n У всіх на вустах

Китайський коронавірус
уже вбив понад 80 людей
Що ж це за напасть така і як від неї
вберегтися? с. 11
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n Болить!
Фото з фейсбук-сторінки Ярини ЧОРНОГУЗ.

Журналістів хочуть
тримати в страху.
Але ж ми це вже
проходили…
Українські владоможці оголосили
війну вільній пресі, щоб запобігти
критичним оцінкам своєї діяльності,
жити комфортно і почуватися
безпечно?
с. 8

»

n Шок!

5 годин перебувала
на вулиці півторарічна дівчинка,
яку залишили п’яні
батьки у хащах
промислової зони
Луцька. Візок був пере-

Фото tsn.ua.

«Я хочу смерті тому
снайперу, який це зробив.
І він її отримає»
Під час обстрілу ворожа куля поцілила в бійця
10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ —
22-літнього Миколу Сорочука із села Лище
Луцького району. Він віддав своє молоде життя
за Батьківщину саме у День Соборності України.
Добровольцем на війну Микола пішов через рік
після закінчення школи. Прослуживши три роки,
він рік був удома, але в грудні, попри благання
рідних, знову підписав контракт на військову
службу

с. 2

»
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Доброго дня! Мене звати Ольга. З віком ми всі стикаємося з букетом
захворювань і, на жаль, змушені йти в лікарню, пити пігулки, витрачати багато грошей, а головне, це нам зовсім не допомагає або допомагає
лише на деякий час. От і я зіткнулася з подібним.
Коли вже думала, що виходу немає,натрапила на рекламу в газеті про
бальзам Болотова і вирішила
р
замовити, подумала,
у
раптом
р
допоможе. Винайшов цей бальзам Борис Васильович Болотов, відомий академік. Йому нині
вже майже 90 років! А це неодмінно щось та означає. Після того як я почала
пити його бальзам – стали траплятися дива. Спочатку в мене нормалізувалося травлення, відчула легкість і приплив сил, енергію. Рівень цукру з 9.1 знизився до 5.2, тиск нормалізувався, перестали боліти суглоби, спина. Минули
біль та набряки в ногах, майже зник варикоз. У мене навіть зморшки почали
розгладжуватись, подруги питають, чи не закохалась я?
А ще ні я, ні мій лікар не можемо пояснити ось що. У мене катаракта вже
9 років, і кожні 6 місяців я проходжу лікування. Прийшла до лікаря, а
вона і каже: «У вашому віці у вас такі зміни, що і у молодих таке рідко
трапляється, це дуже дивно, на моїй практиці такого ще не було!».
Дивлячись на мене, люди часто запитують, як я маю такий гарний
і щасливий вигляд, питають, чи є якийсь секрет. А я із радістю всім
розповідаю, що це все завдяки бальзаму Болотова.
ɜɚɪɬɿɫɬɶɞɡɜɿɧɤɿɜɡɝɿɞɧɨɡɬɚɪɢɮɚɦɢɨɩɟɪɚɬɨɪɚ

Які ліки у нас
найчастіше
підробляють? 6 »
с.
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Таким сонцесяйним ми і запам’ятаємо тебе, Герою!

кинутий, а дитина лежала
на землі. Це побачив сусід і викликав патрульних. Копи
знайшли батька і матір, коли ті пили каву на заправці.
У їхньої доньки діагностували правобічну пневмонію.
Наразі про маленьку пацієнтку турбуються медики
(на фото), небайдужі лучани і правоохоронці. Служба
у справах дітей уже вирішує подальшу долю Насті.

поштові витрати сплачує отримувач

ɍȼȺȽȺ Ʉɨɠɧɨɦɭɡɚɦɨɜɧɢɤɭ²
ɛɪɨɲɭɪɚȻȻɨɥɨɬɨɜɚɍɉɈȾȺɊɍɇɈɄ

250 ml
320
ɝɪɧ

500 ml
490
ɝɪɧ
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У МИШЕВІ ВІРЯНИ ПЦУ
НАРЕШТІ МОЛИЛИСЯ
В ХРАМІ
Тутешню Свято-Миколаївську церкву
відімкнули вперше за декілька місяців
попри спротив односельців з Московського
патріархату
Леонід ОЛІЙНИК

Я

ТЕПЕР ГОРЕ-ВОДІЄВІ
ШТРАФОМ НЕ ВІДБУТИСЯ
У п’ятницю, 24 січня, ввечері на пішохідному
переході в селі Копачівка Рожищенського
району невідомий автомобіль збив 23-літню
жінку й втік із місця дорожньо-транспортної
пригоди. Від отриманих травм потерпіла
померла в лікарні
Олена ВОЛИНЕЦЬ

півробітники поліції, повідомляє сектор комунікації відомства, встановили, що до летальної автопригоди причетний автомобіль
Peugeot Expert. Власник іномарки — житель Ковельського району, котрий, ймовірно, перебував
за її кермом в момент скоєння ДТП. Правоохоронці
з’ясовують його місцеперебування. Легковик поліцейські наступного дня виявили в одному із сіл
Луцького району. Його помістили на арештмайданчик. Триває досудове розслідування.
Як стало відомо, молода жінка, яка загинула, —
родичка начальника управління патрульної поліції
Рівного Сергія Мерчука. На сторінці у фейсбуці правоохоронець написав: «Вчора ввечері нашої красуні
не стало. Чергова сволоч за кермом збила її на пішохідному переході. Втік і лишив помирати у брата Григорія Мерчука на руках…». На думку правоохоронця, причина багатьох ДТП — мізерні штрафи («торік
горе- «водій» мав їх 4»), людська самовпевненість, які
в комплексі забирають за рік близько 3500 життів. n

С

ТРЬОХ ВОЛИНЯН
ВІДЗНАЧИЛИ У СТОЛИЦІ
З нагоди Дня Соборності України орденом
«За заслуги» ІІ ступеня нагороджений голова
фермерського господарства «Перлина Турії»,
депутат обласної ради Володимир Яренчук
Алла ЛІСОВА

емляки написали в соціальних мережах на адресу Володимира Арсентійовича чимало теплих слів. Приємно, що на загальнодержавному рівні оцінили великий вклад цього керівника
у розвиток аграрного сектора, зокрема тваринництва, розбудову села, турботу про сільських мешканців.
З нагоди Дня Соборності відзначили також учительку Луцької гімназії № 21 Оксану Мартинюк, яка
отримала звання «Заслужений вчитель України»,
і голову правління Камінь-Каширської районної спілки споживчих товариств Тетяну Єфімову, яка стала
«Заслуженим працівником сфери послуг України».. n
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Більше новин — на сайті
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Хвилиною мовчання вшанували Героя у рідній школі.

«Я хочу смерті тому
снайперу, який це зробив.
І він її отримає»
Закінчення. Початок на с. 1
Ірина ПАСІЧНИК

ершою про смерть Миколи Сорочука сповістила кохана — волонтерка та медик Ярина Чорногуз
у соцмережі. Саме з фейсбуку
гірку новину дізналися мама
і сестра. «Хай слово «мир»
застрягне вам у горлі і «вже
не та війна» так само. Я хочу
смерті тому снайперу, який
це зробив. І він її отримає», —
йдеться у дописі дівчини.
Полеглого героя вшанували і в рідній школі села Лище,
де провели жалобну лінійку.
Вчителі й учні згадували Миколу Сорочука як світлу, позитивну людину. «Звичайно, в усіх нас
був шок від страшної звістки.
Тому що ми пам’ятаємо Колю
веселим, життєрадісним хлопчиком. Я познайомилася з ним,
коли працювала на посаді заступника директора з виховної
роботи. Він прагнув долучатися до всіх заходів. Дуже любив
спорт, був учасником танцювального ансамблю і драматичного колективу, і йому все
вдавалося. Коли я зустріла Миколу після його перебування
в зоні АТО, то це вже був дійсно
дорослий чоловік, який по-іншому цінує життя, по-іншому
дивиться на світ. Він дуже хотів
жити, творити, вступив в академію рекреаційних технологій
на правознавство і мав наміри
освоїти ще не одну спеціальність, бо казав, що хоче багато
знати. У маршрутці він завжди
першим підхоплювався, щоб
поступитися місцем. Я дякувала його мамі за те, що виховала такого хорошого сина. У всіх
нас залишилися тільки теплі
спогади про нашого Колю», —
розповіла директор навчального закладу Тетяна Науменко.
Спочатку із захисником попрощалися в Маріуполі, а потім
привезли на Волинь, де 24–
25 січня були оголошені Днями жалоби. У суботу провести в останню путь полеглого
на Сході бійця прийшли сотні
людей.

П

Після панахиди у Свято-Троїцькому соборі коровай з присмаком сліз
ділили на кладовищі...

Микола Сорочук буде навіки
в наших лавах, навіки захисником своєї країни. Він — людина, яка зостанеться назавжди
в наших серцях … Шануємо
тебе, брате! Герої не вмирають».
Похоронили Миколу Сорочука на Алеї почесних поховань
у селі Гаразджа.

На церемонії прощання
були присутні військові капелани, бойові побратими, а також
кохана дівчина. Ярина Чорногуз розповіла про ту мить, коли
вона зрозуміла, що почала закохуватися в Миколу. «Якось
я зайшла на кухню, він вчив молодшого побратима розбирати
автомат… Ми говорили з ним

краще один рік наступальної війни, в якій
« Знаєш,
загине багато людей, аніж 10 років такої війни, як оця,
від якої всі божеволіють. Нехай краще син прийде
на могилу до батька, аніж до нього в дурдом.
про те, чому опинився на війні… Микола сказав: «Знаєш,
краще один рік наступальної
війни, в якій загине багато людей, аніж 10 років такої війни,
як оця, від якої всі божеволіють.
Нехай краще син прийде на могилу до батька, аніж до нього
в дурдом». Цієї миті я зрозуміла, що це мій чоловік», — сказала Ярина Чорногуз.
На сторінці 10-ї гірсько-штурмової бригади
опублікували прощальне повідомлення: «Злочини російських найманців та бойовиків,
яких вони підтримують, ніколи
не залишаться без покарання.

Житло для 31 дитини-сироти придбали минулого року на Волині за кошти обласного
та державного бюджетів. Ще в 10 оселях проведено ремонтні роботи. Загалом на забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, спрямовано майже 18 мільйонів гривень.

»

P.S. 25 січня у зоні проведення Операції об’єднаних
сил на Сході України загинув
21-річний боєць Михайло
Ошурко із Зарічненського
району Рівненської області.
У 2018 році його призвали
на строкову службу, а після
її завершення він перейшов
на контракт. Учора Михайла Ошурка з усіма почестями похоронили на цвинтарі
в його рідному селі Кутин.
Земляки зустрічали тіло
загиблого воїна стоячи на
колінах. Цю акцію назвали
«ланцюгом пам’яті». n

Фото stolychno.news.

к повідомили нам у cекторі комунікації ГУ Нацполіції в області, до правоохоронців надійшло
звернення, що у селі Мишів Іваничівського
району група людей зайшла в місцеву церкву. Співробітники відомства на місці побачили зрізаний замок на дверях культової споруди. Втім, з’ясувалося, що представники ПЦУ мають право перебувати
у храмі, зокрема вони уклали охоронний договір
на пам’ятку архітектури з управлінням у справах
культури і релігії Волинської облдержадміністрації.
Поліцейські на місці не допустили протистояння між
вірянами двох конфесій.
Місцевий активіст Володимир Матвіюк запевнив, що релігійна громада Православної церкви
України має усі необхідні документи, що дозволяють
молитися в Свято-Миколаївській церкві. А староста
парафії Володимир Бучик заявив, що відтепер щонеділі богослужіння відбуватимуться в храмі:
— Не будуть старенькі люди мерзнути під церквою. Запрошую і наших опонентів, які, послухавши
московських ставлеників, заблукали у цьому світі.
Нагадаємо, про релігійну ситуацію у Мишеві
«Волинь-нова» розповідала у номері від 6 січня цього року. n
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Доброго дня
вам, люди!
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29 СІЧНЯ

Сонце (схід — 7.59, захід — 17.04,
тривалість дня — 9.05).
Місяць у Рибах, Овні. 6 день Місяця.
Іменинники: Максим, Петро, Георгій.
30 СІЧНЯ

Сонце (схід — 7.58, захід — 17.05,
тривалість дня — 9.07).
Місяць в Овні. 7 день Місяця.
Іменинники: Антон, Іван, Антоніна.
Фото tvoemisto.tv.

