Продай собаку —
заплати за газ 4 »

Вівторок 4 лютого 2020 року
№9 (16 599) Ціна 5 грн

с.

Фото realvin.com.

n Небайдужі серця
volyn.com.ua | twitter.com/VolynNova | facebook.com/volyn.com.ua

n Журналіст досліджує проблему

Фото lutsk.rayon.in.ua.

Волинянка привезла
до свого храму фігуру
Божої Матері аж із Боснії
Нещодавно побувала на святковій літургії, яку
очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл,
у церкві Серафима Саровського в Лемешеві, що в
Горохівському районі. Зауважила на чільному місці
статую Діви Марії. Миловидність Богородиці так
зачаровувала, що очей не відвести
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

е віряни придбали таку красу?»
— запитала тихцем давню знайому Ольгу Степанюк, яка стояла
поруч. Випадково чи ні,
однак запитання потрапило до тієї, хто наприкінці минулого року з любов’ю обирав цей подарунок для рідного храму.
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Старий корпус три роки тому визнано аварійним, тож навчальний заклад залишився без спортзалу.

Зламали пальця? Відріжте!
Нема грошей на добудову
школи? Закрийте!
Сьогодні я не журналіст, а мама-злочинниця. Я порушила
Конституцію України, Конвенцію про права дитини,
Закони України «Про адміністративні правопорушення»,
«Про охорону дитинства». І я не одна така. Нас майже
п’ять сотень — батьків, які прийняли рішення не пускати
дітей до школи. Ми порушили їх право на здобуття освіти.
Але порушили, аби його якраз і забезпечити, вибачте
за складність формулювання
Інна ПІЛЮК

ова йде про ЗОШ
№ 13, що в обласному центрі. Якоюсь
мірою цей заклад унікальний
для міста, бо є і одним із найстаріших, і разом із тим — новим. Він складається із кількох
корпусів, які й мають такий
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Смертельний
китайський коронавірус:

«помста кажанів»
чи наукова розробка?

с. 6

89-літня Марія
Біда за рік
прочитала 232
книги!

»
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кардинально різний вік і відповідно — стан. Старішим спорудам уже за 70. Молодшій,
основній, — близько 20. Їдальня — окрема будівля, спортзал
теж був окремо.
Поважний вік старішого
корпусу не залишив шансів: будівля вже просто віджила своє.
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на вихідні

Фото Наталія КРАВЕЦЬ, armyinform.com.ua.

Якось моя подруга, яка мешкає в Америці, розповіла,
як мусила кататися на екстремальних американських
гірках через свекруху: «Боялася, тому не хотіла, але
як глянула, що 70-літня баба стала в чергу, то вже
просто гонор не дозволив бути осторонь». З того часу
я придивляюся до літніх жінок навколо себе — і в Україні
вистачає отаких, що можуть втерти носа будь-кому
не тільки «біля каструль». Аж тут ще одна американка
поважного віку заявила, що здатна на гірки вищі, аніж
височезний атракціон

Оксана КОВАЛЕНКО

Ольга МОСЬОНДЗ,
кореспондент АрміяInform

«МІЙ СИН У ТІЙ ЦЕРКВІ
ВІНЧАВСЯ І ХРЕСТИВ
ДІТЕЙ, А ТЕПЕР НАС
ЗВІДТИ ВИГАНЯЮТЬ…»
— На день народження Дениса
разом із чоловіком та онуками прийшла до храму замовити службу.
Та замість співчуття й благословення
почула жахливі образи. Панотець вигнав нас під паркан. Просто на дощ…
Я була ладна під землю провалитися
від сорому за цю людину перед дітьми, — розповідає Надія Леонідівна.

Її поважний вік у далекому майбутньому.

У 70 усе тільки
починається: американка
Елізабет Воррен готова
боротися за крісло
президента США

у США та інших країнах
все більше
уваги приділяють персоні
Елізабет Воррен. З тих пір,
як 2015-го її ім’я уже втретє
вписали у рейтинг найвпливовішої у світі сотні людей,
її позиції ще поліпшилися.
Останні опитування свідчать, що ця жінка здобуває все
більшу прихильність виборців.
Її популярність зросла після телефонного скандалу «Трамп —
Зеленський». Воррен — юрист
за освітою, добре тямить в економіці, має намір «пощипати»
олігархів і дуже напориста.
Отож, не тільки заокеанські,
а й українські та російські

ЗМІ

“

Чи вразили материнські сльози Володимира Зеленського?

На захист її родини тоді вийшло

пів села. Діти плакали і не розуміЗамість співчуття
ли, чому їхню родину проганяють
й благословення
із церкви, у якій багато років співала
бабця і куди вони змалку бігали
почула жахливі образи. їхня
Панотець вигнав нас під як до другої домівки…
Закінчення на с. 11
паркан. Просто на дощ…

«ЦІКАВА»
«ЦІКАВА»

СІЧНЯ ЩЕ
ЗАЗА2330ТРАВНЯ
ЩЕ
У
ПРОДАЖУ!
У ППРОДАЖУ!

»

молодших класів, які в ньому
займалися, вмістилися у нову
будівлю, а от зі спортивною
залою, що була з’єднана з аварійною будівлею і відповідно
отримала такий самий статус,
довелося попрощатися.

Закінчення на с. 2

»

Кому з українців
— війна, а кому —
найдорожчий маєток
на планеті…

політологи публікують міркування, чи вдасться їй стати

“

Елізабет Воррен —
юрист за освітою,
добре тямить
в економіці, має
намір «пощипати»
олігархів і дуже
напориста.

головною претенденткою від
демократів та перемогти чинного Трампа.
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Закінчення на с. 5
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Батюшка обізвав
полеглого кіборга
«братовбивцею»

Дитям на руках
уперше постала
перед трьома
діточками, які
вибігли погратися на
околицю села.

»

Богородиця у Лемешеві зачаровує.

