постійно намагаються підвищувати свій фаховий рівень,
опановують сучасні технології,
чесно і сумлінно працюють.
— Заради їхнього пошанування і взяли на себе обов’язки голови ради з відбору претендентів на орден Святого
Пантелеймона на обласному
рівні?
— Так. Наприклад, в області
минулого року ми визнали переможцем Миколу Галея, завідувача відділення інвазивних методів
діагностики і лікування обласної
клінічної лікарні, який має багато
патентів на винаходи, впроваджує нові методики лікування.
Позаторік серед найдостойніших
було названо Ігоря Гордійчука
з Луцької міської клінічної лікарні,
на жаль, уже покійного. Цьогоріч,
напевне ж, серед претендентів
на відзнаку будуть лікарі Ковельського МТМО, які здійснили прорив у сфері трансплантації органів. Упевнений, гідних кандидатів
на Волині є багато. n
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n Редакційний щоденник

Через такі новорічні «сюрпризи»
дехто «відкорковував»
не шампанське, а корвалол
Фото luzdaserra.com.br.

Чим переймалася і з чого
дивувалася впродовж
останнього часу
су редактор
відділу
економіки
«Газети
Волинь»
Алла
ЛІСОВА

ЧОМУ МИ НЕ ШАНУЄМО
ДЕРЖАВНИХ СИМВОЛІВ

НЕЗАДОВІЛЬНИМ СЕРВІСОМ
НАШИХ АВТОСТАНЦІЙ

Моя колега розповіла пригоду, яка
сталася 31 грудня. Син–студент вирішив зустрічати Новий рік із друзями в
місті Хмельницькому. Заздалегідь узяв
квиток на поїзд Львів — Запоріжжя, завчасно виїхав із Нововолинська автобусом Кобрин — Львів. До відправлення потяга ще було вільних дві години.
Пішов помилуватися передсвятковим
містом Лева. Аж раптом… схаменувся, що в руках немає великого пакета
з новорічними подарунками. Звісно, взявся телефонувати до батьків.
Вони через інтернет почали виходити
на диспетчерську службу львівської
автостанції, аби з’ясувати, чи є в автобусі згуба і яким чином та де можна
її забрати. Всі спроби виявилися марними, бо зазначені на сайті телефони
мовчали. Питання: навіщо тоді оприлюднювати їх, коли додзвонитися неможливо?
Своє прохання слізно переадресували нововолинським працівникам,
які слухавку підняли. Але мали терпіння
тільки один раз вислухати, зі злістю й
роздратуванням мовивши, що не «диспетчерський» це обов’язок — подібним
займатися. Звісно, що так.
Хто тут винен — зрозуміло. Але ж
є ще людський фактор — бажання вислухати й допомогти, тим більше напередодні таких великих свят. Мама
вдруге попросила телефон водія,
аби син–забудько встиг забрати свій
вантаж і не запізнитися на вокзал. У
відповідь почула: «Номери телефонів
водіїв не даємо…» Всі були у розпачі: що робити? Адже на нові презенти
грошей немає.. І лише за третім разом
посадовиця змилостивилася. Інцидент
було вичерпано, новорічні подарунки
потрапили за призначенням.
Пригадалося, як родичка, котра
проживає у Німеччині, розповідала
подібне, коли у таксі забула сумочку
з грошима й документами. То її через
інших людей розшукали й попутними
таксі за десятки кілометрів передали
загублене.
А через кілька днів мала сама при-

А коли треба оперативно створити
комісію для складення актів (заяву з
відповідним проханням направили в
колишній ЖЕК), то ніхто й не поспішає.
Ті, хто мав подібний інцидент (газета наша писала), порадили звертатися
до правоохоронців і суду. Тільки тоді
можна буде встановити винних для
компенсації непередбачених матеріальних втрат і найголовніше — змусити
відповідальних осіб робити все від них
залежне, аби подібне не повторилося.
Адже наслідки могли бути набагато гіршими!

Напруга в квартирах становила 400(!) вольт.

твердить, що культура повинна перебувати поза
« Дехто
політикою. Насправді це не так. Вона, як і церква, —
духовний пласт будь–якої нації.
крий випадок, пов’язаний із рейсовим
автобусом. Поверталася з Рівненської
області до Луцька. Попросила водія
підказати, де краще виходити, щоб
потрапити на Олицьке перехрестя. У
відповідь почула: «Не морочте мені голову, кажіть, куди хочете їхати й швидко
платіть». Від такого хамства отетеріла
й попервах навіть не знала, що сказати. Розрядили обстановку пасажири,
які заспокоїли й підказали, де має бути
наша зупинка.
Чомусь ми дуже тупо й туго йдемо
до цивілізованих форм сервісу. Особливо в тих організаціях, які тривалий
час були державними. Хоча вивіски поміняли, а все інше залишилося «совковим». Буває, чергова стоїть на платформі й у грубій формі не дозволяє
заходити в автобус без «автостанційного» квитка, який, звісно, дорожчий,
ніж «водійський». А ще трапляється,
що пасажири з квитком мають менше
прав, ніж без нього. Бо в салоні хазяйнує водій, який і визначає, куди краще
платити. А інколи навпаки: підеш до
каси, а тобі рекомендують домовлятися з водієм.
Саме тому в нас усе більшої популярності набуває така форма транспортного зв’язку, як бла–бла–кар.
Переважно власники авто заберуть
звідки потрібно й доставлять якщо не
до місця призначення, то туди, де вигідніше. І хоч ризиків вистачає — без
страховки, достовірної інформації про
транспортний засіб, водія тощо — все
більше людей вибирають його. А вже
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»
про те, чи сплачують такі перевізники
податки, мови ніхто не веде. Тим більше, що часто сума за проїзд значно
менша, ніж у рейсовому автобусі.
«РІЗДВЯНИМИ» ПЕРИПЕТІЯМИ
З ЕЛЕКТРИКАМИ