«Мені наснилось, що вони зустрілись.
Убитий в Крутах й вірменин Сергій»

Грім і блискавка у січні
в Луцьку — несподіванка
навіть для синоптиків
Фото dnepr.com.

Той січень треба пам’ятати, бо
він змінив нас, хоч і не всіх, але
багатьох. Шостий рік поспіль
Україна підтримує тих, хто
стоїть за неї на лінії вогню. Саме
студентська молодь вийшла
на Майдан — і це не вперше в
історії нашої країни

Волинська гідрометеорологиня
каже, що винні два
різнотемпературні фронти
Оксана КОВАЛЕНКО

е дуже неочікувано, щоб у січні були
грім і блискавка. Грозові осередки
— це нонсенс», — прокоментувала нашій газеті факт цих природних явищ,
помічених увечері 22 січня в окремих мікрорайонах Луцька, завідувачка сектору метеопрогнозів Волинського обласного центру з
гідрометеорології Валентина Набока.
Незвичне явище синоптик пояснює
двома причинами. По-перше, на Волині
цієї зими температурний режим є вищим
за норму на 5–8 градусів. По-друге, саме у
середу над Північною Європою, зокрема і
над нашою територією, проходив дуже активний циклон із надзвичайно стрімкими
потоками (ведучий потік мав швидкість аж
200 км/год). Гриміло і у Варшаві та Мінську.
Якщо об’єднати обидві причини, то стає
зрозумілим, що зблизилися два різнотемпературні фронти (арктичний холодний і
фронт оклюзії).
Валентина Набока пояснює: «Циклон
різко обрушився сюди і зайняв значний повітряний простір. Він є підступним, бо може
давати грози, град і смерч. Тож у Луцьку, в
районі вокзалу, ЛПЗ, Львівської люди бачили блискавку і чули грім». Синоптик зауважує, що це було дуже локально, тому навіть
гідрометеорологічна станція у Підгайцях не
змогла зафіксувати цих явищ. За десять років роботи в нашому краї вона пам’ятає дві
зимові грози. Тож надприродними називати
їх не береться, швидше несподіваними: «Ми
прогнозували на цей день сильний вітер, похолодання, сніг, налипання, але щоб і грім!..»

«Ц

Власта КРИМСЬКА

улиця Грушевського у Києві
— спокійний мальовничий
центр. Величезний парк, бібліотека, книгарня, стадіон. Так було
шість років тому. А тепер ті самі парк,
бібліотека, книгарня, стадіон — і меморіальні дошки та пам’ятники. Спомини, де вулицю з барикадами заливає вогонь, а люди такі маленькі біля
нього, але такі сильні, що понад ним.
Сергій Нігоян та Михайло Жизневський, які залишили тут свою кров і
свої останні подихи. Рівно шість років
тому, 22 січня 2014–го. Мине трохи
менше двох місяців після цього, і на
Донбас вирушать перші добровольці. Ті, з ким Сергій та Михайло стояли разом на барикадах. Будуть інші
бої, інша зброя, але ті самі цінності.
Від Грушевського та Інститутської
до донбаських степів — одна війна.
І гинуть у ній так само: несправедливо і рано», — читаю ці рядки на сайті
благодійного фонду «Повернись живим». Проводжу паралелі: 29 січня
вже трішки більш як століття тому
студенти загинули за Україну в бою
під Крутами. Гімназисти, які мали б
розвивати, будувати свою державу,

«В

Сергій Нігоян: «Я вірменин, а теж – Вкраїни син...»

першими йшли на смерть заради незалежності. Через сотню літ за Україну і далі вбивають. Як у вірші Оксани
Максимишин–Корабель, написаному
29 січня 2014 року:
Мені наснилось, що вони зустрілись. Убитий в Крутах й вірменин
Сергій.
В саду едемськім на травичці
всілись: «За що тебе?» «За Україну,
друже мій».
«Ти знаєш, і мене за неї вбили, та
це було вже років майже сто.
Тоді померли ми, щоб ви нам
жили. А вас вбивають… Вас тепер за
що?»
«Ти пам’ятаєш, друже. Звісно,

пам’ятаєш, Як біло–біло в нас цвітуть
сади.
І ти цей запах п’єш. І ти його вдихаєш… Я б все віддав, щоб хоч на
мить туди».
…Під Крутами стояли ми стіною.
В очах не страх, а злість до ворогів.
Большевики готовились до бою,
Я йшов на смерть… а жити так хотів».
«Мені твій попіл стукав, брате, в
груди. Я вірменин, а теж — Вкраїни
син…»
Мені наснилось, що вони зустрілись. Убитий в Крутах й бородач Сергій.
В саду едемськім на травичці всілись: «За Україну нас вбивають, брате мій».

n Погода

Чим мавпи кращі від голубів
У Києві на Майдані у підземній
кав’ярні переді мною у черзі
стояв відвідувач, по якому
одразу було видно, що він тут
завсідник
Вадим ПЕТРАСЮК

ице обвітрене, бронзове —
певно, цілими днями перебуває на свіжому повітрі. Зрештою, так воно і є — хлопець із тих

Л

l l БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!

Реальна історія, що стане вам у пригоді
ригодіі

Читанка
для всіх
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Як не дати шахраям
розвести вас по телефону

»

корисні поради

Солістка «Лісапетного
батальйону»
Наталія Фаліон:
«І лечу я по життю
лісапетом,
наче танком»

«І лечу
я по життю
лісапетом,
наче
танком»
l ІСТОРІЯ НОМЕРА

Фото tv.ua.

Фото wz.lviv.ua.

На шостому десятку літ
солістка «Лісапетного
батальйону» Наталія
Фаліон має воістину
всенародну любов,
а на додачу до неї
нещодавно отримала
ще й «сердечний» бонус.
Який?

»

«Фаліон, батальйон, мільйон... — так гармонує!»

У чому сила і слабкість
чоловіка № 1 у світі —
Джеймса Бонда
l ЗІРКА «Я не буду нести всяку дурню, аби тільки
комусь сподобатися», — запевняє актор Деніел
Крейг (на фото), який уп’яте зіграв роль агента 007
с.
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Читайте у січневому випуску іншого нашого видання

«Читанка для всіх»:
х»:
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сумнівних типів, котрі стовбичать на
Майдані та на Хрещатику й зазивають людей зробити фото з якоюсь
тваринкою. Я це зрозумів по тому, як
йому всміхнулася продавчиня і який
між ними відбувся діалог київсько–
житомирською говіркою.
— Як там наверху — холодно? —
спитала жінка.
— Мені нормально. Я ж парєнь
гарячий, ти знаєш, — відповів хлопець.

Для тих, хто має дачу —
Місячний календар робіт
на городі
та в садку наа
І півріччя
2020 року
с. 27
7

»

Вже
у продажу!!!

— А де Ігор, щось давно не видно?
— Він зараз на обізьянах не працює. Вже днів десять. На голубів поставили.
— То це у вас як — повишеніє чи
наказаніє?
— Та майже однаково. Просто
обізьяни дурні, а з голубами ніхто не
хоче працювати. З ними більше клопоту. Ігарьоха по п’яні касу потіряв,
то його шеф кинув на голубів. Каже:
«Відробиш, тоді будуть обізьяни». З
ними можна більше заробити.

Як не дати
дат шахраям
ррозвести вас
по телефону
телеф
лефону

У чому сила
ила
сть
і слабкість
чоловікаа № 1
у світі —
Джеймсаа
Бонда

Місячний календар
ар
робіт на городі
та в садку
на І півріччя
2020 року

Запитуйте у відділеннях зв’язку і ваших листонош!

«Зима така недобра,
така скупа зима, бо снігу
для хлоп’яток у неї ще нема»
Так пише Григорій Усач, бо ж
давно уже їхнім «санчатам сниться
засніжена гора»
За прогнозом чергового синоптика
Волинського обласного гідрометеоцентру
Світлани Дриганюк, 29 січня — хмарно,
дощ із мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7–12,
місцями пориви — 15 — 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі — мінус 2
— плюс 3, вдень — від 0 до плюс 5. 30-го —
хмарно з проясненням, невеликий дощ
із мокрим снігом, на дорогах ожеледиця. Вітер північно–західний, 7–12, місцями
пориви — 15 — 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі — мінус 3 — плюс 2,
вдень — мінус 1 — плюс 4.
За багаторічними спостереженнями,
найтепліше 29 січня було 2002 року — плюс
10, найхолодніше — 1963–го — мінус 25
градусів.
У Рівному 29 січня хмарна погода
протримається увесь день. Вночі йтиме
дрібний дощ, який посилиться вранці, але
до середини дня він повинен припинитися.
Температура повітря протягом доби — від 0 до 2 градусів тепла.

Ведуча рубрики
и
Людмила ВЛАСЮК.
ЮК.
Тел. 72–38–94
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Іванна КЛИМПУШ–ЦИНЦАДЗЕ,
народний депутат
від «Європейської солідарності»

Ідея національної
порожнечі
Так, українці по–різному ставляться до
історичних постатей і подій, але державник
мав би розуміти, що це є наслідком тривалої
окупації та інформаційної війни
еленський узявся об’єднувати українців. Людина, яка роками сміялася з України, жартувала над її трагедіями, зображала частину її
громадян недолугими «вуйками», висміювала людські фізичні вади й інакшості, раптом заходилася
вчити нас єдності й толерантності. Новорічної ночі
президент звернувся до українців на тлі порожнечі замість національних символів. Певно, це найкраще ілюструє його об’єднавчу ідею — творення
держави національної та ціннісної порожнечі, приреченої на забуття з подальшим поверненням до
імперії, яка на відміну від Зеленського свою мету
артикулює чітко.
Звісно, сам по собі заклик до єднання — добра
річ. Біда в тому, як це єднання бачить очільник країни. А він слово в слово повторює тези кремлівської
пропаганди, говорячи про недоречність вшанування героїв, що роз’єднують країну. Так, люди в Україні по–різному ставляться до історичних постатей і
подій, але державник мав би розуміти, що це є наслідком тривалої окупації та інформаційної війни
проти нашої держави. Немає двох різних Україн.
Україна одна, і вона європейська. Та в ній живе певна кількість одурених, якщо хочете — психологічно
окупованих людей.
Частина з них просто не розуміє цінності державності, а частина — відверто проти неї. Для них
вороги — всі, хто боровся чи бореться за те, щоб
Україна відбулася. Пошук ідеологічних компромісів
із цією частиною суспільства — це шлях до руйнації
державності. До цих людей треба доносити правду,
захищати їх від подальшого отруєння російською
пропагандою. Варто чесно і відповідально визнати:
усі мають право на свою думку, але думка далеко
не всіх має ставати керівництвом до дії. Якщо ми
хочемо мати сильну Україну, то слухати треба насамперед тих, хто доклався до її будівництва, а не
сумує за часами, коли за любов до неї вбивали.
Очевидно, що в 1945 році в Німеччині колишні
в’язні концтаборів і колишні нацисти мали різних
героїв, але до думки останніх не прислухалися заради єдності. Україна — постколоніальна, ба гірше
— постгеноцидна країна. Тому саме припущення,
що тут може мати місце толерування героїзації її
катів — злочинне. Хай якою благородною метою це
виправдовують. Водночас те, що не всім подобаються УПА, дисиденти, Герої Небесної сотні чи Герої
АТО, зовсім не означає, що ми маємо стирати їх із
пам’яті. Вони принесли свою жертву задля нашого
з вами майбутнього. А єднати когось у нашому часі
— вже не їхня місія. Це наше завдання — єднатися
навколо них.
Президент каже, що зараз «є свої сучасні герої
— люди, які творили історію, вчені, ті, хто освоював космос, великі спортсмени, письменники»,
котрі не викликають конфліктів. Лихо, що в цьому
переліку знову не знайшлося місця військовим,
наприклад «кіборгам», яких кілька днів тому вшановувала вся країна. І бажанням об’єднати націю
такий підхід пояснити важко, адже, за результатами свіжого соцопитування Фонду «Демократичні
ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центру Разумкова, 64% українців вважають головною складовою
патріотизму готовність захищати свою країну зі
зброєю в руках.
Учора спливло 42 роки від дня, коли патріот
Олекса Гірник спалив себе, протестуючи проти русифікації України. Він пішов на цей відчайдушний
вчинок напередодні 60–річчя проголошення незалежності України Центральною Радою та 59–річчя
проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР. Боротьба за
Україну не припинялася ніколи, вона складається
з багатьох великих і малих епізодів, що в сумі привели до появи на мапі держави Україна. Хотілося
б, щоб 42–річний президент усвідомив і оцінив
жертву тих, хто зробив можливою і його шоу–бізнесову кар’єру у вільній від цензури країні та його
президенство. Бо хтозна, як би склалося життя Володимира Зеленського, якби в нашій історії не було
«неоднозначних» героїв. n
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«Не підведемо!»