Пані Ольга привезла фігуру аж із… Боснії і Герцеговини. У
цій мальовничій альпійській країні біля підніжжя гір Крживаца і
Подбрдо з давніх–давен існує невеличке хорватське поселення
Меджугор’я. На початку 1980–х воно стало місцем об’явлення
Пресвятої Богородиці і за кілька десятків літ перетворилося на
одну з найвідоміших і найвідвідуваніших святинь світу.
Пречиста Діва з Божим Дитям на руках уперше постала перед трьома діточками, які вибігли погратися на околицю села.
Побачивши Її, огорнуту сонячним сяйвом між небом і землею,
наступного дня дітвора привела на те місце ще трьох ровесників.
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«помста кажанів»
чи наукова розробка?
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Жителька села
Морозівка
Баришівського
району Київської
області Надія
Попович, мати
військовослужбовця
Збройних сил
України Дениса
Поповича, який
загинув у боях
за Донецький
аеропорт,
звернулася до
Президента
Володимира
Зеленського через
паплюження пам’яті
її сина місцевим
священником

основній, —
близько 20.

Фото rubryka.com.

l БОЛИТЬ!

Батюшка обізвав полеглого
кіборга «братовбивцею»

спорудам
« Старішим
уже за 70. Молодшій,

ЧИТАЙТЕ У «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» ЗА 30 СІЧНЯ:
»

l НА ПЕРШИХ РОЛЯХ

»

Три роки тому його визнали
аварійним і рішенням суду навчання тут припинили. Школярі

Пречиста
«
Діва з Божим

89–літня
Марія Біда за рік
прочитала
232
книги!
Запитуйте в листонош або в точках продажу газет!

Закінчення на с. 12
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ЖИВИ БЕЗ ПРОСТАТИТУ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОВІДНИХ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ.

Я вилікував простатит. Звуть мене Олександр, в
цьому році виповниться 64 роки. З відчуттям чоловічої
солідарності хочу поділитися своїм досвідом боротьби
з цією хворобою.
Діагностували мені його в далекому 2012 році.
І скільки ж часу я витратив даремно, скільки грошей!
Скільки ночей не досипав, вставав постійно «по-маленькому», весь день ходив потім знервований та знесилений… Після курсів різних препаратів іноді виникало полегшення, але воно не було довготривалим. Пізніше почалися болі. Це були
найгірші роки мого життя.
Одного разу, випадково натрапив на книжку “Друге серце чоловіка”. Просто побачив оголошення, прямо в цій самій газеті. Подзвонив у видавництво, ввічливі консультанти прийняли моє замовлення. Через декілька днів отримав на пошті цю чудову книгу, за
ціною трьох хлібин. За два дні прочитав і обрав для себе один із запропонованих варіантів лікування. Хвороба почала відступати через
два тижні, а через сім симптоми зникли. Я все чекав, коли мені знову
стане гірше. Але не стало!
Дякую автором за книгу, після якої я знову відчув
себе повноцінною людиною!

УУВАГА! АКЦІЯ!
40 грн

До 25.02.2020 р. ціну на книгу знижено в 2 рази.

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Тел.: (067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.
Т
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«Це законопроєкт
не «Про працю»,
а про трудове рабство!»

Фото lutsk.rayon.in.ua.

Волинські профспілки виступили
проти нового трудового кодексу
не. Треба змусити центральні
органи влади піти на діалог
із людьми. Бо інакше «слугам народу» вже доведеться
перейменовуватися на слуг
олігархату», — сказав Юрій
Петрович.
Григорій Пустовіт зазначив, що неправильно, коли
центральна влада вирішує
проблеми за рахунок місцевого самоврядування, і повідомив, що міська влада мусила
вишуковувати гроші на зарплати бюджетникам із власних
ресурсів.
Начальник управління
Держпраці у Волинській області Ростислав Стасько за-

а протестне віче зібрався повен зал профспілкового готелю. Основним предметом розмови
став урядовий законопроєкт
«Про працю».
На акцію прийшли перший
заступник голови Волинської
обласної ради Юрій Поліщук,
секретар Луцької міської ради
Григорій Пустовіт, начальник
управління Держпраці у Волинській області Ростислав
Стасько, виконавчий директор обласної організації роботодавців Анастас Сохацький.
Запросили і парламентарів
від нашого краю. Щоправда,
жоден із них не прибув.
«Народні депутати вже бояться сюди показуватися. Часу
в них, бачиш но, немає!» —
прокоментував чоловік на задніх рядах.
Головні претензії профспілчан до нового законопроєкту
окреслила голова Федерації
профспілок Волинської області Іванна Дубинка-Філозоф.
Не секрет, що пропонований
закон має стільки неприємних новацій, що його інакше,
як законом про трудове рабство, і не називали. Щодо
профспілок, то пропонується,
щоб роботодавці не перераховували членські внески.
При оголошенні догани та при
звільненні вже не потрібне
буде погодження профспілки.
Ці та інші новації поставлять
хрест на профспілках України.
Підтримав профспілчан
і перший заступник голови
обласної ради Юрій Поліщук.
«Неприємно вражає, коли
чинна влада показує: ви собі
думайте, що хочете, а ми зробимо, що вважаємо за потріб-
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Треба змусити
« —центральні
органи

»

уважив, що ми не маємо права нехтувати позицією Міжнародної організації праці і без
пошуку компромісу не можна
врегульовувати трудове законодавство, щоб не спровокувати протестних настроїв.
Загалом солідаризувалися
і профспілкові діячі, і чиновники, і представники організацій
роботодавців. Віче прийняло
резолюцію з вимогою не розглядати законопроєкт 2708 без
широкого обговорення громадськості за участі профспілок та роботодавців. n
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М

А

Уроки фізкультури часто відбуваються
у підвалі, де немає ні вентиляції,
ні природного освітлення.

Зламали пальця? Відріжте!
Нема грошей на добудову
школи? Закрийте!

»

Закінчення. Початок на с. 1

влади піти на діалог
із людьми. Бо інакше
«слугам народу»
вже доведеться
перейменовуватися
на слуг олігархату, —
сказав Юрій
Петрович.
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Доведені до відчаю батьки вирішили діяти більш
рішуче, аби привернути увагу влади до проблеми
закладу.