Ранок першого дня Різдва Христового для мешканців нашого будинку,
що в центрі Нововолинська, виявився
аж надто тривожним. Прокинулися від
різкого запаху диму. У під’їзді за ним нічого не було видно. Почали терміново
дзвонити в різні служби — у філію «Волиньобленерго», житлову управлінську
контору, поліцію, до пожежників. Через
лічені хвилини майже всі вони прибули.
Повідомили, що трапився збій в електромережі, а після відповідних замірів
дізналися, що напруга в квартирах становила 400(!) вольт. У результаті цього,
як згодом виявилося, вийшла з ладу
побутова техніка, в тому числі й дороговартісна: електрокотел, плитка, телевізор, морозильна камера та інше.
Наступного дня електрик, який
прийшов усувати неполадки, заявив:
причиною аварії стало те, що загальна
електрощитова, розміщена в одному з
підвальних приміщень, не обслуговувалася належним чином і перебуває в незадовільному стані. Мовляв, усе старе,
зношене, і ніхто його не буде міняти. І
взагалі, це не їхній клопіт, а «ваш», тобто
всіх мешканців. Отакої! А про компенсацію збитків навіть не хотів слухати.
Як справно сплачувати абонементну плату — то є кому контролювати.

А

Журавичівська сільська рада Ківерцівського району Волинської
області оголошує конкурс на посаду головного спеціалістаюрисконсульта Журавичівської сільської ради
Вимоги до кандидата на посаду:
• повна вища освіта за спеціальністю «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
• стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше
1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;
• знання основ роботи на комп’ютері та використання відповідних програмних засобів (MS Word, MS Exel, Internet Explorer, Outlook Express).
Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних
днів від дня оголошення за адресою: с. Журавичі, вул. Шевченка, 55. Довідки за телефоном 0687238773.

Днями один знайомий повернувся
зі Словаччини, де відпочивав із сім’єю.
З–поміж захопливих вражень про красу тамтешнього краю, прекрасні дороги, відмінне обслуговування у багатьох
закладах, розповів і такий факт.
У курортному місті Прешов, що на
північному сході країни, зайшли в хижу
(їхній ресторанчик) пообідати. Замовили словацький капусняк (фірмову
страву) та галушки на зразок наших
лінивих вареників. Столи прибрані
вишиваними скатертинами, а в залі
звучать… українські народні пісні, які
зворушили до сліз наших туристів. Всі
присутні із задоволенням слухали «Дівчино–рибчино молода» та «Чом ти не
прийшов»…
Пригадалося й те, як торік у різдвяні дні довелося побувати на одному
економічному заході в польському місті Хелм. Там під час обіду їхній самодіяльний ансамбль настільки професійно виконав кілька колядок українською
мовою, що склалося враження, ніби в
Польщі гастролюють наші артисти.
Натомість у святкові дні в багатьох
розважальних закладах, на жаль, звучала російська попса, особливо під час
корпоративів. Народ «балдіє», підспівує в такт знаменитостям, навіть не
задумуючись, якою мовою це звучить.
І що їм до того, що десь там снайпери
«братнього» народу ціляться в українського солдата… На виправдання
дехто твердить, що культура повинна
перебувати поза політикою. Насправді
це не так. Вона, як і церква, — духовний пласт будь–якої нації.
На цю тему можна багато говорити. Мова, прапор, герб, національний
одяг — вічні головні символи кожного
народу, який прагне бути ідентифікованим і пошанованим у світі. Тому й,
м’яко кажучи, незвично було дивитися
новорічне привітання нашого гаранта
без українських атрибутів і гімну, під
який уже звикли відкорковувати шампанське.
Пригадалася ще одна «картинка».
Нещодавно поверталася трасою з Києва. Зупинилися перепочити, випити
кави на одній із заправних станцій.
Звісно, зайшли, вибачте, в туалет і були
вражені побаченим: його приміщення
викладене гарною облицювальною
плиткою з поєднанням синьо–жовтих
кольорів, які, безумовно, викликають
асоціацію з нашими національними
святинями. Хто додумався до такого
дизайну? Чи треба це робити? Впевнена, що ні. Так, як, на мою думку, і зайво
та невиправдано одягати тварин (!) у
вишиванки. n

■ Цифри і факти

7 автомобілів зіткнулися
поблизу села Олександрія Рівненського району
через сильний туман та
слизьку дорогу. Внаслідок
ДТП постраждало двоє осіб.
Наразі всі транспортні засоби з
місця події забрали та доправили на спецмайданчик.

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n І сміх, і гріх
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ОВИНИ КРАЮ

Фото kivertsi.rayon.in.ua.