ДОСЛІДЖЕННЯ КВУ:
найбільші трудоголіки —
у фракції «Європейська солідарність»
Представники цієї
політсили — у лідерах за
відвідуванням засідань
парламенту. Її депутати
були на 83% пленарних
засідань другої сесії
Верховної Ради
Дарія КЛИЧ

ро це повідомили експерти «Комітету виборців
України», проаналізувавши показники роботи парламенту дев’ятого скликання.
«За час роботи 2–ї сесії Верховної Ради (вересень–січень)
було проведено 58 пленарних
засідань. В середньому на них
було зареєстровано 348 народних депутатів із 423.
Серед фракцій та груп парламенту найвищі показники
відвідуваності — в народних
обранців від «Європейської солідарності». Так, як правило, на
засіданнях Ради були зареєстровані 83% депутатів ЄС», —
ідеться в повідомленні.
За підсумками цього ж дослідження співголови фракції «Європейська солідарність» Ірина
Геращенко й Артур Герасимов
лідирують за результативністю
роботи серед усіх депутатів у
Верховній Раді дев’ятого скликання.
Парламентарі є лідерами за
участю у пленарних засіданнях,

П

засіданнях комітетів, голосуваннях і за кількістю поданих законопроєктів. Про це повідомляє
пресслужба партії «ЄС».
«Ірина Геращенко відвідала
100% засідань Ради (найвищий
результат серед лідерів фракцій), 86% засідань комітету,
взяла участь у 83% голосувань

наголосила, що до ефективної
роботи мотивує команда й очікування виборців. «Очевидно,
що відповідальній праці сприяє
фракція — високопрофесійна,
класна команда трудоголіків.
Дякуємо за високу довіру, колеги. Але ще більше до роботи спонукають наші виборці,

Геращенко відвідала 100% засідань Ради
« Ірина
(найвищий результат серед лідерів фракцій), 86%
засідань комітету, взяла участь у 83% голосувань
(найвищий результат серед лідерів фракцій), подала
57 законопроєктів, 6 із яких було прийнято.

»

(найвищий результат серед лідерів фракцій), подала 57 законопроєктів, 6 із яких було прийнято.
Артур Герасимов відвідав
87% засідань Ради, взяв участь
у 76% голосувань, був присутній
на 95% засідань комітету (найвищий результат серед лідерів
фракцій), подав 27 законопроєктів, 6 із яких було підтримано. Сергій Рахманін («Голос».
— Ред.) відвідав 91% засідань
парламенту, 88% засідань комітету, взяв участь у 78% голосувань, подав 16 законопроєктів,
4 із яких були прийняті», — зазначається у звіті дослідження.
Ірина Геращенко, коментуючи результати дослідження,

які очікують від «Європейської солідарності» виключно
професіо налізму і жорсткого
відстоювання позиції. Не підведемо», — підкреслила парламентар.
Вона також зауважила, що
жодні закони і штрафи за прогули не забезпечать якісної законотворчої роботи народних
депутатів. «Політика, депутатство — це не натискання кнопок.
Щоб не пропускати засідання —
не потрібні спеціальні закони, а
лише відповідальність. Така моя
позиція. В робочому графіку нічого не змінилося, як не прогулювала, так і не прогулюю — ні
у владі, ні в опозиції», — додала
Геращенко. n

n Пряма мова
Олексій ГОНЧАРЕНКО, народний депутат від «Європейської солідарності»,
про провальну промову Президента України Володимира Зеленського на Економічному
форумі у швейцарському Давосі (на його виступ майже ніхто не прийшов):

«

На таких заходах, як форум у Давосі, все найцікавіше відбувається не на сцені, а в кулуарах. Мені стало цікаво, чому на промові Зеленського було так мало людей,
юдей, і
я поспілкувався з цього приводу з кількома нашими іноземними друзями.
ями.
Їхні відповіді були схожими, проте найкраще підсумував поважний америмериканський журналіст: «Розумієш, важко не помітити, що українська делегація
легація
цього року, м’яко кажучи, не у своїй тарілці. У той час, як світові лідери
ри думають над розв’язанням світових проблем, Зеленський розповідає банальності,
льності,
ідеї, термін придатності яких вийшов. Тому порожній зал на промові
Зеленського — закономірний результат. України начебто цього року
тут і нема. Раніше ви активно просували свою позицію. Настільки,
що деякі наші політики заговорили про «втому» від України. Тепер,
схоже, про Україну почнуть забувати.

»

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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n Резонанс

У ДБР 7 ГОДИН НЕ ХОТІЛИ РЕЄСТРУВАТИ
ЗВЕРНЕННЯ РОДИН НЕБЕСНОЇ СОТНІ!
Здивування, нерозуміння та шок. Такі почуття в українців викликало призначення
адвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова першим заступником директора
Державного бюро розслідувань. У це важко повірити, але на новій посаді Бабіков
займатиметься… аудитом «справ Майдану»
Фото eurosolidarity.org.

Петро МАКАРУК

кщо Бабіков захищав
інтереси Януковича,
котрий розстріляв
Небесну сотню, то як можна
зараз довірити йому захищати
інтереси Майдану?» — шокований Володимир Голоднюк,
батько Героя Небесної сотні
Устима Голоднюка. «Це плювок в обличчя тим, хто втратив
своїх рідних. Це наруга над
пам’яттю загиблих на Майдані», — заявив Голоднюк.
Однак нова влада проігнорувала явний конфлікт інтересів в Олександра Бабікова
і таки призначила його на посаду. Відтак 23 січня у Києві
відбулась зустріч родин Героїв Небесної сотні із найактивнішою опозиційною силою — партією «Європейська
солідарність». На ній було підготовлено спільне звернення партії та родин загиблих
на Майдані з рядом вимог,
серед яких — негайне скасування цього ганебного наказу
та виконання рішення Конституційного Суду (КС) щодо ДБР.
Нагадаємо, що КС визнав неконституційним підпорядкування ДБР Президенту.
Наступного дня група народних депутатів від «Європейської солідарності» прийшла зі зверненням до приміщення ДБР, щоб зустрітись
із виконувачкою обов’язків
директора Бюро Іриною Венедіктовою та вручити їй
документ. Але народних об-

«Я

«Хочу наголосити, що вимушений повернути заяву родин Небесної сотні, бо вони там, у ДБР, як щурі
ховалися, щоб її не отримати».

ранців… просто не впустили
у приміщення, заблокувавши
вхід! Незважаючи на те, що

з’явилась заява про злочин
нардепів, мовляв, вони хотіли «проникнути» в режимний

Якщо Бабіков захищав інтереси Януковича,
« –котрий
розстріляв Небесну сотню, то як можна
зараз довірити йому захищати інтереси Майдану?
– шокований Володимир Голоднюк, батько Героя
Небесної сотні Устима Голоднюка.

»

згідно із законом депутати
мають право на невідкладний прийом і право вільно
заходити у державні установи. Більше того, на сайті ДБР

об’єкт і «втручались» у його
діяльність.
Чи не найбільше здивованими такою цинічною заявою,
у якій все перевернули з ніг

n ЦИТАТА

на голову, були присутні журналісти (які все знімали на відео) та поліція. Бо як у діях заблокованих депутатів, які терпеливо роз’яснювали охороні
свої права, можна було розгледіти намір прорватись всередину? Співголова фракції
«Європейська солідарність»
Ірина Геращенко заявила, що
фракція написала заяву про
злочин з боку співробітників
ДБР, які перешкоджали діяльності депутатів.
Тим часом їм не вдалось
навіть додзвонитись ні до кого
в Бюро, адже не відповідав

жоден телефон! У приміщення допустили лише п’ятого
Президента та лідера «Європейської солідарності»
Петра Порошенка, і то лише
тому, що він прийшов на черговий допит як свідок в одній
із 16 справ, які щодо нього
«намалювали» в ДБР. Порошенко зголосився передати
звернення пані Венедіктовій.
Але через якийсь час він повернувся з нічим.
– Я не зміг виконати доручення родин Небесної сотні,
бо, на жаль, тимчасово виконувачка обов’язків директора
ДБР Ірина Венедіктова відмовилася дати дозвіл народним
депутатам, не мені, які, маючи доручення родин Небесної
сотні, хотіли вручити їй листи.
Вона зникла з приміщення
і зараз її тут немає. Хоча на час
приходу сюди родин і депутатів вона була на місці, — повідомив Порошенко. — Ще раз
хочу наголосити, що вимушений повернути заяву родин
Небесної сотні, бо вони там
як щурі ховалися, щоб її не отримати. Таке ставлення до родин Небесної сотні, які мають
право висловити своє обурення у зв’язку з призначенням
залежної від Януковича людини, — і вони не можуть вийти
і нормально все пояснити.
Звичайно, це означає, що ці
речі робляться не просто так,
і сьогодні ми маємо жорсткий
антимайдан і реванш.
…Зрештою, аж через сім
годин стояння, десь о 16.00,
наприкінці робочого дня,
звернення таки зареєстрували. Ще раз усвідомте. Звернення, яке принесли народні
депутати і яке стосується
без перебільшення історичної для України справи загиблих на Майдані, реєстрували 7 годин, а нова очільниця
ДБР не знайшла часу для зустрічі. «…Я працюю, у мене
розписаний графік, у мене
є зустрічі і наради», — ще й
обурилась вона тим, що її наважились потурбувати.
Просто ганьба. n

n Пряма мова

«

Із заяви партії «Європейська солідарність»:

Подібні дії є черговою демонстрацією беззаконня та сваволі з
боку ДБР, доказом використання владою цієї структури для ревізії
цінностей Революції гідності, репресій проти опозиції. Дії ДБР
є продовженням довготривалої стратегії, спрямованої на зміну
бачення подій Революції гідності відповідно до шаблонів кремлівської пропаганди. Варто лише нагадати, що заступником голови
Офісу Президента був призначений Андрій Смирнов – куратор
адвокатів одного з лідерів Партії регіонів Олександра Єфремова,
якого звинувачують, зокрема, у злочинах, здійснених під час Революції гідності, а таємним «консультантом» ДБР та Офісу Президента є поплічник Януковича Андрій Портнов, який відверто
вимагає покарати учасників Євромайдану. Частиною цієї стратегії
є і звільнення колишніх «беркутівців», яких слідство прямо звинувачувало у вбивстві учасників Революції гідності.
Ми ніколи з цим не змиримося!

»

Петро ПОРОШЕНКО,
п’ятий Президент України, після допиту в ДБР 24 січня:

«

Було жахливо слухати те, що відбувалося по Мінських домовленостях (у відповідному провадженні. – Ред.). Я ніколи нічого подібного не чув. Слідчий ховав очі,
і це було дуже поганим спектаклем... Наголошую, що у справі по моряках правота
України підтверджена Гамбурзьким трибуналом, позицією РадБезу
ООН і Генеральною Асамблеєю, рішеннями Ради Європейського
Союзу, яка застосувала Азовський пакет санкцій проти Росії,
де чітко визначено, що Україна діяла правильно. По Мінських
домовленостях: вони допомогли нам зупинити російську навалу і
за ними запроваджені санкції проти РФ… У цих провадженнях на
сьогоднішній день ДБР діє на боці Росії. Безумовно, це все носить характер політичних переслідувань. Якщо є помста
Порошенку з боку керівництва країни або від правоохоронних органів — будь ласка, але вони шкодять Україні.