Інна ПІЛЮК

ідтоді уроки фізкультури проходять
на вулиці. Навіть
узимку діти бігають
на стадіоні. Коли вже зовсім
холодно чи йде дощ, ідуть
у танцювальну залу. Вона
розташована у підвалі, тому
вентиляції і природного освітлення тут немає. Ще можуть
грати у шахи чи теніс. Але
стіл тенісний один, тому
змагаються по черзі. Високі старшокласники ледь
не торкаються головами
труб, які йдуть понад стелею.
Все ж це підвал… Шкода і дітей, і вчителів фізичного виховання — вони заслуговують
на кращі умови.
Відповідальні за навчання
владні структури міста тоді,
три роки тому, відреагували
на проблему і досить швидко
почали виготовляти проєкт
на добудову. Вона передбачала і спортивну, й актову
залу. Останньої тут також немає, всі репетиції святкових
заходів, як і самі заходи, —
у вестибюлі школи. Їдальню
теж запланували розмістити
у новій будівлі, аби на перерві не доводилося пробігати маршрут гардероб-вулиця-їдальня, і то все бігом, аби
обід не захолонув у тарілках.
Проєкт справно профінансували і прозвітували про
його готовність. Усі нетерпляче чекали виділення грошей і початку робіт. Але сума
у 72 мільйони (зараз вона вже
зросла до 90) виявилася для
міста завеликою, тому гроші
запланували «вибити» у Державного фонду регіонального розвитку, який однозначно
є «багатшим» за міський бюджет і в прерогативі якого фінансувати такі речі. В. о. міського голови Луцька Григорій
Пустовіт розповів, що двічі
цей об’єкт від міста подавали на фінансування, двічі область це підтримувала, і двічі
з Києва приходив… великий
нуль. Відтак місто не має змо-

В

Фото Олександра ПІЛЮКА.

Сергій НАУМУК

Невже приміщення навчального закладу стоятиме пусткою?!

фізкультури проходять на вулиці. Навіть
« Уроки
узимку діти бігають на стадіоні. Коли вже зовсім
холодно чи йде дощ, ідуть у танцювальну залу.
Вона розташована у підвалі, тому вентиляції
і природного освітлення тут немає.

»

ги виділяти кошти, бо немає
відповіді, скільки може дати
і чи дасть взагалі держава.
Хто винен і що робити?
Варіантів є кілька. Перший —
робити вигляд, що все добре,
вчаться якось діти, на голову
поки не капає, буває й гірше.
Але ж знаходять гроші в області на просто-таки величезні освітні заклади в селах!
То чому школа в Луцьку завжди залишається «за бортом»
розвитку? Діти ж скрізь однакові! Другий — далі вперто
писати звернення в усі інстанції. Та в голови піклувальної
ради школи Наталії Гаврилової відписок на такі прохання
вже добрий стос назбирався,
тому результативність обміну
листами доволі сумнівна.
Доведені до відчаю батьки вирішили діяти більш рішуче, аби привернути увагу
влади до проблеми закладу,
і не пустили дітей на навчання. Але результат їх не просто
здивував — шокував: замість
сприяти добудові і пошуку фінансування з різних джерел
школу пригрозили закрити,
а дітей розпорошити в інші

навчальні заклади. Інакше
кажучи, як у вас зламаний
палець, то не лікуйте його,
а краще відріжте. Нема пальця — нема проблеми. Ви знаєте, що новий не виросте, але
це ж не смертельно. Можна
жити і з чотирма.
Можна вчитися і в інших
школах. Дарма, що запропоновані владою розташовані
за шість кілометрів від ЗОШ
№ 13 і сполучає їх одне-єдине маршрутне таксі. Уявляєте — зранку і пообіді кілька
сотень учнів та й на один мікроавтобус! Хіба перевізнику
на радість.
А поки дітей у школі
не буде, представники влади і далі обіцяють подавати пропозиції фінансування
на розгляд ДФРР і в разі його
великої милості корпус добудувати, дітей повернути.
А
тепер
уявіть
на мить, що ви чиновник
у столиці і вам приходить
лист із проханням виділити
мільйони гривень на школу, де навчається… нуль
учнів. Результат не забариться, еге ж? n
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Доброго дня
вам, люди!

5 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.46, захід — 17.18,
тривалість дня — 9.32).
Місяць у Близнятах, Раку. 13 день Місяця.
Іменинники: Євдокія, Климент, Геннадій, Федір, Денис, Агатангел.
6 ЛЮТОГО
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Фото зі сторінки у фейсбуці Rostislav Karakurt.

Паралелі
сьогодення

Повертаюся додому. На стіні
під’їзду — оголошення: «Дорогі
сусіди! Сьогодні приблизно
о 9-й годині ранку біля вхідних
дверей були загублені 120 грн.
Якщо хто знайшов, занесіть, будь
ласка, у квартиру № 76 Антоніні
Петрівні»

Лариса ЗАНЮК

Тут завжди був і буде поділ
на паралелі. Хтось будує, хтось
руйнує, хтось воює із зовнішнім
ворогом, хтось — із внутрішнім. Хтось долає поневолювача,
хтось — самого себе. Та чи рівнозначно — загинути від кулі ворога і від підступного змія з пляшки?
І чи рівночесно, що одні воюють
і терплять незручності, інші тим часом розважаються до затьмарення
свідомості? Лише одне тут спільне: вбивають там і тут — на війні
і на мирній території, такі паралелі
сьогодення.

«Кожен хоче мати друга, але не кожен хоче ним
бути». Ми хочемо мати. «Хочу мати дитину» —
замість «хочу бути матір’ю», «хочу мати чоловіка» —
замість «хочу бути дружиною». За цими тонкощами
мови — ставлення людини до життя, її девіз: чи я для
когось, чи хтось для мене… У своєму бажанні володіти
ламаємо життя, розбиваємо серця і страждаємо від
самотності… Людині-володарці завжди буде мало
того, що має. Мало грошей, влади, мало однієї
жінки, мало друзів, веселощів, мало самого себе.
Споживач, що не має власної суті, складається з того,
чим володіє».
Еріх ФРОМ, німецький психоаналітик.