ПІШОВ ІЗ ЖИТТЯ 27-ЛІТНІЙ БОЄЦЬ АТО
Тарас Куницький служив у 51-й бригаді в першу
хвилю мобілізації, а в 2016-му підписав контракт
Мирослава КОЗЮПА

січня ввечері у селі Грибовиця Іваничівського району
його знайшли мертвим на подвір’ї. Тараса згадують
як хорошу людину. Він завжди жертвував собою і
приходив на допомогу. У 2018 році чоловік разом зі своїм
дядьком Ігорем Куницьким, колишнім пожежником, врятував
із вогню неходячу пенсіонерку. Через рік про нього говорила
вся Волинь, коли ексбоєць АТО, ставши випадковим свідком
аварії, зміг до приїзду «швидкої» зупинити кровотечу потерпілому. Дідусь зі сльозами на очах дякував своєму рятівнику.
Нещодавно Тарасу Куницькому виповнилося 27 літ. «Тарас вирішив, що йому назавжди буде стільки, — зазначають
у соцмережі знайомі. — Він пішов із життя мовчки, нічого не
написав, не пояснив. Дружина була вдома, коли побачила
— було пізно».
Обставини трагедії з’ясовуються, а волонтери наголошують на необхідності проведення психологічної роботи з
колишніми військовими, адже кілька сотень учасників АТО
добровільно попрощалися з цим світом, так і не зумівши повернутися до мирного життя. У Тараса Куницького залишилися дружина та двоє дітей. Небайдужих просять допомогти
родині: ПриватБанк: 4149 4971 0030 4403 Куницький Ігор
(дядько померлого). n
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«Слава» про Володимира Гелету знову облетіла всю країну.

«БАТЮШКА МАТЮКАВСЯ
І СТРИБНУВ ІЗ ДЗВІНИЦІ»

ЗА ТЕ, ЩО БИВ ЖІНКУ,
ПРОВЕДЕ ЗА ҐРАТАМИ 7 РОКІВ

Знову «засвітився» той самий священник, який стріляв по людях
Минулої п’ятниці
о 00:20 храмова
служба внутрішньої
безпеки села Жидичин
Ківерцівського
району зафіксувала
незаконне проникнення
невідомої особи на
територію комплексу
Свято–Миколаївської
церкви, яка є
пам’яткою архітектури
національного
значення і перебуває
у постійному
користуванні релігійної
громади Святителя
Миколая Чудотворця
Православної церкви
України села Жидичин
Богдана КАТЕРИНЧУК

офіційній заяві з приводу цього, розміщеній
на сторінці у фейсбуці
спільноти «Чернецтво Волині», йдеться про те, що невідомий проник у приміщення
дзвіниці з тильного боку і
намагався винести металеві
предмети. Особою, яка вчинила протиправні дії, виявився… колишній настоятель
згаданого храму Володимир
Гелета. Для уникнення будь–
яких провокацій на місце по-

В

дії була викликана поліція.
Зловмисника заблокували у
приміщенні дзвіниці до моменту приїзду слідчо–оперативної групи.

потерпілому першу медичну
допомогу.
За результатами надзвичайної ситуації працівники поліції склали відповідні

Гелета — настоятель Свято–
« Володимир
Миколаївського храму УПЦ – відкрив стрілянину
з вогнепальної зброї по людях, які охороняли
церкву.
Протягом 15 хвилин, поки
прибув екіпаж патрульної поліції, зловмисник намагався
вибити двері, погрожував,
вживав нецензурну лексику.
Побачивши правоохоронців,
екснастоятель пішов на безпрецедентний ризикований
для його життя та здоров’я
крок і стрибнув з другого поверху дзвіниці. Всі ці дії відбувалися безпосередньо на
очах поліції. В такий спосіб,
очевидно, зловмисник хотів уникнути факту фіксації
незаконного проникнення в
будівлю.
У результаті невдалого стрибка чоловік отримав
відкритий перелом ноги. До
моменту прибуття карети
«швидкої» правоохоронці невідкладно і фахово надавали

»

протоколи, взяли свідчення
очевидців. Варто зазначити, що у приймальному відділенні лікарні Володимир
Гелета з дружиною надали
неправдиві свідчення, повідомивши медиків, що травму потерпілий отримав у
власній оселі. Отож, спільнота «Чернецтво Волині», як
зазначається у повідомленні, чекає об’єктивного розслідування згаданого вище
інциденту.
До речі, торік 23 лютого
вночі, як повідомляла свого часу наша газета, протоієрей Володимир Гелета
— настоятель Свято–Миколаївського храму УПЦ –
відкрив стрілянину з вогнепальної зброї по людях, які
охороняли церкву. n

28-літній житель Млинівського району, що на
Рівненщині, систематично кривдив співмешканку
Олена ВОЛИНЕЦЬ

к повідомляють на сайті Дубенської місцевої прокуратури, обвинуваченого вже неодноразово притягали
до кримінальної відповідальності. За активної позиції
прокурора Дубенської місцевої прокуратури Млинівський
районний суд і цього разу визнав достатніми зібрані під час
досудового розслідування докази для ухвалення обвинувального вироку. Йому призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Свою вину чоловік не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою. n
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ДЛЯ ДВОХ ЮНАКІВ ПОЇЗДКА
СТАЛА ОСТАННЬОЮ
Учора на автодорозі у прикордонному Любомлі
кермувальник автомобіля Аudi, ймовірно, не
впорався з управлінням і в’їхав у бетонний стовп
Анна ПАВЛОВСЬКА