»

Двоє людей згоріло у поже- Від ускладнень після грипу на
жі в дерев’яному житлово- Рівненщині помер 50-річний чоловік. Протягом 10 днів пацієнта рятуму будинку в смт Торчин.
вали у відділенні інтенсивної терапії та
анестезіології Рівненської обласної лікарні. Наразі у реанімації перебувають
4 мешканці області з важким перебігом
цієї недуги, з них – одна дитина.

Фото mage.zn.ua.

Тіла чоловіків 1962 та 1963 років
народження виявили рятувальники. Біда, за попередніми даними, сталася внаслідок необережності під час куріння.

75 мільйонів гривень передбачили на перевезення пільгових
категорій громадян у Луцьку. Якщо
цих коштів на компенсацію не вистачить
– будуть шукати шляхи підтримки підприємства електротранспорту, зазначає
директор департаменту економічної
політики міської ради Борис Смаль.
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n Ті, що тримають небо
Фото Алли ЛІСОВОЇ.

найчастіше підробляють таблетки
« ВдляУкраїні
лікування травної системи, наприклад,
раніше це стосувалося «Мезим форте», проте
останнім часом таких випадків не зафіксовано.
Також фальсифікують ліки, які найбільше
розрекламовані, та етиловий спирт.

Левко ЗАБРІДНИЙ

НАЙЧАСТІШЕ
ФАЛЬСИФІКУЮТЬ СПИРТ

— Якщо раніше за виробництво або продаж завідомо
фальсифікованих засобів «світило» від трьох літ позбавлення
волі, то тепер мінімальний термін покарання — п’ять років, —
наголошує Сергій Лебедь. —
Окрім того, новий закон нарешті
встановив кримінальну відповідальність за інтернет-торгівлю
фальсифікованими лікарськими засобами. За статистикою
Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 50% проданих
онлайн ліків у світі виявляються підробленими. Заяви деяких
лікарів та ЗМІ, що в українських
аптеках 50–70% ліків «із крейди», — неправда. Фальсифікат
не перевищує 0,75–1,5%. Коли
три роки діяв мораторій на проведення перевірок, за нашими
підрахунками, частка підробок
могла збільшитися до 6%.
— Сумнівні ліки часто вилучають з аптек?
— Ні. Наприклад, у 2019 році
був лише один випадок — у стоматологічному кабінеті під час
планової перевірки був виявлений фальсифікований 96%
розчин етилового спирту. Його
купили в одній з аптек Рівного,
проте там надали документи, що придбали спирт офіційно

у постачальника. Ми передали
матеріали справи територіальній Держлікслужбі іншої області
та правоохоронцям, аби вони
встановили шляхи розповсюдження фальсифікату. Чим
закінчилося розслідування,
поки що нам не повідомили.
Якщо десь в Україні виявляють підроблені ліки, протягом
24 годин ми повідомляємо аптекам, що вони мають перевірити, чи немає у них в обігу таких препаратів.
— Що фальсифікують
найчастіше та чому?
— За нашими дослідженнями, в Україні найчастіше підробляють таблетки для лікування
травної системи, наприклад,
раніше це стосувалося «Мезим
форте», проте останнім часом
таких випадків не зафіксовано. Також фальсифікують ліки,
які найбільше розрекламовані,
та етиловий спирт. За якістю
він здебільшого не містить відхилень, але офіційні виробники
зазначають, що то не їхня продукція, тому спирт визнається
фальсифікатом.
НЕ ПОМРЕШ,
АЛЕ Й НЕ ОДУЖАЄШ

— Підробки, які виявляли
в Україні, могли зашкодити
Р
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»

тим, хто їх купував? Чи їх виготовляють із речовин, які
не впливають на стан організму?
— Як правило, фальсифіковані препарати не містять
активних фармацевтичних інгредієнтів або їх є менше, ніж
потрібно. Шкідливих домішок
не виявляли. Втім, були випадки, коли змінювали дату виробництва, номер серії та термін
придатності на препаратах,
які «залежалися». Іноді активні фармацевтичні інгредієнти
у ліках замінювали субстанціями дешевшого виробництва:
наприклад, європейські — індійськими чи китайськими.
— Траплялося, що фальсифіковані препарати призводили до тяжких наслідків?
— Досі таких випадків не зареєстровано. З 2012 року, коли
була введена кримінальна
відповідальність за фальсифікацію ліків в Україні, за це засудили трохи більше 30 осіб.
На початку 2000-х у Рівному
викрили директора приватної
фірми за постачання в лікувальні заклади області технічного
кисню замість медичного. Але
кримінальної відповідальності
за підробку ліків тоді не було,

тому його засудили за іншою
статтею. Найбільше підпільних
виробництв виявлено на Київщині та Дніпропетровщині.
І лише у трьох випадках звинувачені отримали реальне,
а не умовне покарання.
— Як можна запобігти підробкам?
— В Україні діє потрійна система перевірки ліків. У кожній
аптеці є спеціально уповноважена особа, відповідальна
за якість препаратів. Якщо виникають хоч якісь сумніви, тоді
звертаються до нас. Нещодавно стартував пілотний проєкт,
у рамках якого на препарати
будуть наносити двомірний
штрих-код, котрий неможливо
підробити, бо в ньому зашифровано до 10 тисяч знаків,
зокрема — на якій лінії вироблений препарат, до якого
дистриб’ютора він потрапив,
до якої аптеки. Працюють також
над розробкою мобільного додатку, щоб пацієнти могли сканувати та зчитувати інформацію
про ліки зі штрих-коду. У Європі
таке маркування стало обов’язковим з лютого 2019 року.
— Часто нарікають, що
людям пропонують «фуфломіцини»…
— Нині, на жаль, на ринок
мають доступ препарати, які
не до кінця вивчені, зареєстровані за рекомендаціями
не дуже авторитетних учених.
А на полицях аптек мають бути
лише ліки з доведеною ефективністю. От хоча б взяти препарати від грипу. Вони, можливо, і є імуномодуляторами, але
те, що лікують грип, — сумнівно.
— Порадам аптечних працівників варто довіряти?
— Фармацевти, відповідно до законодавства, можуть
порекомендувати безрецептурний лікарський засіб, якщо
хворий просить. В інших випадках лікар виписує рецепт,
вказуючи міжнародну непатентовану назву препарату (з деякими винятками). Фармацевт
зобов’язаний хворому назвати
всі медикаменти, які є за цією
назвою, з відповідним дозуванням та формою випуску.
Вже покупець має обирати, дорожчий чи дешевший препарат
йому придбати та якого виробника. n

Експонатами у хаті-музеї Доліновських у Нововолинську можна милуватися годинами.

Старовинні шедеври пані Марії
Подружжя Доліновських за останні десять років зібрало унікальну колекцію
з кількох сотень автентичних українських костюмів і мріє про власний музей
Алла ЛІСОВА

БУДИНОК-МУЗЕЙ

Напередодні Нового року мені пощастило. Ні, я не отримала жодних виграшів, і за кордон на відпочинок мені
не вдалося поїхати. Але я побачила
те, що важко знайти навіть у солідних
музеях України, за невеликим винятком, та й навіть світу. Це — багатюща,
розкішна колекція старовинного українського одягу.
Їхній будинок, розташований у Нововолинську біля львівської траси, без
перебільшення, — це справжня хатамузей. Скрізь — на першому, другому
поверхах, на східцях — милують зір
святково (!) вбрані манекени, на яких
демонструється колишній одяг українських, зокрема й волинських, жінок.
Наші сучасниці навіть не можуть уявити, якими модницями були їхні предки!
— Шкода, що пласт якраз волинського одягу мало вивчений, а тому
й недооцінений, — розпочинає своєрідну екскурсію господиня-колекціонерка Марія Доліновська. — Ми знаємо про борщівські, галицькі, полтавські
вишивки. Чуємо про сокальську сорочку. А от про волинську мало згадують.
Хоча такою ж була вишивка нашої південно-західної Волині, тому що Сокаль до 1920-х років входив до складу
Волинської губернії. Подібні сорочки
я побачила в музеях у Іваничах, Володимирі-Волинському, Горохові, Нововолинську та тутешнього центру профтехосвіти (колишнє ВПУ), ознайомлюючись з їхніми експонатами.
Це прекрасно відтворила у своїх

l ОТАКОЇ!

l ЗІРКА

Народила
у 101 рік
і кудись
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с. 16
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Через хіміотерапію
Алла Мазур втратила
волосся, але
не силу духу

розвінчення
сенсації

Відома телеведуча
про свою боротьбу з раком

с. 12

Перші ознаки грипу:
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як захиститися
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Олександр Гаркуша із Дніпропетровщини закрив собою гранату,
яку підпалили у дворі на ігровому майданчику
Фото пресслужби Дніпропетровської обласної ради.

Історія із 16-річним
підлітком, який влітку ціною
власного здоров’я вберіг
від осколків п’ятьох дітей,
обросла неймовірно
протилежними версіями:
хтось дякував йому
за врятованих малюків, хтось
«шив» кримінал, а російські
пропагандистські канали
встигли приписати хлопцеві
божевільний фейк, ніби той
хотів убити дітей-«сепарів»
Інна ПІЛЮК

ашко із села Пашена Балка, що на Дніпропетровщині,
прогулювався ввечері рідною
вулицею. Біля ігрового майданчика
побачив малюків, які аж надто жваво щось розглядали й метушилися.
Чи інтуїція, чи цікавість, але щось Батько і син Петро та Олександр Гаркуші є гордістю та опорою
таки повернуло підлітка до дітвори. один для одного. Геройство для них обох — не порожнє слово.
Серце забилося швидше, і холодок
пробіг спиною: хлопчаки триманички. Навколо був натовп. Тільки
Я їм кричу: «Ви що, взяв його в руки, і він запалав. Крули в руках і намагалися підпалити
справжню гранату!
гом будинки. Я шукав, куди гранату
зовсім хворі?
— Я їм кричу: «Ви що, зовсім хвокинути. Не встиг, почув гучний звук.
Що ви робите? Зараз Потім шок. Подивився на свою праву
рі? Що ви робите? Зараз вибухне!» —
Сашко не соромиться слів, якими
руку — у мене там не було кісток.
вибухне!».
намагався їх спинити. — А вони мені:
«Підпалюй із нами!». Пацани, кажу, боєприпас і відкинути подалі, але
зараз усе відірве. Я вже хотів узяти почув звук, ніби від турбозапальЗакінчення на с. 3

“

»

канал

корисного можна почерпнути з книги
Людмили Пономар «Народний одяг
Правобережного Полісся середини
ХІХ — середини ХХ ст.». А найкращим
путівником для нововолинської збирачки старовини служить книга-каталог Волинського краєзнавчого музею
«Традиційні сорочки Волині та Західного Полісся кінця ХІХ — ХХ століть».
До слова, в одній із кімнат — не лише
шедеври одягу, а й рідкісні книги
на цю тему, які при нагоді вона завжди
купує.

Наші предки ніколи
на Водохреща не пірнали
в ополонки! Боялись
осквернити святу водицю
Як відзначали Йордан
запорозькі козаки?
Чи роздягались і пірнали
вони у мороз в ополонки,
як зараз масово роблять
українці, особливо наші
політики, котрі хизуються
голим торсом перед
камерами?
Олександр СЕРЕДЮК,
історик, етнограф, письменник
і публіцист

С
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»

У нинішньому обряді більше язичництва, ніж християнства.

За те, що врятував 5 дітей,
Бог йому самому повернув життя

«ЦІКАВА»
«ЦІКАВА»

СІЧНЯ ЩЕ
ЗАЗА2323ТРАВНЯ
ЩЕ
ПРОДАЖУ!
УУППРОДАЖУ!