«Усе, що ти любиш,
напевно, буде втрачено,
але любов повернеться
в інший спосіб»
Відомий письменник Франц Кафка, прогулюючись
Берлінським парком, побачив дівчинку, яка
невтішно плакала, бо загубила улюблену ляльку
Франц ніколи не був
одруженим і не мав власних дітей, але зумів розрадити чужу. Разом з дівчинкою вони марно шукали згубу, і Франц, щоб
втішити малечу, запропонував прийти завтра
і ще раз добре пошукати.
Наступного дня Кафка дав
їй листа, нібито написаного лялькою: «Будь ласка,
не плач. Я вирушила в подорож, щоб побачити світ.
Обіцяю тобі писати про всі
свої пригоди».
Так розпочалася історія, що тривала до кінця життя Кафки… При
зустрічах він читав старанно складені листи
про пригоди улюбленої
іграшки, яку дівчинка вважала чарівною. Одного

разу письменник повідомив, що лялька повернулася до Берліна, і вручив їй ту, яку сам купив.
«Вона зовсім не схожа
на мою», — сумно відповіла мала. Тоді Кафка прочитав листа, у якому було
сказано: «Мої подорожі
змінили мене». Дівчинка
обійняла нову ляльку і понесла додому. Через рік
письменник помер. А згодом доросла вже дівчина
знайшла у сховку в ляльці
невеликого листа, підписаного Францом Кафкою:
«Усе, що ти любиш, напевно, буде втрачено, але любов повернеться в інший
спосіб».
За матеріалами
Geteilt von Alex Steiman.

Сонце (схід — 7.44, захід — 17.20,
тривалість дня — 9.36).
Місяць у Раку. 14 день Місяця.
Іменинники: Ксенія, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило.

Загублені бабусині
гроші

Ця світлина — бачення
фотографом подвійності світу.
Навіть кількох граней цієї
подвійності. У світі, де кожен
змагається зі своїм ворогом
і обирає власні пріоритети

n ЗОЛОТІ СЛОВА
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Назар ЧЕРЕДА

n Анекдоти про транспортування
газу і не тільки

Може, цього року немає снігу, бо ми не заплатили за його транспортування?
:) :) :)
Принесли квитанцію № 3 за транспортування
квитанції № 2.
:) :) :)
А за транспортування відходів по каналізації
коли буде квитанція?

Магнітні бурі у лютому
Незначні — 23, 24, 28, 29; серйозні і тривалі —
4, 5, 6, 10, 11
У період коливань магнітного поля можливі сильні головні болі, стрибки тиску, слабкість, сонливість
або безсоння. Тож ретельніше стежте за здоров’ям:
відмовтеся від алкоголю, жирної та гострої їжі, замініть водою або трав’яними чаями каву та чорний чай,
більше бувайте на свіжому повітрі.

У колиску дитинства —
через 50 літ
Минає пів віку з тих пір, як ми закінчили
Перевалівську середню школу, що на Турійщині,
а досі тепло згадуємо однокласників і вчителів.
Дуже хотілося б знову зустрітися, побачитися,
поспілкуватися
Надія ІОНОВА (КРИСЮК),
Ніна ПЕНДЗЮК

Класним керівником
у нас був Федір Кирилович Оліферук, якого
учні називали «класним
татом». Добру пам’ять
зберігаємо і про інших
педагогів, які вже відійшли у Вічність. А от із вчителькою історії Ганною
Дем’янівною Демчук, яка
була депутатом Верховної Ради СРСР, ми підтримуємо зв’язки, якось провідували її в селищі Луків,
де вона тепер проживає.
Тож запрошуємо шановну наставницю на зустріч

із колишніми вихованцями.
Серед наших випускників є лікар-педіатр,
економіст, інженер-технолог, педагог, військовий, є
підприємці, представники інших професій. Більшість — на заслуженому відпочинку. Багатьох,
на жаль, уже нема серед
живих. Тому, поки маємо
змогу, відвідаймо колиску
нашого дитинства і юності!
Просимо колишніх однокласників відгукнутися
за тел. 71–40–58 і підтвердити участь у зустрічі. Збір 29 лютого о 12-й
годині в селищі Турійськ.

Я беру 120 гривень, піднімаюся на п’ятий поверх, дзвоню. Відчиняє бабуся поважного віку у фартуху. Тільки побачила
мене з грошима, відразу стала обніматися і заплакала від щастя.
— Пішла зранку купити борошна. Хотіла внукові пиріжків напекти, він любить
із капустою. Коли поверталася, виймала
ключі біля під’їзду — гроші тоді, напевно,
і випали, — повідомила Антоніна Петрівна.
А взяти мої 120 гривень відмовилася
навідріз! Виявилося, що за кілька годин
я вже шостий із нашого під’їзду «знайшов» бабусині гроші!

n Погода

То сніголет
чи дощосіч?
Саме такі авторські новотвори
Миколи Вінграновського
згадуються, коли спостерігаю
з вікна, як борються сніг і дощ —
хто кого? 5 лютого вшановують
пам’ять святого Агатангела.
У давнину погоду цього дня
передвіщали білки та птахи. Якщо
під час морозу білка залишає
гніздо і спускається з дерева,
слід чекати відлиги. Коли ж
вранці виразно чули крик синиці,
то варто готуватися до серйозних
морозів
А за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Дриганюк, 5 лютого
— хмарно, вночі сніг, вдень місцями
невеликий мокрий сніг, на дорогах
ожеледиця. Вітер північний, 7—12,
пориви 15–20 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 0—5 градусів
морозу, вдень — мінус 2— плюс 3. 6-го
— хмарно з проясненням, вночі без
істотних опадів, вдень невеликий
сніг, на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7—12, пориви
15–20 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — 2—7 градусів морозу,
вдень — мінус 4— плюс 1. За багаторічними спостереженнями, найтепліше 5 лютого було 2002 року — плюс 7,
найхолодніше — 1954-го — 24 градуси
морозу.
У Рівному 5, 6 лютого часом дрібний
сніг. Температура повітря 5 лютого — мінус 3 — плюс 1, 6-го — 9–2 градуси морозу.

Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

Погляд
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n Політика

Фото korrespondent.net.

Уляна СУПРУН,
ексвиконувачка обов’язків
міністра охорони здоров’я України,
колонка на сайті obozrevatel.com.