о чергової частини Любомльського відділу поліції після 4–ї години ранку надійшло повідомлення про те,
що на в’їзді до райцентру сталася автопригода. Попередньо поліцейські з’ясували, що за кермом легковика
перебував 22–літній місцевий житель. Внаслідок ДТП двоє
пасажирів транспортного засобу віком 20 та 22 роки загинули на місці. Вони також були мешканцями райцентру.
Водія госпіталізували до райлікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього
руху, що спричинило загибель кількох осіб, відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. n
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ДУХОВНА ЦІЛИТЕЛЬКА, НАРОДНА ПОМІЧНИЦЯ,
ЛЮДИНА ВІД БОГА, ЯКА ДОПОМОГАЄ ЛЮДЯМ, – НАДІЯ
ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ЛУЦЬКА ТА ОБЛАСТІ,
закликаю всіх, хто має проблеми в сім’ї, в особистому житті та в здоров’ї.
Моя робота полягає в добрі та злагоді. Декілька років я провела час у Єрусалимі та отримала благословення від афонських старців на молитви та
церковні обряди парафіян. Молитвами та обрядами зцілюю від негативної
енергетики, ставлю сильний захист на алкоголь та заборону на довгий час.
Очищаю ауру, знімаю вінець безшлюбності, позбавляю шкідливих звичок,
проводжу обряд від безпліддя та допоможу стати батьками. Обряд на схуднення, проти ігроманії та багато іншого... Шановні парафіяни, не зволікайте, приходьте, в цьому місяці я відсилаю записки до Гроба Господнього в
Єрусалимі в Ізраїль. Дуже потужні молитви та благословення на третій рід
та захист. Поспішіть, місця обмежені.
Чекаю на вас за адресою:
м. Луцьк, пр-т Відродження, 24, готель «Профспілковий», кімната 103
Прийом з 20 січня по 29 січня з 9.00 до 15.00 кожен день.
Попередній запис обов’язковий. Тел. 097 061 48 91
Ангела всім охоронця
Господарський кодекс України. Стаття 41, 42, 43

Вітаємо!
Сьогодні ювілейний день народження святкує турботливий батько, чудовий чоловік, ніжний, ласкавий, люблячий
дідусь, житель села Софіївка Горохівського району
Євген Степанович
КЛЕХО.
Бажаємо міцного здоров’я, достатку, щоб сльози на ваших очах були лише від щастя, а не від тривог. Довгих років
вам життя, сповнених щоденного горіння, нескінченних
вечорів сімейного затишку, тепла, любові від дітей та внуків. Хай джерело людської вдячності ніколи не вичерпується, серце наповнюється світлом, а Всевишній дарує
здоров’я й сили. Нехай множаться гаразди, радіє душа,
збуваються мрії. Многих вам літ!
Любимо, цінуємо, поважаємо —
дружина Євгенія,
син Анатолій з дружиною, внучки
Дарина, Ірина з чоловіком, свати
Надія, Веніамін.
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n Самородки із народу
Фото з архіву Камінь-Каширського районного будинку культури.

чала пісня «Ой як була я да й у
матінки свеї», яка зачаровує і
розчулює.
«МИ ТУТ ВІДПОЧИВАЄМО
ДУШЕЮ»

22 роки очолює творчий колектив Людмила Довгун.

«Родовід» затребуваний – виступає і в районі, і на обласній сцені.

«МНОГАЯ ЛІТА» СПІВАЛИ
ДВОМ ПРЕЗИДЕНТАМ УКРАЇНИ
Закінчення. Початок на с. 1

стимулом
« Великим
для мене є те,

Катерина ЗУБЧУК

«КЕРУВАТИ ТАКИМ
КОЛЕКТИВОМ І ПОЧЕСНО,
І ВІДПОВІДАЛЬНО»

Мені пощастило: того дня,
коли домовилася про зустріч
із керівником та диригентом
ансамблю заслуженим працівником культури України Людмилою Довгун, якраз була репетиція. Тож розмова вийшла
не кабінетна. Більше того — потрапила на імпровізовану урочистість. Людмила Василівна
вітала з днем народження одну
з учасниць «Родоводу» — директора районного Будинку
культури Аллу Глущук. А оскільки
грудень (наша зустріч відбулася
останнього місяця 2019-го) багатий на особисті свята, то, як
мовиться, заднім числом, поздоровила і солістку колективу
Олену Козік, у якої іменини були
напередодні. Для них звучала
«Многая літа» у виконанні тих,
хто зібрався на репетицію.
Тепла атмосфера, в яку
потрапила, наводила на думку, що «Родовід» — дружний
колектив, який так і хочеться
назвати сім’єю. А забігаючи
наперед, скажу: почуте згодом
від керівника переконало, що
це й справді так. Аматори сцени, пройшовши довгий і гарний
шлях до визнання, уже стали
ріднею. Вони не уявляють свого життя без пісні. «Родовід»,
якому виповнилося 33 роки,
отримав звання народного у
1999–му. Це сталося уже тоді,
коли ансамбль очолювала Людмила Довгун. Але, пригадуючи,
як пов’язала свою долю з колективом, Людмила Василівна
насамперед розповіла:
— У 1986 році був заснований «Родовід». Це уже 8 літ
минуло, як заявив про себе Волинський народний хор. Щось
подібне хотілося створити і в
райцентрі. У нас на той час була
академічна хорова капела. А
тодішня начальник Камінь–Каширського районного відділу
культури, заслужений праців-

що люди приходять
сюди не з обов’язку,
не за гроші,
а тому, що люблять
пісню.