з’явилася в нас у 1990-ті роки,
а особливо в 2000-ті завдяки деяким політикам і ЗМІ, які нав’язали такий стереотип під виглядом
«багатовікової народної тради-

“

М

ожу вас розчарувати. Ні!
Занурення в ополонку
на свято Водохреща
не є і ніколи раніше не було українською традицією. Наші предки
в мороз не пірнали в ополонки,
а тим паче не роздягалися в присутності священників і не бруднили щойно освячену воду (яку
набирали, щоб пити, а не купатись). Про такий ритуал не згадується в жодних серйозних наукових дослідженнях, нема його
і в українських народних та релігійних традиціях. Це швидше
постсовковське спотворення наших багатовікових національних
та релігійних звичаїв. Така мода

Чому наші предки ніколи
на Водохреща не пірнали в ополонки

Така мода
з’явилася в нас
у 1990-ті роки,
а особливо
в 2000- ті завдяки
деяким політикам
і ЗМІ, які нав’язали
такий стереотип
під виглядом
«багатовікової
народної традиції».

ції». В результаті «моржування»
стало підмінювати сенс і зміст
великого християнського свята,
перетворившись на якийсь безглуздий ритуал, більше схожий
на язичництво, аніж на християнство.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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Народила у 101 рік
і кудись зникла:
розвінчування
сенсації

— Ось гляньте — це володимир-волинська вишивка: філігранна мережка
на рукаві, — очі моєї співрозмовниці
горять, а все сказане не встигаю записувати. — Поєднання червоного
із синім або чорним кольорами —
із Житомирського Полісся. А ось ці —
горохівські та іваничівські, унікальні
тим, що дуже старовинні, мають цікавий покрій — широкі манжети та так
звані богородичні подовжені коміри.
А ці, давніші, вишиті чорним по білому,
виглядають розкішно і шляхетно. Ідентифікую їх самостійно за книжкою або
звертаюся до науковців по допомогу.
Пані Марія розповіла чимало про
полотно, адже завдяки вирощуванню

і ретязь, і стебловий шов, і вирізування… З їх допомогою
створювалися неповторні речі! Причому все шилося вручну.

За те, що врятував
5 дітей, Бог повернув
16–літньому хлопцеві
життя

l КОЛЕСО ІСТОРІЇ

ПРО ІСТОРІЮ РОЗПОВІСТЬ… ОДЯГ

прабабусі були дуже талановитими майстринями.
« Наші
Які тільки техніки не застосовувалися! І лічильна гладь,

ЧИТАЙТЕ У «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» ЗА 23 СІЧНЯ:

»

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Підпишіться
на наш

малюнках видатна діячка українського
мистецтва Олена Кульчицька.
Пані Марія робить невеликий екскурс у минуле. Розповідає, що так звану поліську зону від волинської відділяв
купецький тракт. До останньої входили
деякі райони Львівщини, Рівненщини,
де, на її думку, вміють краще створювати бренди і шанувати свою спадщину. Багато цікавого про це, а також про
давні традиції наших предків, їхній побут, одяг, прочитала в працях столичних науковців, як-от директора Центру фольклору та етнографії Інституту
філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка Володимира Щибрі, рівненського
етнографа Алли Українець. Чимало

А

Фото із фейсбук-сторінки Алли МАЗУР.

Верховна Рада ухвалила,
а глава держави
нещодавно підписав
закон про посилення
відповідальності
за фальсифікацію ліків.
Якщо такі «препарати»
призведуть до тяжких
наслідків, винним
відтепер загрожує
довічне позбавлення
волі. Що в Україні
підробляють найчастіше
та як вберегтися від
купівлі неефективних
ліків? Про це бесідуємо
з начальником Державної
служби з лікарських
засобів
та контролю
за наркотиками
у Рівненській
області Сергієм
Лебедем
(на фото)

Фото Midhat Poturovic (RFE/RL).

А ці таблетки не з крейди?..

Через
хіміотерапію
відома телеведуча
Алла Мазур
втратила волосся,
але не силу духу

Запитуйте у листонош або в точках продажу газет!

льону українці мали свою сировину.
В сільських місцевостях промисли
були більш консервативні. Натомість
у міських майстринь швидше змінювалися тканини, нитки, техніка.
— А як наші жінки любили вишивати! Ось костюм із льону, спідниця-мальованка. Помилуйтеся — це ратнівські, камінь-каширські сорочки і навіть
цілі костюми. Ткані спідниці, переважно ратнівські або шацькі, а поверх
них — фартух. До речі, мода на нього
прийшла з Європи від дворян, у яких
так ходили покоївки. Маневицькі костюми можна впізнати за спідницями
у складочки з тканини, схожої на килимкову. Сорочки виготовлені різними старовинними техніками, які зараз
майже не використовуються, зокрема занизуванням. А вже, починаючи
з 1920-х років, поширеним стало вишивання хрестиком, який замінив усе
інше. А взагалі наші прабабусі були
дуже талановитими майстринями. Які
тільки техніки не застосовувалися! І лічильна гладь, і ретязь, і стебловий шов,
і вирізування… З їх допомогою створювалися неповторні речі! Причому
все шилося вручну.
А з яким ентузіазмом жінка розповідала про те, як колись вишивали конопляними нитками, тими, які запечені
в хлібі, замочені в корі дуба або у вільсі,
щоб отримати певний колір… Кожна,
найменша інформація пов’язана з якоюсь історичною подією. А ще я дізналася про те, чому в нас за національний
брали полтавський костюм із широкими шароварами й іншими оригіналь-

Що не костюм — то особливий витвір.

ними фрагментами одягу та багато
чого іншого. Навіть зробила господині
комплімент, що вона вже сміливо може
йти захищати дисертацію на тему старовинного одягу України.
Все вбрання пані Марія воліла б об’єднати в кілька експозицій-розділів: Волинське Полісся, південно-західна Волинь, Полтавщина і Волинь,
Житомирське Полісся та інші регіони, які
входили етнографічно у Волинь. А ще окремо підготувати такі: художнє ткацтво,
ручна вишивка, інтер’єрна вишивка.
ЦЕ ПОВИННІ БАЧИТИ ВСІ

— Тримати таку красу дома й милуватися самим — це злочин, — так
останнім часом почали в один голос
говорити троє дітей пані Марії і її права рука — чоловік Ярослав. Він хоч
інколи й посердиться («скільки вже
можна цим займатися»), та відтане
швидко й починає допомагати в усьому. Робота копітка й надто делікатна:
від знаходження потрібної інформації
до приведення елементів одягу до автентичного стану.
Неперевершена волинська збирачка старовинного одягу розпочинала з того, що на початку 1990-х років,
коли все розвалювалося, почала думати про виживання. Колеги зайнялися
підприємництвом. Спробувала поїхати
в Польщу, Туреччину, потім — в Арабські Емірати, де була зона вільної торгівлі й дешеві тканини. Почала привозити їх та французькі нитки ДМС, яких
на ту пору ніде не було. Потім пішов
бісер з Чехії, схеми старовинної вишивки. Люди купували, але хаотично.
Тоді й стала глибше цікавитися, шукати потрібну інформацію, пропонувати.
Захопилася збиранням старовини пані
Марія, коли після смерті чоловікової
мами довелося перебирати її вишиті
картини, рушники. Чоловік підтримав.
Почала шукати старовинну вишивку.
Знайшла однодумців (таких в Україні
небагато). Дізналася, що найбільше
зібрано нашого старовинного одягу
в Російському етнографічному музеї
у Санкт-Петербурзі та в музеях Польщі, Канади. Жінку це зачепило за живе:
а чому ми не можемо мати? А оскільки виросла в Олиці й виховувалася,
як сама каже, «на спогадах про князя

Радзивілла», то й все українське було
миле серцю і дороге.
Відмінниця, активістка вже закінчувала школу в шахтарському Нововолинську, куди переїхали батьки. Після
завершення навчання в технікумі електрозв’язку та політехнічному інституті
займалася інженерною роботою в телекомі та ВАТ «Оснастка». Але несподівано змінила профіль. І жодного разу
не пошкодувала.
— Це вже моє життя, — з нотками романтизму, але не без емоцій
ділиться пані Марія. — Раніше, років
двадцять тому, купувала все підряд.
Зараз — вибірково й системно, бо вже
знаю ціну кожній речі. З однодумцями
спілкуюся через соцмережі. Є, до речі,
колекціонери-підприємці і фанати.
Перші скуповують, а потім фанатам
перепродують. Найбільше переживаю,
щоб такі неповторні шедеври не «попливли» за кордон. Бо це — наше
спільне надбання, наше коріння. А без
коріння нема нації, нема держави.
Бо ж навіть не в усіх народів є свій національний стрій.
Доліновські — з тих людей, які
не вміють себе рекламувати. Але
це треба робити! Торік презентували невеличку виставку на День Незалежності, яка мала великий успіх.
Справжній тріумф викликав їхній показ
на фестивалі «Княжий». Зараз готується зробити виставку в Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка, де працює дочка Оксана.
Але варто, щоб цю колекцію могли побачити всі українці, або принаймні хоч
ті, хто приїжджає до нас. Своїми старожитностями Волинь може гордитися!
Тому було б прекрасно, якби в області
знайшлося приміщення для постійно
діючої виставки на зразок етногалереї
Роксоляни Шимчук у Львові або родини
Демкур у Тернополі, де зібрані шедеври. І кожну річ можна споглядати окремо. А ще пані Марія для популяризації
волинської вишивки хоче видати книгу
про одяг південно-західної Волині.
На запитання, чи продають вони
зібрані старовинні речі, пані Марія відповіла:
— Це те, що не продається. Бо йому
нема ціни… n
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n Редакційний щоденник

Фото change.org.ua.

ЖУРНАЛІСТІВ ХОЧУТЬ ТРИМАТИ В СТРАХУ.
АЛЕ Ж МИ ЦЕ ВЖЕ ПРОХОДИЛИ…
Чим переймалася
і з чого дивувалася
останнім часом
заступник головного
редактора
«Газети
Волинь»
Галина
СВІТЛІКОВСЬКА
… НАМАГАННЯМИ ВЛАДИ
ПОВЕРНУТИ ЦЕНЗУРУ

Нині працівників засобів
масової інформації не жалують: спочатку Президент робив вигляд, що й без них можна обійтися, потім доручив
Кабміну створити та внести
на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо врегулювання діяльності медіа в Україні.
Зеленський вимагав, аби в документі були положення про
стандарти новин, механізми
запобігання розповсюдженню
«фейків», їх спростування.
Міністерство культури,
молоді та спорту побажання глави держави врахувало
на 200 відсотків. Оприлюднений варіант законопроєкту передбачає, що за дезінформацію ЗМІ може отримати штраф
до 9,5 млн грн, а за її розповсюдження загрожує 7 років
тюрми. Пропонують також
створити посаду Уповноваженого з питань інформації, який
контролюватиме роботу журналістів.
Усе це нагадало колишні радянські часи. В редакцію «Волині» я прийшла
у 1987 році, коли газета виходила 5 разів на тиждень.
Після кількох місяців «акліматизації» довірили чергувати по номеру в друкарні.
Процес випуску друкованого
видання тоді був клопіткою
справою: гранки, відтиски
сторінок, правки, звіряння
рядків… «Сліпаєш» кожну
літеру, аби, боронь Боже,
помилка якась не вкралася.
А тут на стіл кладуть матеріали із зауваженнями цензора:
те потрібно викреслити, про
інше не можна згадувати…
Сперечатися з похмурим
і мовчазним чоловіком, який
іноді прискіпувався до зовсім
безневинних публікацій, було
марно. Колеги заздалегідь
попередили: «Хочеш працювати, терпи». Робота затягу-

Невже скоро знову буде те, проти чого боролись журналісти
в часи Януковича?

українські владоможці оголосили війну
« Напевне,
вільній пресі, щоб запобігти критичним оцінкам
своєї діяльності, жити комфортно і почуватися
безпечно.