Чи можна розкривати
посилки з Китаю?
У медіа та соціальних мережах наростає нова хвиля
паніки щодо уханського вірусу. І на ній уже готові
заробляти шахраї

П

Від коронавірусу (як і від
звичайної застуди чи грипу)
не допоможуть:
t БАДи. Особливо, якщо
приймати їх «про всяк випадок».
t Імуномодулятори. Такі
препарати застосовують у разі
серйозних захворювань — онкології чи трансплантації органів. Натомість переконливих
доказів, що вони запобігають чи
допомагають одужати пацієнтам із грипом чи ГРВІ, немає.
t Захисні маски. Маски
необхідно одягати пацієнтам
із метою меншого поширення інфекцій у закритих приміщеннях, або тим, хто здійснює
оперативні втручання. Вони
не призначені для захисту від
потрапляння збудників у дихальні шляхи, тобто маска
не захищає від хвороб тих, хто
її одягає.
t Гомеопатія. Тут навіть
можна не коментувати, бо найбільш відомий та доведений
наукою факт — гомеопатія
не працює взагалі. В мережі вже
трапляються пропозиції «профілактичної гомеопатії коронавірусу» — будьте обережні.
t Цибуля. Обкладання
та споживання цибулі задля
профілактики застуд і грипу
не мають жодного наукового
обґрунтування.
t Оксолінова мазь. Її противірусний ефект не доведений, крім того, її застосування
може навіть підвищити шанси
захворіти.
t Зараз швидко поширюються повідомлення про вакцини, які начебто запобігають
новому коронавірусу, і навіть
пропозиції їх придбати. Не вірте
цим маніпуляціям, адже наразі
такої вакцини не існує.
Щоби зробити себе менш
вразливим до будь-яких хвороб, завжди актуально дотримуватися загальних рекомендацій:
t Мийте руки.
t Збалансовано харчуйтеся.
t Пийте достатньо рідини.
t Провітрюйте та зволожуйте приміщення.
t Займайтеся спортом
і будьте фізично активними.
t Подбайте про достатній
час сну.
У таких умовах вкрай важливо мислити критично. Швидше за все, разом із новинами
про статистику зафіксованих
випадків коронавірусу 2019nCOV і кількість смертей, буде
з’являтися все більше повідомлень, аби посіяти паніку,
а водночас просунути різні
начебто інноваційні методи
профілактики та лікування
(до речі, специфічного лікування коронавірусу не існує).
Зберігаймо спокій. Від цього
теж залежить наше здоров’я,
зокрема психічне. n

Фотожаби на тему «Продай собаку – заплати за газ» заполонили в ці дні інтернет.

Чи не забагато «сміття» Зеленський
набрав у «слуги народу»?
Любитель замовляти повій під час роботи
у сесійній залі (Богдан Яременко), брехун,
який до останнього приховував свої
24 квартири та 17 машин (Олександр
Дубінський), депутат із погашеною судимістю
за групове зґвалтування (Роман Іванісов)…
Василь УЛІЦЬКИЙ

кандали навколо цих
народних депутатів
із фракції «Слуга народу» нещодавно були в усіх
на вустах. Втім, вони ніяк
не вплинули на рейтинг партії
Зеленського, який, якщо вірити дослідженню Центру Разумкова, навіть дещо виріс —
на виборах було 43%, а зараз — 45%. Маємо нову, досі
небачену тенденцію в Україні:
чим гучніші скандали зі «слугами» і чим більші новорічні
премії у нових міністрів, тим
більше народ їх любить.
Тож можемо підозрювати, що після останнього скандалу із депутатом-«слугою»
Євгеном Брагарем (на фото
вгорі праворуч. — Ред.) рейтинг президентської партії
просто зашкалюватиме. Україну «підірвала» його порада
пенсіонерам продавати своїх собак, щоб розрахуватися
за комунальні послуги. У кого
з них, звісно, є чотирилапий
і якщо він «елітної породи».
Так пан Брагар відповів у прямому ефірі одного з телеканалів на запитання пенсіонерки,
як їй, одинокій жінці, вижити
на пенсію у 2 тисячі гривень.
Українці відреагували
на заяву сотнями «фотожаб»
та кпинів. Політологи та політики стали навперебій коментувати «пораду» Брагара,
вправляючись у гуморі. Хоч,
якщо серйозно, то за своєю
цинічністю цей 25-річний нар-

С

деп перевершив навіть жарти «95 кварталу» про Україну-порноактрису, Голодомор
та Майдан. Бо там — базікання
клоунів, а тут — заява цілого
народного обранця!
Є ще одна важлива справа, де відзначився, точні-

та чуйність мали б підказати і водієві, і пасажирам, що
треба з повагою поставитись
до почуттів захисників України, які їдуть з похорону загиблого побратима.
На жаль, цього не розуміє
і нардеп. Нема в нього такого
«нерва». Не усвідомлює, що
саме завдяки таким людям,
як Ярина та Анастасія, Україна взагалі ще має парламент,
а він, Брагар, може працювати
в ньому нардепом. І це народний «слуга», а не опоблоківець
якийсь.
У фракції «Слуга наро-

серйозно, то за своєю цинічністю цей
« Якщо
25-річний нардеп перевершив навіть жарти
«95 кварталу» про Україну-порноактрису,
Голодомор та Майдан. Бо там — базікання
клоунів, а тут — заява цілого народного
обранця!
ше вляпався, юний депутат.
Це саме він написав заяву
в поліцію на волонтерку Анастасію Конфедерат, яка разом
із Яриною Чорногуз повертались рейсовим автобусом
із Луцька до Києва після похорону загиблого воїна Миколи Сорочука і вимагали від
шофера вимкнути російське
кіно в салоні. Водій, нагадаємо, відмовився, а пасажири
не підтримали волонтерок,
тому дівчата вийшли посеред
дороги. На думку депутата Євгена Брагара, вони «дискримінували» шофера за мовною
ознакою. Хоч порушником є
саме водій, який зобов’язаний
бути ввічливим і не нав’язувати додаткових послуг, а якщо
вони є (серіал), то надаватись
мають державною мовою.
Але навіть не в законі справа.
Звичайна людська вдячність

ду» — 247 депутатів (було
більше, кількох уже вигнали).
І ще далеко не всі з них могли
себе публічно повною мірою
проявити. Але якщо зараз
«вивели на люди» «кращих»,
то чого можна очікувати, коли
заговорять «гірші»?
ТИМ ЧАСОМ