»

Солістка ансамблю Олена Козік співає в «Родоводі» з 2000-го.

ник культури України Євгенія
Смолярчук мала мрію про хор,
який би виконував народні пісні.
І ця мрія збулася. Першим керівником ансамблю пісні і танцю (так він тоді називався) була
Тетяна Кереб. Згодом її змінила Ольга Мостова. А у 1997–му,
коли колектив залишився без
керівника, мені запропонували
очолити його. Я тоді працювала в дитячій музичній школі Каменя–Каширського, керувала
дитячим хором. Спочатку вагалася: чи ж справлюся із завданням? Це ж і почесно, і дуже відповідально. Але погодилася. І
ось уже 22 роки ми разом.
Згодом була створена інструментальна група. У становленні ансамблю народної пісні,
як довелося почути, велику
роль зіграла заслужений працівник культури України Тетяна
Смолярчук.
— Тетяна Дмитрівна, на
жаль, уже покійна, — розповідає
Людмила Василівна. — Як людина, яка зналася на музиці, вона
розписувала твори для нашого
інструментального супроводу.
Багато років ми поряд ішли.
ОСОБЛИВО ЗАЧАРУВАЛА
СТОЛИЧНУ ПУБЛІКУ
ПІСНЯ «ОЙ ЯК БУЛА Я
ДА Й У МАТІНКИ СВЕЇ»

У 1999–му «Родовід» поїхав
у Севастополь на Всеукраїнський фестиваль «Дзвени піс-

нями, моя земле». Така поїздка
була і в 2002 році.
— Севастополь, — каже
Людмила Довгун, — уже був
для нас знаним і близьким. Ми
зі своєю програмою виступали
у військових частинах, перед
відпочивальниками. З багатьма
відомими людьми зустрічалися. «Многая літа» співали двом
ексПрезидентам України — Віктору Ющенку і Леоніду Кучмі.
Пригадую, виступали прямо на
морі: Леонід Данилович був на
кораблі «Гетьман», а ми — на
корветі «Луцьк».
Колектив ансамблю об’єднує до 30 чоловік. Значна частина його учасників — працівники культури (викладачі дитячої
школи мистецтв, директори і
художні керівники культосвітніх
закладів райцентру і довколишніх сіл). Та є й такі аматори,
професія яких не пов’язана з
творчістю, але пісня їх сюди покликала. За 33 роки не зрадили
«Родоводу» Катерина Федчик,
Катерина Тимошик, Тетяна Нирко, які співають в ансамблі від
часу його заснування.
Цей творчий колектив — затребуваний, бере участь у всіх
концертах, які відбуваються в
районі, має честь виступати на
обласній сцені. В його репертуарі — до ста пісень.
— Але бувають такі моменти, — ділиться міркуваннями
Людмила Довгун, — коли хо-

четься чогось вищого, професійного. І цим «вищим» позаторік, наприклад, була участь
у міжнародному конкурсі імені
Дмитра Бортнянського у Києві.
Відразу зауважу, що нашого бажання опинитись на столичній
сцені мало — треба, аби була
фінансова підтримка з боку
райвідділу культури. Це ж затратно — відправити такий великий колектив до столиці. І цю
підтримку нам надали. А відтак
ми мали стимул для того, щоб
піднятися у творчості на щабель
вище. Повернулися з нагородою за перше місце.
А минулоріч, у листопаді,
таким святом для «Родоводу»
став ІХ Всеукраїнський фестиваль–конкурс колективів народного хорового співу імені
Порфирія Демуцького (фольклориста, українського хорового диригента і композитора
ХІХ—ХХ століть).
— 21 колектив брав участь
у конкурсі, — розповідає пані
Людмила. — «Родовід» — єдиний, хто представляв Волинь.
Ми виконували два обов’язкові
твори в обробці Порфирія Демуцького, а крім цього, пісню,
що стала гімном регіону, «Волинь моя» та три твори, записані на Камінь–Каширщині. Нам
вдалося завоювати серця і глядачів, і журі. Здобули перемогу.
А ще нас нагородили спеціальним призом за чистоту інтонації, що в хоровому мистецтві є
основою основ.
І на гала–концерті, який відбувся у Національній музичній
академії України імені Петра
Чайковського, «Родовід» мав
честь виступати. Знову зву-