»

валася до півночі, поставиш
на першій свіжовидрукуваній
газеті свій підпис, благословиш її «У світ!» — і ще вдома
хвилюєшся, не можеш заснути: чи не зателефонують
вранці редакторові з обкому…
Ну а тепер, як виявляється,
журналістам готують ще жорсткіші випробування. Уповноважений позиватиметься до суду, звертатиметься
до правоохоронних органів,
за помилку можна буде загриміти за ґрати, а штрафи
для видань стануть гільйотиною. Запропоновані методи
регулювання ЗМІ, наприклад,
присвоєння їм «знаку якості»,
попахують нафталіном. Як і вимога добровільно-примусово
входити у спілки.
Так, сьогодні є багато болючих проблем у сфері медіа,
які чекають вирішення. І журналістська спільнота це визнає. Але нащо залякувати?
Напевне, українські владоможці оголосили війну вільній
журналістиці, щоб запобігти
критичним оцінкам своєї діяльності, жити комфортно і почуватися безпечно. Хочеться
мати слухняні засоби масової
інформації, які бояться без дозволу рота відкрити? Але ж погляньте на календар, панове…

… ЧИНОВНИЦЬКИМ
УМІННЯМ ПСУВАТИ
ЛЮДЯМ НЕРВИ

— Своїми вухами чула,
як по телевізору казали, що «гуманітарку» заборонять ввозити. Подуріли вже
ті міністри. Хочуть, щоби бідні люди голі ходили. Я своїм
хлопцям по три пари джинсів
із секонд-хенду купила на виріст, на всяк випадок. Бігом
до Луцька мусила збиратися, — нарікала на початку січня у приміському автобусі тітка
з великими сумками.
У магазинах і на ринках перед Різдвом торгівля «товарами з Європи» йшла особливо
жваво. Здавалося, що заступник міністра соціальної політики Олег Коваль ніби на чиєсь
замовлення «підігрів» попит,
заявивши, що пропонує заборонити секонд-хенд, за винятком спецодягу.
Це вже пізніше з’явилося уточнення, що чиновники
не планують масово закривати роздрібні мережі з продажу
вживаних речей, що ініціатива
відомства пов’язана з намірами зламати незаконні «схеми
з гуманітаркою». Але більшості людей не під силу розібратися у плутаних поясненнях
посадовців. Іноді складається

враження, ніби вони й самі
не завжди «в темі». Та некомпетентність керівників,
на жаль, нині гріхом не вважається.
Не секрет, що під виглядом гуманітарної допомоги
на територію України масово
ввозяться речі для продажу
без митного оформлення. Через це держава втрачає щорічно до 3 млрд гривень.Приміром, на Волинь у 2018-му було
завезено 4043 тонни «гуманітарки», у 2019 — до 5000 тонн,
тобто майже по 5 кг на одного
жителя. У структурі завезених
товарів вживаний одяг становить 45–48% загальних обсягів. Бізнес дуже вигідний,
якщо не сплачувати ввізне ПДВ
та мито.
Наводити порядок у цій
сфері, безумовно, потрібно.
І встановити порушників при
бажанні зовсім нескладно. Але
міністерство роками зволікає,
обмежуючись заявами, створюючи видимість контролю замість реальних і дієвих заходів.
Ось і цього разу все звелося до того, що з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної
допомоги виключили 79 організацій із зареєстрованих 1416.
Підстава — невчасне подання
цими фондами звітності. Отже,
карали не бізнес-китів індустрії безподаткової логістики,
а тих, хто спізнився з паперами чи неправильно їх оформив.
І це при тому, що на сьогодні
Мінсоцполітики не розробило
ані єдиного порядку, ані форм
цієї звітності, не встановило
й кому її подавати — чи у міністерство, чи в облдержадміністрацію. От і виходить, що жертвами бюрократії
можуть стати не торгаші, а істинні доброчинці.
— Усі свята провела в неспокої. Лежить на складі
10 тонн гуманітарного вантажу, люди звертаються до мене,
просять предмети догляду
за хворими, а я не можу розпорядитися тим, що волинянам передали благодійники з Німеччини. Нові вимоги
до оформлення документів
просто нереально виконати.
Ми завжди розвозили одержану гуманітарну допомогу
в лікувальні заклади, інтернати, в малозабезпечені родини.
Ніколи жодних зловживань
не допускали. Соромно пояснювати закордонним партнерам, що в Україні ставлять
палки в колеса тим благодій-

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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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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ним організаціям, що працюють чесно, — каже виконавчий
директор Мальтійської служби
допомоги в області Віра Блеккер, яка продовжує справу
свого покійного чоловіка, громадянина Німеччини, започатковану понад 20 років тому.
Бездоганна репутація,
щира турбота про знедолених волинян для чиновників —
не аргумент. Для них, як і для
простої сільської тітки, не існує
різниці між гуманітарною допомогою і секонд-хендом.
… «ДІДЖИТАЛІЗАЦІЄЮ»
З ПЕЛЮШОК

У тролейбус зайшла молода мама з малюком на руках. Закутаний по очі хлопчик,
якому не більше півтора року,
вередує. І не дивно, пухнастий шарф лізе до рота, душно.
Дитина плаче. Мама, замість
того, аби звільнити синочка
з шерстяного «капкана», порпається у сумці, дістає телефон, вмикає і дає малому замість іграшки…
— Він інакших забавок
не визнає, — каже, наче виправдовуючись.
Тепер такі ситуації не дивина. Малюки з пелюшок звикають до ґаджетів. Про школярів і мови нема, там головне, у кого телефон крутіший,
дорожчий. Батьки стягуються
з останнього, бо ж у теперішньому світі без сучасних засобів зв’язку не обійтися, відставати від прогресу не можна.
Підлітки зависають у віртуальному світі, бракує часу на живе
спілкування з друзями й рідними.
Нещодавно Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба представив результати дослідження,
які засвідчили, що дорослі
не завжди усвідомлюють наслідки такого захоплення своїх
нащадків. Далеко не всі використовують сервіси моніторингу та фільтрації на пристроях дітей, 42% батьків не вміють
цього робити.
«Майже 80% неповнолітніх
перебувають в інтернеті від
однієї до шести годин, 30% —
від трьох до шести годин», —
розповів Кулеба, застерігаючи, що у соціальних мережах
є багато серйозних небезпек,
включаючи сексуальних маніяків та моральних збоченців,
які спонукають дітей до самогубства.
Відомо, що у Франції
ґаджети в школах заборонили
учням до 15 літ ще два роки
тому. В Україні ніхто не переймається подібними проблемами. Та чи не вилізе нашим
дітям ця підготовка до «діджиталізації» боком? n
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n Дорога до храму

Майже півтори тисячі просфор —
із одного замісу
Фото Юлії МУЗИКИ.

Настоятель СвятоВоскресенського храму
Маневичів отець Сергій
Шемчук разом із матушкою
Вірою (обоє на фото)
з молитвою двічі на місяць
приступають до їхнього
випікання — благословенної
й відповідальної справи.
А що громада парафіян
чималенька, щоразу роблять
розчину на 12 літрів води,
з якої виходить близько
1400 просфорок
Юлія МУЗИКА

рохи хвилююсь, ідучи до просфорні, яка розміщена у дворі
церковного будинку, та коли
бачу усміхненого, у припорошеному
борошном фартусі отця Сергія, відразу заспокоююсь. Простуємо до невеличкого приміщення, в якому у трьох
здоровенних емальованих мисках
підходить тісто й біля якого вправно
порається матушка Віра.

Т

ОТЕЦЬ СЕРГІЙ, РОЗКАЧУЮЧИ
ТІСТО, ПРОКАЗУЄ МОЛИТВУ

— Просфори — богослужбовий літургійний хліб, який використовується під час православного богослужіння. Основне — на службу мати п’ять
просфор: чотири Христових і одну
Богородичну — на честь Божої Матері. З однієї Христової вирізається
Агнець, тобто причастя, тіло Христове. Ще з однієї — виймається дев’ять
трикутничків — на честь дев’яти чинів
ангельських. Одна просфора заздоровна і ще одна — заупокійна, з яких
відділяють частинки, коли читаються
записки, — розповідає отець Сергій,
наголошуючи на важливості молитви
під час випікання.
Приступаючи до роботи, священник проказує молитви «Царю Небесний» і «На початок всякого діла», просить допомоги і у святого Спиридона
Просфорника, який ніс послух на просфорні.
— У монастирях ще й акафіст читають, а ми ж лише двоє, тож помолились і беремося до діла, — каже отець
Сергій, розкачуючи тісто й додаючи,
що в церквах району здебільшого
печуть просфори старші жінки, а частина храмів купує їх в Хресто–Воздвиженському монастирі у селі Старий
Чорторийськ.

«Просфора символізує дві природи Ісуса Христа — Божественну та людську», — каже батюшка.

— Три години тому зробив розчину, рецепт традиційний — вода, дріжджі, сіль і борошно. Тепер вдвох вимішуємо тісто, розкачуємо, вирізаємо
металевими формами на кожну по дві

тільки на свята, а й щодня вранці слід пити освячену воду,
« Неспоживати
просфори, бо то святий хліб Христа, який долучає
нас до повноти божественного життя у вічності.
частини: тонші — верхи й трохи товщі — низи. Просфора символізує дві
природи Ісуса Христа — Божественну
та людську: низ — це земна, людська сутність, верх — небесна сутність
Сина Божого. На верхньому шарі тіста
відбивається зазвичай Христова або
Богородична печатка, та є інші, от як у
нас — почаївська стопа Божої Матері.
Вони можуть бути навіть із зображеннями святих, але дві основних — Христова й Богородична — обов’язкові,
— розповідає батюшка.
Нижні частини цього літургійного
хліба подружжя виготовляє першими
й дає їм більше часу, аби підійшли.
— Так вони виходять кращої форми, тісто потім не рветься, — зауважує матушка Віра, швиденько змазуР

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.

ючи низи водою і складаючи частинки
просфор. А отець Сергій тим часом
ставить печатки і проколює вироби,
демонструючи винахід дружини: раніше доводилося по п’ять разів проко-

Е
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»

лювати кожну просфору, та потім до
дерев’яної основи прикріпили кілька
голок і тепер із цією роботою вдається справитися набагато швидше.
НАД ХЛІБЦЕМ БАТЮШКА
Й МАТУШКА ТРУДЯТЬСЯ ПІВ НОЧІ

Уже пів року мають іще один раціоналізаторський винахід — важезні
кількакілограмові качалки, які виготовив для них парафіянин Свято–Воскресенського храму Андрій Клімчук.
Раніше користувалися звичайними
дерев’яними, напрацювавшись якими, по кілька днів відчували у руках
біль. Бо ж чим крутіший заміс, тим
краще — просфори виходять без порожнин.
«Хоч такі качалки і важко підіймати,
А

М

А

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).

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ
НА ВАКАНСІЮ
«ПОМІЧНИК БУХГАЛТЕРА»
Офіційне працевлаштування, компенсація
витрат на доїзд. Наявність досвіду роботи
вітається, знання офісних програм та
програми 1С є обов’язковими! Потрібні:
бажання працювати та здобувати новий
досвід, упевненість в собі та уважність до
деталей. Якщо ви шукаєте роботу в стабільній компанії — ласкаво просимо!
Тел: 063 93 21 947, 095 07 60 570.

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
В ПОЛЬЩІ НА М’ЯСОКОМБІНАТІ

Продаються
запчастини
до автомобіля ГАЗ-66:
двигун, міст, кузов,
кабіна, рама, радіатор,
колеса. Все у доброму
робочому стані.
Тел. 0509949907.

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.