Ще одним «слугою народу», який заходився втілювати президентський принцип
«какая разніца», виявився
нардеп Юрій Аристов. При
цьому допустив дуже показову обмовку. Аристов запропонував продавати українську
воду в Росію. «Йдеться про
Крим», — додав він. На уточнювальне запитання здивованого журналіста, чий півострів,
спохопився: «Наш, звісно»… n

n Пряма мова
Ірина КОНСТАНКЕВИЧ, народний депутат України
від Волині, відреагувала на слова нардепа із партії
«Слуга народу» Євгена Брагара, який порадив пенсіонерам
продавати собак «елітної породи», в кого вони є,
щоб розрахуватись на комунальні послуги:

«

»

Ну його з тим газом, але нашого Арчі (на фото) не продамо. Дуже вже дорогий він для нашої родини, немає такого
газу, щоб проміняти, – йдеться в дописі. – Але якщо вже
серйозно, це лише один (!) із багатьох «слуг» дорвався до
мікрофона і сказав, що думає. Уявіть про масштаби інших.
Насправді все не просто смішно, це трагікомічно. Ми хотіли
нових, молодих, енергійних, амбітних – і отримали. Молодих, енергійних, амбітних профанів. Це ще страшніше.

Фото із фейсбук-сторінки Ірини КОНСТАНКЕВИЧ.

ередусім, зберігаймо
спокій. Жодного апокаліпсису від уханського
вірусу не передбачається. Так,
поширення раніше невідомого
штаму справді бентежить, але
міжнародна спільнота робить
усе можливе, щоб оперативно
протидіяти вірусу. Ми вже знаємо про нього досить багато.
З основного:
l Уханський вірус передається від людини до людини.
l Щоби захиститися, рекомендовано часто і ретельно мити руки водою і милом,
не торкатися брудними руками
очей, носа чи рота, уникати тісного контакту з хворими людьми.
l За симптомами схожий
на гостру респіраторну інфекцію — переважно це гарячка,
кашель, труднощі з диханням.
l Якщо відчуваєте, що захворіли, залишайтеся вдома,
уникайте тісного контакту з іншими людьми, чхайте та кашляйте у згин ліктя або прикривайте рот і ніс серветками,
ретельно мийте руки водою
і милом опісля, провітрюйте
приміщення та дезінфікуйте
поверхні. А також повідомте
про симптоми вашого сімейного лікаря.
Поки це всі рекомендації,
яких слід дотримуватися, щоби
захистити себе на територіях, де немає спалахів хвороби
(Україна нині до них відноситься).
Поради щодо споживання
якихось вітамінів, БАДів чи «імуномодуляторів», щоб «підняти»
імунітет, також щодо виходу
з дому лише в захисній масці — зайва паніка або ж спроба нажитися на розгубленості
людей.
ВІДПОВІДІ НА ПОШИРЕНІ
ЗАПИТАННЯ
Коронавірусом неможливо заразитися:
— від поштових посилок (навіть із Китаю)
—від екзотичних фруктів
(навіть із Китаю).
Під час спалаху коронавірусної інфекції SARS у 2002–
2003 роках досліджували стійкість вірусів в умовах довкілля. Він витримував три доби
на пористих поверхнях, як-от
картон чи тканина, стільки ж
на металевій поверхні і близько 60 годин (менш ніж три
доби) на пластику і склі. Вірус
2019-nCoV досить близький
до вірусу SARS, аби ми могли
екстраполювати ці дані на нього.
На фруктах кілька діб можуть
бути віріони, але в разі, якщо
вони туди потрапили разом
із фекаліями хворих людей чи
тварин-носіїв. У будь-якому випадку, це середовище НЕ підходить для тривалого виживання
вірусу під час транспортування
фруктів.
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СВІТОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ
СТУРБОВАНИЙ НОВОЮ ПОСАДОЮ
АДВОКАТА ЯНУКОВИЧА
Тепер Олександр Бабіков — заступник директора Державного
бюро розслідувань (ДБР)
Фото censor.net.

Петро МАКАРУК

1. ПИТАННЯ
ПОЛІТИЧНОГО
ПРАВОСУДДЯ

Законопроєкт про боротьбу з дезінформацією, запропонований Міністерством
культури, молоді та спорту
України. СКУ поділяє занепокоєння асоціацій ЗМІ, громадських організацій з питань
свободи ЗМІ, Національного Союзу журналістів України, Європейської федерації
журналістів та представника
ОБСЄ з питань свободи слова в тому, що цей документ

СЕЛЯНИ ПЕРЕКРИЛИ ТРАСУ,
БО НЕ ХОЧУТЬ ПРИЄДНУВАТИСЯ
ДО МІСТА
Минулої суботи вранці активісти Зарічанської
об’єднаної територіальної громади, що поблизу
Володимира-Волинського, вийшли на акцію
протесту
Роксолана ВИШНЕВИЧ
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2. ІНІЦІАТИВИ
В МЕДІАСФЕРІ

ОВИНИ КРАЮ

юди перекривали трасу Ковель — Жовква, яка з’єднує
Нововолинськ і Володимир–Волинський. Причина —
незгода із ймовірним приєднанням ОТГ до княжого
міста. Свою позицію зарічанці мотивують тим, що їхня громада, до якої в 2017 році увійшли вісім сіл, є спроможною, і
в новому конгломераті вбачають більше мінусів, ніж плюсів.
Як зазначила активістка ОТГ Валентина Борусевич, кілька днів тому їхня делегація побувала в одного із заступників
голови облдержадміністрації, але, видно, порозуміння не
було досягнуто. За попередньою інформацією, з області
в профільне міністерство були надіслані пропозиції щодо
подальших кроків у децентралізації. Кажуть, що представлено два варіанти: з приєднанням до міста і без такого. Як є
насправді — невідомо. Та в будь–якому випадку остаточне
рішення прийматиметься в урядових кабінетах.
Учора вранці стало відомо, що до пікетування дороги
зарічанці вже не вдаються, але своєї позиції не змінили.
Вони очікують на зустріч із народним депутатом Ігорем Гузем та депутатом обласної ради Валерієм Дібровою. Сподіваються, ті підкажуть, як діяти у ситуації, що склалася. n

к зазначається
на сайті Конґресу,
українців світу
тривожать:

Світовий конґрес українців (СКУ) спантеличений останніми новинами у розслідуванні справи резонансного
вбивства Павла Шеремета, а
також ознаками політичного
переслідування лідерів окремих політичних сил в Україні,
в тому числі експрезидента
Петра Порошенка.
Окремо хотіли б відзначити занепокоєння недавнім
призначенням колишнього
адвоката Віктора Януковича
Олександра Бабікова заступником директора Державного бюро розслідувань (ДБР).
СКУ поділяє думку значної
частини світового українства
щодо неприпустимості такого призначення через очевидний конфлікт інтересів
Олександра Бабікова, а також
через фактичне нівелювання
значення й досягнень Революції гідності. Конгрес сподівається на перегляд цього
рішення, закликає провести
повторний прозорий конкурс
на посаду та оприлюднити
повну інформацію про перебіг
такого конкурсу, не допускаючи дій і рішень, які нищать
репутацію ДБР та викликають
стурбованість щодо можливості реваншу антидемократичних сил в Україні.