Розмовляли і про те, чим
став «Родовід» і для його керівника, і для усіх учасників
ансамблю. Людмила Довгун з
цього приводу висловилася так:
— Сьогодні, після 22 років
спільної творчої роботи, скажу,
що це вже частина мого життя.
Великим стимулом для мене є
те, що люди приходять сюди не
з обов’язку, не за гроші, а тому,
що люблять пісню.
У цьому переконалася авторка цих рядків, коли поговорила з деякими учасницями
«Родоводу».
Лідія САЦИК, викладачка
Камінь–Каширської дитячої
школи мистецтв:
— І вдома робота, і в навчальному закладі, але завжди
знаходжу час, щоб прийти на
репетицію. Бо це ж українська
пісня, з якою відпочиваєш душею.
Олена КОЗІК, директор
дитячої школи мистецтв:
— Як тільки прийшла працювати в районний Будинок
культури в 2000–му, то з того
часу і стала учасницею «Родоводу» (два роки тому пані Олена
змінила місце роботи. — Авт.).
Тут реалізовую себе як співачка,
солістка. Особливо дорожу піснею «Ой як була я да й у матінки
свеї». Адже цей твір записаний
у Видричах на Камінь–Каширщині. Аранжування свого часу
зробив Анатолій Пашкевич.
Лише з літами відчуваю, що доросла до цієї пісні. І тепер тільки
зрозуміла, яка мені честь випала виконувати її. Не можу не
сказати про нашого керівника.
Людмила Василівна — це ціла
мистецька лабораторія. У неї
можна багато чому повчитися. І
мова не лише про майстерність
співу, а й людські якості.
Неля ЛЕСИК, домогосподарка:
— А я тут новенька. Буквально декілька місяців тому прийшла у колектив. Сама камінь–
каширська. Але життя склалося
так, що вийшла заміж за військового і поїхала в Росію. Була
домогосподаркою. В Оренбурзі
наша сім’я жила 14 років, потім
два десятки літ — у Луцьку. Та
ось повернулися додому. І я відразу поринула у творчість. Згадалося те, що з дитинства, юності жило в душі, адже навчалась
у музичній школі, любила пісню.
Співаю — і жити хочеться. n
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ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

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

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається недорого дерев’яний

АВТОРИНОК
l Куплю автомобіль у будь-якому

будинок з усіма господарськими спорудами, обшитий вагонкою, є вода,
50 соток саду та винограднику, поруч — газ. Заасфальтований доїзд
(c. Охлопів Горохівського району).
Тел.: 095 53 28 104, 097 02 67 668.
l Продаються у Луцьку (район вул.
Дубнівської) два утеплені будинки
на одному подвір’ї (72 кв. м і 35 кв. м,
усі зручності). Є два сараї, льох,
0.06 га городу. У дворі — бруківка.
Тел.: 095 82 56 503, 099 47 62 577.
l Продається будинок (60 кв. м)
з господарськими спорудами у
c. Гор’янівка Ківерцівського району. Є 0.5 га землі. Ціна договірна.
Тел. 095 92 37 027.
l Продам 5-кімнатну квартиру
в Луцьку. Тел. 097 10 20 995.
l Продам 2-кімнатну квартиру в новобудові (м. Луцьк). Тел. 098 66 06 303.
l Продається частина будинку
(м. Луцьк, район спиртзаводу). Ціна
договірна. Тел. 095 71 35 770.
l Терміново продається у c. Мерва Горохівського району будинок
(81 кв. м, 3 кімнати, туалет, ванна, газ,
вода, 3-фазна лінія). Є льох, 5 сараїв, криниця, сад-город (0.57 га). Ціна
130 000 грн. Торг. Тел.: 096 35 79 670.
l У житловому масиві c. Тарасове
(м. Луцьк) продається садиба (велика хата, гараж, господарські будівлі,
0.25 га городу, сад). Огороджено.
Тел. 067 49 82 214.
l У c. Маковичі Турійського району продається недобудована хата.
Є 1 га землі. Тел. 096 17 56 571
(з 11.00 до 17.00).

стані (на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП,
кредитний, розкомплектований,
проблемний). Тел.: 099 73 74 388,
098 91 93 799.
l Продається автомобіль ГАЗ-5312,
бортовий карбюратор, у доброму стані (м. Камінь-Каширський).
Тел. 098 83 81 811.
l Продається шасі до автомобіля ЗІЛ-130. Тел. 050 73 95 444,
067 45 02 527.

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.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам або привезу на замовлення: сівалки кінні (13, 15, 17, 21, 26, 30)
та тракторні (з баком на міндобриво),
сошникові (дискові), копачки дворядні причіпні польського та німецького
виробництва («Кухман», «Шмутцер»,
«Кромаг»), картоплезбиральні комбайни («Болько», «Карлик», «Хассія»),
розкидачі гною. Тел.: 096 85 85 455,
098 11 67 547.
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.

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.