та вони дуже добре розкачують тісто і
загалом на руки набагато легше», —
ділиться господиня й зітхає, що мали
вони гарну помічницю — доньку Софію, та тепер вона студентка. Тому
нині пораються здебільшого лише
вдвох із батюшкою, на допомогу приходить ще одна парафіянка, Мар’яна
Ющик. Часом починають пекти просфори ще вдень, тоді легше, а якщо
пізніше, вже після того, як матушка
Віра прийде з роботи, а працює вона
медсестрою в райполіклініці, то доводиться трудитись пів ночі.
Згадує подружжя, що перші просфори вони разом пекли в Карасині,
де отець Сергій був настоятелем місцевого Свято–Михайлівського храму.
— Та тільки ми тоді брали на розчину літр води, а вже шість років, як
робимо це у Маневичах, і зараз використовуємо 12 літрів води і пів мішка
борошна, — з усмішкою каже матушка, — пораємось цілий день… А залежно від кількості церковних служб
готуємо просфори через два–три
тижні. Вже всяке бувало — кілька разів розчину підготували, а потім світло відключали й ми не могли нічого
спекти.
У просфорні мають Шемчуки дві
електродуховки, які, окрім випікання
богослужбових хлібців, більш ні для
чого не використовуються. Цей процес значно полегшують тістоміси,
тісторозкатки, духові шкафи. Батюшка з матушкою мусять добряче потрудитися, аби зробити все вручну.
— Якось не можемо собі дозволити придбати хоча б тістоміс, який
коштує більш як 10 тисяч гривень, —
каже отець Сергій.
А тим часом, змастивши деко воском, виклавши на нього просфори
й давши їм підійти, пекарі ставлять
бляшки в розігріті духовки. Хвилин
десять — і приміщення наповнює духмяний аромат свіжоспеченого хліба.
Підрум’янені просфори матушка викладає на стіл на скатертинку і хутенько вкутує полотном.
— Не тільки на свята, а й щодня
вранці слід пити освячену воду, споживати просфори, бо то святий хліб
Христа, який долучає нас до повноти
божественного життя у вічності, —
зауважує священник, який разом із
матушкою старанно трудиться задля
своїх парафіян. А якщо з якихось причин просфора в когось вдома зіпсувалася, отець Сергій радить згодувати її
птахам чи рибам.
P. S. А на днях настоятель храму
повідомив: «Господь так управив,
що тістоміс для просфорні вже
придбано й це значно полегшило
роботу. Нині справа — за тісторозкаткою». n

ВАКАНСІЯ «МЕНЕДЖЕР
ІЗ ПРОДАЖУ» ТОВАРІВ
ДЛЯ САДУ Й ГОРОДУ
Підійде для активних та комунікабельних людей. Вміння красиво говорити та
презентувати товар вітаються. Досвід
роботи в інтернет–торгівлі буде доречним. Володіння офісними програмами,
1с 8.3 (покажемо, розкажемо). Заробітна
плата від 7 до 10 тисяч гривень. Офіційне
працевлаштування. Робота в місті Ківерці.
Тел.: 063 93 21 947, 095 07 60 570.

Про життя району — на сторінках «Газети Волинь»

Фото kivertsi.rayon.in.ua.

НА ЧЕСТЬ
«ГРИГОРОВИЧА»
ПРОЛУНАВ САЛЮТ
В останню путь провели ветерана
війни на Сході, демобілізованого бійця
ООС із Ківерцівщини Володимира
Висоцького, який помер внаслідок
хвороби
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n Не словом, а ділом
Фото Людмили ЯКИМЧУК.

Мирослава КОЗЮПА

итель села Кульчин Жидичинської
ОТГ із позивним «Григорович»
служив у 17-й танковій бригаді.
51-річний боєць передчасно пішов із життя внаслідок хвороби. На війну чоловік вирушив, отримавши повістку. Спочатку було
навчання на Рівненському, потім — Яворівському полігонах, а далі потрапив у Кривий
Ріг. Звідти виїхав у зону АТО, в місто Сіверськ.
Потім Володимира Григоровича перевели у
3-й танковий батальйон в селі Спірне. Після демобілізації у жовтні 2016 року був нагороджений грамотою за зразкову службу,
професіоналізм, майстерність та особистий
внесок у захист України, її територіальної цілісності і недоторканності.
Похорон відбувся 25 січня. Під час прощання з учасником бойових дій працівники
Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області здійснили траурне салютування. n

Ж

У ПОЛЬЩІ ВІД УДАРУ
СТРУМОМ ЗАГИНУВ
ЧОЛОВІК ІЗ ДІБРОВИ

Настя Дюндік та Олена Максименко під час «Ківерцівських вечорниць»,
що проводилися в кафе «Барвінок», змогли у конкурсах заробити чималу суму
для громадської організації.

Нещасний випадок трапився
на будівельному майданчику
у Вроцлаві 23 січня

У КІВЕРЦЯХ
Є «СТАНЦІЯ ДОБРА» П
Бо світ багатий щедрими людьми!

Ірина ПАСІЧНИК

У час недавніх НоворічноРіздвяних свят наші серця
щиро прагнуть творити
благородні справи, дарувати
радість рідним, знайомим
і незнайомим людям, а
особливо тим, хто в силу
різних обставин опинився у
скруті та сторонньої допомоги
потребує особливо

олонтерський рух, що шириться в Ківерцях, спрямований не
лише на допомогу захисникам
східних кордонів України, а й місцевим людям, які ледве виживають і
без такої уваги їм аж ніяк не обійтися.
Увесь колектив волонтерів
«Станції Добра» та підопічні цієї
громадської організації, очолюва-

В

ви хочете
« Якщо
долучитися до благої
справи і віддати
нужденним чисті,
придатні для носіння
речі, приносьте їх за
адресою у Ківерцях:
вул. Шкільна, 15,
щосереди та щочетверга
з 9.00 до 12.00.

»

ної Оленою Максименко, вірять у
невичерпність благодійності краян
і щоразу отримують підтвердження.
— Щире спасибі за доброту, що
переповнює ваші серця, — звертається Олена до волонтерів та жертводавців. — Ви даруєте потребуючим не лише одяг, взуття, дитячі
речі, продукти, меблі, ліки, а й душевне тепло, віру в людей і надію

ід час вивантаження будматеріалів
двоє працівників отримали травми.
На місце прибула екстрена медична
допомога, вертоліт «швидкої допомоги»,
який забрав постраждалих від ураження
електричним струмом до лікарні. Тривала
реанімація одного з них не принесла очікуваного результату — лікарі констатували
смерть чоловіка.
Загиблому було лише 23 роки. Він приїхав на заробітки до Польщі із села Діброва
Ківерцівського району. У волинянина залишилося двоє дітей. n

ДИРЕКТОР ПОШТИ
ІЗ ЖИДИЧИНА
ПРИВЛАСНИЛА ПОНАД
190 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

Людмила ЯКИМЧУК

.................................
Книгу «Незламні мураші»
презентувала в Ківерцях у
рамках Тижня української
мови та культури авторка
Лариса Ніцой. Під час зустрічі зі школярами письменниця
розповідала про те, як створює книжки, і, безумовно,
про Україну. Захід приурочений до Дня Соборності.
.................................
42 молоді людини з учнівського середовища взяли
участь у тренінгу «Лідер діє
правильно». Його провели
у рамках гранту Британської
ради в Україні за підтримки
програми «Active Citizens»,
який реалізовують ГО «Тивер» та ГО «Тандем». Учасники заходу вивчали, хто
такий лідер та які якості йому
притаманні, вчилися визначати свої сильні та слабкі сторони, а також брали участь у
виборах.

n Місцеві новини

Фото Людмили ЯКИМЧУК.

27 січня Ківерцівський район відзначив 80-річчя від
дати створення. «Вітаємо
громаду з поважним ювілеєм! Розвитку та добробуту!»
— написала у вітальній адресі
народний депутат України
від 23-го виборчого округу
Ірина Констанкевич.
.................................
25 січня невідомий чоловік у магазині «Сім23»,
розташованому на в’їзді у
Ківерці, розбив термінал
ПриватБанку. Зі слів очевидців, порушник відчинив
його, проте грошей не взяв.
Поки на місце події приїхала
охорона, зловмисник утік.
.................................
50 тисяч гривень залучила
в Ківерцівську ОТГ громадська організація «Тивер»
у співпраці з Британською
радою. За цей час спільно з міськрадою провели
два навчання для активних
жителів громади, написали
та реалізували три проєкти:
«Літній молодіжний простір»,
«Ківерці Екопатруль» та
«Мандруючий кінотеатр».
.................................
40 лебедів-шипунів зимують на річці Путилівка.
Їх порахували працівники
відділу еколого-освітньої
роботи та рекреації в рамках
«Великого зимового обліку
птахів» під час моніторингу з 18 по 25 січня. Серед
водоплаваючих — дорослі
й молоді особини. Оскільки
зима відносно тепла, чимало
лебедів залишилися зимувати.

Д

оброго дня,
ківерчани!

Речі, які приносять небайдужі краяни
у «Станцію Добра».

на краще. Ми щиро дякуємо всім
добрим людям і всім–всім таємним
благодійникам, які лишають пакети
з одягом під дверима приміщення
ГО «Станція Добра».
А ще особливу подяку волонтери висловлюють друзям з Луцька,
які організовують збір речей у своєму колі, а потім привозять у Ківерці.
І це вже стало хорошою традицією.
Незабаром зібрані речі знайдуть
своїх нових господарів серед підопічних, і полинуть до Бога вдячні молитви за здоров’я чуйних і добрих
людей!
— Якщо ви хочете долучитися
до благої справи і віддати нужденним чисті, придатні для носіння речі,
приносьте їх за адресою у Ківерцях:
вул. Шкільна, 15, щосереди та щочетверга з 9.00 до 12.00. — закликає волонтер Олена Мороль.
Хай Бог береже усіх нас! n

За процесуального керівництва
Ківерцівського відділу Маневицької
місцевої прокуратури слідчими
Ківерцівського відділу поліції
повідомлено про підозру в заволодінні
чужим майном шляхом зловживання
службовим становищем начальнику
відділення поштового зв’язку Жидичин
Волинської дирекції АТ «Укрпошта»
Наталка МУРАХЕВИЧ

продовж січня 2019 року посадовець
систематично вилучала готівку з каси
для власних потреб. Таким чином привласнила понад 183 тисячі гривень. Окрім
того, керівник наклала руку і на продукти
харчування вартістю понад 7 тисяч, які реалізовували у відділенні. Незаконними діями
посадовця Волинській дирекції АТ «Укрпошта» заподіяно збитків на суму понад 190 тисяч гривень.
Наразі вже колишньому начальнику відділення повідомлено про підозру у скоєнні
цього злочину. Триває досудове розслідування. За вчинене передбачено покарання
у вигляді обмеження волі до п’яти років або
позбавлення волі на той самий строк, із позбавленням права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на три роки. n
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n У всіх на вустах
Оксана КРАВЧЕНКО

Китайський коронавірус
уже вбив понад 80 людей

Н

агадаємо, коронавірус
nCoV 2019 спалахнув
на базарі морепродуктів
в Ухані, де продають чимало екзотичних продуктів тваринного
походження, зокрема м’ясо
кажанів та змій. Тому найімовірнішим первинним джерелом
захворювання ВООЗ називає
саме цих тварин.
Однак є й інші версії. Активно обговорюють припущення, що новий коронавірус міг
поширитися внаслідок порушень вимог біобезпеки в науковій лабораторії з вивчення
збудників інфекційних хвороб.
У Китаї оперативно розгорнули комплексні і широкомасштабні заходи для протидії
поширенню недуги. Нині в Ухані, де встановлено строгий карантин, швидкими темпами
зводять лікарню на 1000 місць.
Очікується, що будівля буде готова за 10 днів. Став у пригоді
досвід Пекіна в 2003 році, коли
столиця боролась з атиповою
пневмонією, від якої загалом
у світі померло 774 людини.
Тоді там за тиждень збудували
лікарню «Сяотаншань».
Тепер поширенню вірусу
за межі потерпілої провінції
допомагає протистояти армія,
в Ухань відправили військових
лікарів. Закриті для в’їзду і чимало інших міст, обмежено рух
більшості громадського транспорту. Влада Китаю також
безстроково скасувала всі великі громадські заходи в Пекіні,
обмежений доступ і до туристичних об’єктів.

Фото s3.eu-central-1.amazonaws.com.

Перший випадок
зараження ним
зафіксували
у Піднебесній наприкінці
минулого року
в 11-мільйонному місті
Ухань. На вчорашній
день захворювання
підтвердили приблизно
у 2800 осіб, під підозрою
ще кілька тисяч
Як видно на відео, які публікують очевидці, іноді перехожі
втрачають свідомість просто
на вулицях, їх забирають спеціальні бригади медиків у захисних
костюмах. Люди буквально розмітають респіраторні маски в аптеках. Тому фірми-виробники
захисних засобів змушені пропонувати працівникам потрійну
оплату, подовжувати робочий
день й скасовувати вихідні.

Жителі Піднебесної буквально розмітають респіраторні маски в аптеках.