5

Ексгенпрокурор Юрій Луценко про Олександра Бабікова (на фото):
«Гірше адвоката Януковича на посаді першого заступника директора
ДБР може бути лише брехливий чиновник ДБР,
який стверджує, що він не захищав Януковича».

передбачає надмірне державне регулювання, контроль
та потенційну цензуру в ЗМІ,
може створити підґрунтя для
політично вмотивованих маніпуляцій і негативно вплинути
на професійне саморегулювання журналістів. СКУ підкреслює важливість боротьби

ні консультації, відповідний
аналіз і повне дотримання необхідних процедур перед прийняттям пакета законів щодо
земельної реформи в Україні.
СКУ наполягає на необхідності прийняття ретельно підготовлених, збалансованих
та справедливих рішень, що

конгрес українців підкреслює важливість
« Світовий
боротьби з дезінформацією, особливо в умовах
російської агресії. Однак не можна цього робити
за рахунок свободи ЗМІ, впливу держави на
медіаконтент та спроб державного регулювання
журналістської діяльності у країні.

»

з дезінформацією, особливо в
умовах російської агресії. Однак не можна цього робити за
рахунок свободи ЗМІ, впливу
держави на медіаконтент та
спроб державного регулювання журналістської діяльності у
країні.
3. ІНШІ ЗАКОНОДАВЧІ
КРОКИ

Законопроєкт щодо земельної реформи в Україні.
Світовий конґрес українців
закликає забезпечити належ-

спрямовані на розвиток повноправних, ефективних, гідних та дбайливих господарів
своєї землі.
Хоча всі вищезазначені
процеси стосуються різних
сфер життя в Україні, в цілому вони мають ознаки згортання та гальмування демократичних перетворень, тому
потребують нагальної уваги
задля того, щоб держава продовжила рух на шляху якісних
реформ та подальшого демократичного розвитку. n

ПРАВООХОРОНЦІ МАЛИ КЛОПІТ
ІЗ ЗАВСІДНИЦЕЮ СОЦМЕРЕЖ
У ніч на 31 січня, близько 3–ї години, у Луцьку на
номер екстреного виклику поліції 102 зателефонувала
громадянка, яка повідомила, що її знайома
намагається вчинити самогубство — ріже собі вени
Ольга БУЗУЛУК

івчина розміщувала фото з цього «процесу» в одній
із соцмереж. Крім цього, телефонувала товаришці і
прощалася.
За вказаною заявницею адресою у квартирі на вулиці Винниченка патрульні виявили 24–річну потерпілу з порізаними
руками і негайно надали їй домедичну допомогу до приїзду
медиків, заспокоїли. Після цього супроводжували «швидку»
до лікарні та повідомили про інцидент родичів дівчини.
У медустанові пацієнтка отримала необхідну допомогу,
однак від будь–яких пояснень свого вчинку відмовилася. n
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ПРАЦІВНИЦЯ БАНКУ
ВИЯВИЛАСЯ ШАХРАЙКОЮ
Під час досудового розслідування слідчі Вараського
міськвідділу поліції, що в Рівненській області,
встановили: співробітниця місцевої філії однієї
з комерційних фінансових установ під приводом
погашення кредитної заборгованості отримувала
від громадян кошти, які на їхні рахунки не вносила, а
розпоряджалася цими грішми на власний розсуд
Валентин СТАВСЬКИЙ

аким чином зловмисниця вкрала 23500 гривень.
Сарненська місцева прокуратура повідомила їй про
підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого
частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, а
саме: заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно. n
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СМЕРТЬ ОЧІКУВАЛА У… ВІКНІ
Трагедія сталася в селі Кутрів Горохівського району

■ Цифри і факти

120,5 мільйона гривень акцизного
податку з роздрібної реалізації
тютюнових та алкогольних товарів сплачено до місцевих бюджетів Волині. Майже половину цієї
суми — 53,5 мільйона — залучено
до міської казни Луцька, понад 21,3
мільйона — Ковеля, а 6,1 мільйона —
Нововолинська. У Луцькому районі
громади отримали 8,5 мільйона.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

81,1% наших співвітчизників упевнені, що українська
мова є важливим атрибутом незалежності нашої
країни. Так думають у всіх регіонах України: Західному
(95 %), Центральному (86 %), Південному (71 %), Східному (64 %). 5,7 % не вважають українську мову атриббутом незалежності. Про це свідчать
ррезультати опитування, проведеного
Ф
Фондом
«Демократичні ініціативи»
ім Ілька Кучеріва спільно із соціолоімені
гічно службою Центру Разумкова.
гічною

лизько 22–ї години вечора хтось із односельчан побачив у шибці тіло чоловіка, який, кажуть, винаймав
будинок. Зауваживши, що потерпілий не подає ознак
життя, люди викликали «швидку». На жаль, лікарі констатували його смерть.
Чому вирішив увійти в хату через вікно? Тепер не скаже. Ймовірно, в якусь мить бідолашний зробив невдалий
рух, який спровокував пошкодження ключиці й шиї, втрату
можливості дихати.
У селі кажуть, що загиблий був доброю і безкорисливою людиною, хорошим зварювальником. Міг би ще жити,
але, як мовиться, якби знав, де впадеш, то й подушку підклав би. n

Б

Більше новин — на сайті
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n Так просто!
Фото volyn.com.ua.

n Треба знати

ПЕРЕВІРТЕ НАСІННЯ
НА СХОЖІСТЬ

ЯЙЦЯ ВЕЛИКІ І МАЛІ

кщо яйце важить менше 35 г,
його вважають малим (можуть
бути з недорозвиненим жовтком або й без нього). Такі найчастіше — від молодих несучок.
Великі яйця мають вагу понад
80 г. Найчастіше у них два жовтки.
Такі яйця несуть молоді кури у перші
два-три місяці яйценосного сезону.
І це дуже виснажливо для птиці.
І малі, і великі яйця можна сміливо споживати: вони нічим не гірші за стандартні. А от для інкубації
не підходять. n

Я

Фото novagazeta.kr.ua.

n Домашня ферма

У третій декаді лютого птиця починає
яйцекладку.