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.
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l Продається трактор Т-40 (після
капремонту, у доброму робочому стані). Недорого. Тел. 096 72 22 134.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ,
1992 р. в., на стартері, неперефарбований, нова гума. Можлива доставка.
Тел. 096 80 48 733.
l Куплю трактор Т-25 у будь-якому
стані. Тел. 050 95 30 249.
l Продам кінну та тракторну грабарку «сонечко». Тел. 095 43 85 889.
l Продається одновісний причіп у дуже доброму стані.
Тел. 095 20 25 319.
l Продам: гноєрозкидачі, дискові борони, плуги, прес-підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки,
картоплекопачки, сівалки, сінограбарки, розкидачі міндобрив, косарки роторні, грунтофрези, зерношнеки, млини, а також запчастини та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264, 095 00 50 455,
095 81 59 912, 096 34 46 777.
l Продам мінітрактори (японського
виробництва): «Кубота», «Янмар»,
«Ісекі», «Хіномото», «Мітсубісі» (від
17 до 80 к/сил). Повний пакет документів, без використання в Україні (фреза у подарунок). Можлива доставка. Тел.: 097 76 27 586,
050 56 17 800, 096 74 51 932.

l Продам: 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.
l Продам: дрова (рубані, чурки,
метрові), пісок, щебінь, цеглу, відсів,
глину, чорнозем, торф, торфобрикет, цемент, бутовий камінь. Вивезу
будівельне сміття. Послуги автомобілем «Бобкат». Тел.: 098 91 25 884,
050 60 97 986.
l Продам молоду кобилу (6 років).
Ціна 13 000 грн. (Горохівський район).
Тел. 095 70 69 709.
l Продам корову. Тел. 068 87 52 571.
l Куплю корів, биків, коней.
Тел. 068 91 57 460.
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 Продам: картоплю (велику та насіннєву), кормовий буряк,
зерно пшениці, солому в тюках.
Тел. 095 43 85 889.

РІЗНЕ
l Продам музичні інструменти

ПОСЛУГИ
l Виготовляю кольорові металеві

(скрипки, смички) у доброму стані
(c. Охлопів Горохівського району).
Тел.: 095 53 28 104, 097 02 67 668.
l Недорого продається холодильник «Днепр-2» (б/в) у доброму робочому стані. Тел. 050 24 15 094.
l Продам бігову доріжку (100 кг).
Ціна договірна. Тел. 050 80 51 585.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу
білу та червону (нову та б/в), землю
на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.:
099 33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам: дрова рубані (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.

ТзОВ
«Городище»
РЕАЛІЗОВУЄ
АВТОМОБІЛЬ
DAF ГТ СF
85.460
(2018 р.
в., проїзд
34820 км)
після ДТП по
запчастинах, а саме:
коробка
перемикання передач,
диференціал,
двигун МХ
12.91, задній
міст. Ціни за
домовленістю.
Тел.
0673320242
(Анатолій
Олександрович).

штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний двосторонній дуб), а також штахети жалюзного
типу (горизонтальні), металеві кольорові водостічні системи (труби,
ринви, коліна). Тел.: 099 64 21 028,
096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублений сертифікат (серія
ВЛ № 0161723) на право власності
на земельну частку (пай), виданий
20.06.1997 р. та зареєстрований
за № 320 колишнім КСП «8 Березня»
Чаруківської сільської ради на ім’я Латайчук Микола Миколайович, вважати
недійсним.
l Загублену картку водія (№ UAD
0000112596000), дійсну до 11.08.
2022 р., видану на ім’я Видавський
Микола Ростиславович, вважати недійсною.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо!
Управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації висловлює глибоке співчуття провідному бухгалтеру централізованої бухгалтерії управління Левчук Аллі Ярославівні у зв’язку
з тяжкою втратою — смертю матері
Марії Петрівни
МАТВІЙЧУК.
У цей скорботний час ми сумуємо разом з вами та розділяємо ваше горе.

ТІЛЬКИ 1 ДЕНЬ
25 січня

об 11.30
HARVARD MEDICAL КИЇВ
ЦЕНТР НІМЕЦЬКОГО ОБЛАДНАННЯ
УСУВАЮТЬ БЕЗ ОПЕРАЦІЇ, БОЛЮ, ПРОКОЛУ, СКАЛЬПЕЛЯ
АДЕНОМИ ПРОСТАТИ, КАМІННЯ У НИРКАХ,
ЖОВЧНОМУ, СЕЧОВОМУ МІХУРАХ,
ПОЛІКІСТОЗ, ЗОБ, ПСОРІАЗ,
ОСТЕОПОРОЗ, ЗАХВОРЮВАННЯ
СУГЛОБІВ, ХРЕБТА, ЦУКРОВИЙ
ДІАБЕТ, ПОЛІКІСТОЗ НИРОК, ШУМ У
ГОЛОВІ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ, ЕНУРЕЗ,
ЗАЇКАННЯ, ТРОФІЧНІ ВИРАЗКИ, ЕПІЛЕПСІЮ.

Harvardmedical.com.ua
Лише з гарантією і без рецидивів
Луцьк, готель «Профспілковий»,
просп. Відродження, 24, конференц-зал

Вартість і запис за тел. 063–643–30–94
25 січня об 11.30.
Самолікування шкодить вашому здоров’ю
Ліцензія МОЗ серії № АЕ 638497 ОТ від 26.03.2015 р.

ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ
СТЕЛІ
ТЯ

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

stelia.in.ua
stelia
info@stelia.in.ua
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n Три празники в гості

n Диво природи

Фото lutskrada.gov.ua.

ТАК РАНО ПІДСНІЖНИКИ
ТА АЙВА У НАС ЩЕ НЕ ЗАЦВІТАЛИ
Усі фото Петра КРАВЧУКА.

Радісну звістку про народження Христа щиро сповіщали
найменшенькі учасники.