Кореї, Австралії, Франції, інших
країнах. У США пацієнтів із коронавірусом лікують за допомогою робота, аби ніхто не заразився. Прилад може брати
всі необхідні аналізи, а лікарі

на відео, які публікують очевидці,
« Якінодівидно
перехожі втрачають свідомість просто
на вулицях, їх забирають спеціальні бригади
медиків у захисних костюмах.
Випадки захворювання серед осіб, які приїхали з міста
Ухань, було зареєстровано також у Таїланді, Японії, Південній

спілкуються з хворими, які знаходяться в спеціальному ізольованому приміщенні, через
великий екран.

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 Продам у новобудові велику квартиру
(5 кімнат, майже в центрі Луцька, економне
опалення). Тел. 097 10 20 995.
l Продам у Луцьку в новобудові однокімнатну квартиру (69 кв. м).
Тел. 098 66 06 303.
l Продаються у Луцьку (район вул.
Дубнівської) два утеплені будинки
на одному подвір’ї (72 кв. м і 35 кв. м,
усі зручності). Є два сараї, льох, 0.06 га
городу. У дворі — бруківка. Тел.:
095 82 56 503, 099 47 62 577.
l Продається будинок (60 кв.
м) з господарськими спорудами у
с. Гор’янівка Ківерцівського району. Є 0.5 га
землі. Ціна договірна. Тел. 095 92 37 027.
l Продається частина будинку
(м. Луцьк, район спиртзаводу). Ціна договірна. Тел. 095 71 35 770.
l Терміново продається у с. 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 с. Тарасове (м.
Луцьк) продається садиба (велика хата,
гараж, господарські будівлі, 0.25 га городу, сад). Огороджено. Тел. 067 49 82 214.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль ЗІЛ-130 (бор-

»

товий, дизель, двигун Д-243).
Тел. 098 51 69 673.
l Продається автомобіль ВАЗ-21063,
1988 р. в., двигун 1.5, 5-КПП, у доброму
стані, ціна 36 000 грн. Можливий торг.
Тел. 098 90 41 919.
l Продається автомобіль «Москвич-412». Ціна 9 000 грн (м. Ківерці).
Тел. 096 36 19 682.
l Куплю автомобіль у будь-якому стані
(на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний,
розкомплектований, проблемний). Тел.:
099 73 74 388, 098 91 93 799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається блок ЮМЗ (запчастини).
Тел. 098 51 69 673.
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

Вірус вражає дихальні шляхи. Ознаками інфекції є респіраторні симптоми, лихоманка,
кашель, задишка, слабкість
і головний біль. Збудник передається від людини до людини.
Інкубаційний період триває від
2 до 14 днів, хворі є заразними
ще до появи проявів недуги.
В Україні, на щастя, підозра
на коронавірус у трьох хворих
зі схожими симптомами, які повернулися з Китаю, не підтвердилася. Однак лікарі -інфекціоністи застерігають: якщо контакти з Піднебесною не будуть
тимчасово припинені, загроза
з кожним днем зростатиме.

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.
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 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.

РІЗНЕ
l Продаються кури-бройлери (середня вага 2.5 кг). Ціна 100 грн/шт.
Тел. 096 81 89 711, 063 79 98 967.
l Продається новий газовий котел
«Данко», 2004 р. в. Тел. 067 76 98 605.
l Продам: торфобрикет, дрова, пісок,
відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з до-

Адже Україна щоденно приймає
по 5 прямих рейсів із цієї країни, й вимірювання температури у пасажирів, які прибувають
в аеропорти, це лише видимість
захисту.
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) створила
оперативну групу моніторингу
та аналізу ситуації з питання
поширення коронавірусу nCoV
2019.
При Міністерстві охорони
здоров’я України є оперативний
штаб. Обмежень щодо поштових відправлень нині не вводять. А тим, хто збирається
до Китаю, радять враховувати
епідеміологічну ситуацію конкретного регіону. Вдягати маски, вживати лише термічно
оброблену їжу, уникати контакту
з тваринами та триматися подалі від місцевих із ознаками ГРВІ.
Медики наголошують: частіше мийте руки, не торкайтесь
обличчя, не переохолоджуйтесь, не зволікайте із зверненням по допомогу. Це актуально
і у зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ та грип.
Переляк із приводу поширення китайського вірусу
трохи зменшило повідомлення про те, що хвороба піддається лікуванню. Першим обнадійливим сигналом стало
одужання 56-річної мешканки Шанхаю, відомі вже й десятки інших таких прикладів.
Хоча статистика свідчить, що
у середньому 9% інфікованих коронавірусом помирає,
найбільш уразливі літні люди
з ослабленим імунітетом, хронічними захворюваннями. n

ставкою до 10 тонн). Тел. 050 37 81 998.
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: щебінь, пісок, відсів, цемент
М-500, цеглу червону, дрова твердих порід. Тел.: 095 53 55 663, 097 75 16 430.
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 Ку п л ю к о р і в , б и к і в , к о н е й .
Тел. 068 91 57 460.
l Ку п л ю т е л я ( ж и в о ю в а г о ю ) .
Тел. 098 28 15 167.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Продам сіно, солому в квадратних
тюках (врожай 2019 р.). Ціна договірна.
Тел. 098 73 04 850.

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 НЕДІЙСНИМИ
l Загублене посвідчення по догляду
за дитиною-інвалідом, видане Управлінням соціального захисту Луцької РДА
на ім’я Сас Олександр Анатолійович,
вважати недійсним.
l Загублений студентський квиток, виданий деканатом факультету іноземної
філології Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
на ім’я Мазур Наталія Вікторівна, вважати недійсним.
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ЧОМУ ОКСАНА ПЕКУН КУПУВАЛА ЧЕРЕВИЧКИ
У КАМЕНІ-КАШИРСЬКОМУ?
І кому освідчувалася народна артистка України на святкуванні 80-річчя району
Фото зі сторінки «Фольк-music» у фейсбуці.

Лариса ЗАНЮК

к зізналася зірка естради Оксана Пекун,
ще вчора вона відпочивала в Буковелі та ковзалася
на лижах сніговими пагорбами
Прикарпаття, а вже наступного
дня пробиралася крізь непроглядні тумани по виямкових
дорогах у Волинський край,
де бувала вже не раз. Чим
завдячує Камінь-Каширщина
візиту столичної гості? Ми так
і запитали народну артистку,
зазирнувши до неї в гримерку.
— Це моя родина, а в родини — ювілей, — відповіла пані
Оксана, — і як тільки мені зателефонувала міністр культури району Євгенія Кіндратівна
Сидорчук, я відклала всі плани
і подолала величезну відстань
від Буковеля до Каменя, щоб
подарувати настрій своїм друзям.
«Замела метелиця, завіяла», — розпочала артистка
творчу програму. І хоч хуртовин не видно було по всій
Україні, під рухливу мелодію
публіка мало не пританцьовувала. А співачка зізнавалася:
— Камінь-Каширський став
мені рідним. Із творчою групою ми об’їздили весь район
і я в захваті від вашої унікальної культури. А яке у вас небо,
які поля, озера, ліси! А які у вас
чудові люди!
Пані Оксана дарувала слухачам шлягери минулого сто-

Я

« Яненіколи
думала, що

ліття, а потім знову розповідала:
— Я ніколи не думала, що
народна пісня так мене полонить, хотіла бути стильною,
сучасною, виступати на дискотеках, але коли стала ведучою передачі «Фольк-musiс»,
зрозуміла, що народна пісня — то справжнє, то наш генофонд, без якого немає нації.
На підтвердження своїх
слів виконала перлину українського фольклору «Стоїть
дівча над бистрою водою».

Кожній із трьохх своїх
попередніх дружин
жин
Іво Бобул після
розлучення залишав
ишав усе

А жартівлива «Ой як прийде
неділенька, підмалюю личко,
на базарі в Камені-Каширському куплю черевички» підняла настрій всім у багатолюдному залі. Співочу Камінь-Каширщину відкрила всій Україні
Євгенія Кіндратівна Сидорчук,
очільниця відділу культури району, розповіла співачка.
— Знаю, що ця жінка безмежно любить не лише свій
район, свою роботу, а й людей, з якими працює. Вона
хоче, щоб уся Україна знала,

які вони тут талановиті. Ми
побували з нею і в Олениному,
і в Гуті-Боровенській, у Видерті, Грудках, Воєгощі, і в чудовому Нуйно. Тож потім на програмі «Фольк-musiс» народився експромт, який зараз вам
виконаємо з нуйнівськими співухами. Їхні чудові голоси вже
почула вся країна. Кавер «Ой,
у лісі під дубком» у спільному
виконанні поїде у тур по всій
Україні. Бо так, як співає Камінь-Каширський, — не співає
ніхто, — переконана Оксана

Читайте у січневому випуску іншого нашого видання

»

ніхто
ТАК
не КОХАВ
volyn.com.uaa

«Так ніхто не кохав»

Річниці шлюбу:
що треба дарувати
l ГІРКО! І хоч зазвичай
широко відзначають срібне та
золоте весілля як дві знаменні
віхи сімейного життя, проте їх є
набагато більше. Читайте про це на

Від кохання за
ґратами народився
Ісус – захисник
України. І ще
6 дітей!

»

с. 13 — 15
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Від кохання за ґратами народився
Ісус — захисник України. І ще 6 діток!
l ІСТОРІЯ НОМЕРА У Старій Вижівці на Волині
всі знають багатодітну сім’ю Андрія
і Лариси Коржових, де росте чотири
доньки і три синочки. А ще тут живе
особлива любов. Адже свій медовий місяць
вони провели не на Канарах, а на… нарах
У стінах в’язниці вони заприсяглися
бути разом у радості і горі.

Вже
у продажу!!!

с. 3—5

Річниці
шлюбу:
що треба
дарувати

Кожній із
трьох своїх
попередніх
дружин Іво
Бобул після
розлучення
залишав усе

Фото з архіву родини КОРЖОВИХ.

Бог подарував їм любов і сімейне щастя.

»

Ото сімейка:
у чоловіка 39 жінок
і 94 сини та доньки!

«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
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Оксана Пекун, — з командою
відзняли близько 500 програм, об’їздили пів України
і відродили майже 1500 українських народних пісень, а їх
у нас – до 30 тисяч! Ви уявляєте, скільки попереду було роботи? Зараз ми в паузі і я використовую цей час для того,
щоб нести власну творчість
людям, бо насамперед співачка. Цього року у мене 25-річчя творчої діяльності, тож тур
«Душа моя» ми розпочали
з мого рідного Тернополя,
а 12 лютого на бенефіс у Києві запрошую всіх. А «Фолькmusiс»… він ще буде, досі
співпрацюємо з багатьма колективами. Саме цей проєкт
познайомив мене з вашим
краєм. Уродженка району Лідія Горошко, учасниця «Голосу країни», мені розповіла, що
тут унікальний фольклор, чудові люди й краєвиди. Я тоді
зв’язалася з Євгенією Кіндратівною і вже шість років ми
дружимо, а камінь-каширські
колективи не раз перемагали
на «Фольк-musiс» за особливу
любов
пісні.
любо
лю
бов
в до
д народної
нар
род
дно
ноїї пі
пісн
сніі. n
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народна пісня
так мене
полонить, хотіла
бути стильною,
сучасною, виступати
на дискотеках,
але коли стала
ведучою передачі
«Фольк-musiс»,
зрозуміла, що
народна пісня —
то справжнє, то наш
генофонд, без якого
немає нації.

Ведуча «Фольк-music» народна артистка України Оксана Пекун за 10 років відкрила сотні народних
колективів, а закохалася у камінь-каширські.

l ОСОБИСТІСТЬ

с. 9—11

Пекун. — А в Гуті-Боровенській є і гриби, і ягоди, і пісні
відповідні про це: «Туди-сюди
ягоди». Коли є такі живильні
гриби-ягоди, то й демографічна ситуація краща, — жартувала артистка. А насамкінець
запросила колективи «Родовід», «Волинські співухи»
та «Криниця» до спільної пісні
«За любов і волю, і щасливу
долю».
Ми, звичайно, не могли
не поцікавитися у співачки
і ведучої, яка ж доля чудової
передачі «Фольк-musiс», що
перестала існувати на UA:Першому, бо ж саме вона познайомила народну артистку
України з камінь-каширськими
колективами.
– 10 років я присвятила
цьому проєкту, — розповіла
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