І дорослі, й маленькі
христослави
поєдналися
у «Різдвяних
піснеспівах»

Місяці, як у казці, помінялися місцями.

Надзвичайно теплої цьогорічної зими на Волині
розквітли не лише первоцвіти (в основному
різнокольорові примули садові), але й фіалки
та ромашки, які зацвітають пізніше, а ще —
поодинокі кульбаби та інші дикоростучі рослини.
Набубнявіли бруньки малини, зеленіють молоді
листочки бузку. Такий підвищений температурний
режим не на користь не лише садовині, а й
озимині, бо вона навіть вегетувала, тобто йшла
в ріст. Минуло уже пів зими, але ще й досі ріки
не замерзали. Та й стійкого снігового покриву не було,
лише невеликий сніжок вибілював землю декілька
разів, але танув наступного дня
Петро КРАВЧУК,
автор «Книги
рекордів природи»,
смт Любешів

те, що натворили
« Маємо
зневажливим
ставленням до нашої
матінки-природи.
І це не вона тепер
«сходить з розуму»,
а людству потрібно
схаменутися.

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

»

нах помітив… невеликі павутинки!
«Бабине літо» посеред зими, нехай навіть невеличке! То ще одне
диво природи! Чого доброго,
може і лелеки (ще один символ
весни) вже в дорозі? Та про них
я вже так, для красного слівця,
бо ще будуть і морози, і сніг, і річки, можливо, вкриються кригою!
Бо ще ж половина зими попереду. Хоча хто знає, адже були теплі
зими, коли річки на Волині не замерзали зовсім, наприклад узимку 1924–1925 і 1974–1975 років.
Та й Водохреще минуло. Наші
батьки говорили в цю пору: «Трі-

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

www.volyn.com.ua

Лариса ЗАНЮК

45 літ! Тож не дивно, що наступного дня біля паркану на тоненьких
ніжках виросли маленькі грибочки (їх у нас називають «жабські»).
А ще — на деяких деревах і росли-

еймовірно, але 15 січня,
саме посеред календарної
зими, коли мали тріщати морози, я помітив, що в нас,
у Любешові, зацвітають провісники весни — підсніжники! Напевно, що поодинокі ніжні квіточки
з невеликою білою голІвкою-дзвіночком появилися ще напередодні, тобто на старий Новий рік!
Так рано вони в нас ще ніколи
не зацвітали! Однак цього дня
я зафотографував іще й поодинокі яскраві червоні квіточки на айві
японській (хеномелес). Дивина,
та й годі, тому що минулого року
вона зацвіла 26 березня.
Виходить, права була вередлива принцеса з казки «Дванадцять місяців», яка наказала, щоб
проліски зацвіли посеред зими.
Тоді вчитель їй повідав, що такого
ніколи не може бути.
Виявляється, що день 15 січня
був рекордно теплим: температура повітря у Любешові сягнула
плюс 8 градусів! Було перекрито
рекорд 1975 року! Тобто такої зимової «спеки» цього дня не було

Н

У Палаці культури Луцька
відбувся традиційний міський
фестиваль, покликаний
популяризувати національні
традиції, звичаї та обряди

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

E!mail

Заснована 27 вересня 1939 року.*
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щи, мороз, не тріщи — минули Водохрещі: дуй, хурделиця,
не дуй — на Великдень пішло».
Ех, нам би тепер не зимової «спеки», зимового «бабиного літа» і грибів посеред зими,
а морозу, і то 30-градусного!
Та хоча б на декілька деньочків,
щоб виморозив усю ту заразу,
яка аж надто розвелася і так шкодить садівництву і городництву.
Уже й хімія деколи не допомагає.
На жаль, востаннє 30-градусний
мороз на Волині був у далекому
1987 році, тоді 8 січня термометри у Луцьку опустилися до відмітки мінус 32,5 градуса.
Та що вже поробиш? Ми
не можемо керувати погодою:
маємо те, що натворили зневажливим ставленням до нашої
матінки-природи. І це не вона тепер «сходить з розуму» (як дехто
іронічно коментує нинішню теплу
зиму), а людству потрібно схаменутися. Адже наслідки можуть
бути катастрофічними!
Однак давайте потішимо
себе. Бо підсніжник символізує прихід весни і продовження
життя. Тож сподіваймося, що ця
білосніжна квіточка своїм надто раннім цвітінням дає надію
на мир і спокій у нашій країні!
Може, така несподівана життєдайна радість природи в Україні й справді віщує нам закінчення тої клятої війни і довгожданий
мир?! n
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іздвяні піснеспіви» заохочують художні колективи підвищувати виконавську
майстерність, а також створювати нові
різдвяні пісні у волинському колориті та обмінюватися репертуаром. Заступник міського голови
Ірина Чебелюк та директор департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів, запрошені
на дійство, відзначили високий рівень підготовки
учасників.
У вервечці мелодій та віншувань, колядок
і щедрівок, вертепних сюжетів поєдналися хори
релігійних громад, установ культури, навчальних
закладів, громадських організацій та підприємств міста, а також родинні колективи. Велично звучала православна хорова музика композиторів-класиків та церковні піснеспіви, авторські
твори на різдвяну тематику. n
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Традиція українського колядування унікальна,
її маємо передати прийдешнім поколінням.
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