ЗБІЛЬШІТЬ ГУСЯМ
СВІТЛОВИЙ ДЕНЬ
Наприкінці зими ця
домашня птиця починає
нестися. Гуси без проблем
витримують 10 градусів
морозу, але холод негативно
впливає на яйценосність.
Температура у приміщенні
має бути 5 градусів тепла.
Підлогу треба вистелити
соломою
ажливо, як ви годуєте птаство. Корм слід давати тричі
на день. Можна ще й на ніч
підсипати зерна: тоді птиця могтиме підживитися одразу на світанку.
Найкраще давати овес. Підходять
і ячмінь та кукурудза. Але у великих
дозах вони спричиняють ожиріння, яке знижує репродуктивність.
А нині ж ідеться не про відгодівлю.
Зернові треба поєднувати з вареною картоплею, тертими гарбузами, морквою, буряками та силосом. Якщо маєте сушену кропиву
та сінну потеруху, то це суттєво
збагатить раціон гусей.
Пам’ятайте, що птиця потребує кальцію. Тож окремо давайте
потовчений черепашник, кісткове
борошно. Для травлення необхідний дрібний гравій.
Найчастіше яйцекладка починається третьої декади лютого. Аби пришвидшити процес,
вмикайте в приміщенні увечері
та вранці світло. Поступово світловий день збільшуйте до 14 годин.
Якщо надворі така тепла погода,
як нині, обов’язково випускайте
гусей на вигул. А коли птиця має
доступ ще й до води, то це ще краще, бо вона буде здоровішою. n
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n На часі
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Позбували всю живність,
крім курей, і зайнялися садівництвом
Жителі Великої Яблуньки Маневицького району Любов та Микола Гладуни завели
великий садок, де є і вже звичні, й екзотичні рослини
Фото Сергія ГУСЕНКА.

Сергій ГУСЕНКО

се життя ми родиною щось садимо, — розповідає
Любов Карпівна (на роботі
у Довжицькій сільській раді
вона — досвідчений бухгалтер
із 16-річним стажем, а от вдома — активний садівник-любитель). — Торік спробували
фундук: одну площу весною,
іншу, близько гектара, — восени. Садили дворічними саджанцями, тому горішки вже
були і в минулому, і в цьому
році. Але потрібно 7–8 літ, щоб
фундук вийшов на промислове
плодоношення. На корені цієї
рослини є гриби мікориза, які
сприяють тому, щоб до горіха
поступали поживні речовини.
Тому для своїх плантацій використовували землю з лісу,
де росте ліщина і є ці гриби.
Фундук можна вирощувати
деревом або кущем, ми схиляємось до останнього способу.
Він пускає з боків вертикальні
відводки, 6–8 гарніших із них
залишаємо, і вони так само
ростимуть у висоту, грубшатимуть і даватимуть плоди. Для
формування дерева потрібно
всю поросль знизу зрізувати
і формувати крону.
Нині ціна кілограма нелущеного фундука на ринку
в Луцьку становить 150 грн,
а 85–95 відсотків горіхів для
потреб кондитерських фабрик
в Україну завозять із-за кордону. Саме тому Гладуни і вирішили спробувати зайнятися
його вирощуванням.
— Вартість саджанців різна.
Ми брали по 60 грн у Кременці
Тернопільської області і посадили до 500 штук на двох ділянках, — ділиться секретами
господиня. — Вирощуємо три
основні сорти: барселонський,
каталонський — найбільш ходові на європейському ринку,
а косфорд використовують
як запилювач, хоча він так само
плодоносить. Для того, щоб
горіхи добре родили, на одній
площі потрібно садити декілька сортів. В посадкову ямку
закладали землю з лісу, трішки
попелу, бо горіхові до вподоби лужне середовище. Ніякої
хімії не використовуємо. Окрім цього, фундук у спеку слід
поливати, він любить помірну
вологу.
Минулого року весною поблизу будинку господарі висадили й 70 однолітніх і дволітніх

–В

Навесні вухані шукають поживу
поблизу обійсть.

ЗАХИСТІТЬ
САДЖАНЦІ
ВІД ЗАЙЦІВ

ЧИМ ОБВ’ЯЗУВАТИ ПАГОНИ
ПРИ ЩЕПЛЕННІ?

Перед посівом добре б
переконатися, чи проросте.
Найпростіший спосіб
такий: покладіть 100 зернят
рівним шаром між листками
промокального паперу або
нещільної тканини, попередньо
добре зволожених. Помістіть
у тепле місце (близько 20 градусів
тепла)

Як з’єднати живці для
зрощення? Найпростіше —
обв’язати шпагатом
і замазати садовим варом.
При великих обсягах робіт
зручно користуватися
навощеним шпагатом,
який здатен злипатися
і кріпитися до рослини без
прив’язування. Він повинен
бути доволі міцним, щоб
тримати разом частини
щепи, але водночас щоб його
можна було розірвати руками

ерез визначений для кожної культури час підрахуйте кількість пророслих насінин. Гарбуз, капусту,
бобові, кукурудзу, редиску, редьку, щавель пророщують 7–8 днів; кавун, буряки, моркву, помідори, салат — 10 днів;
цибулю, болгарський перець, баклажани, петрушку, шпинат — 14–15 днів;
пастернак, селеру, спаржу — 20 днів.
Число насінин, які дали ростки, дорівнює схожості культури у відсотках.
Якщо зійшло тільки 40 відсотків, необхідно висівати вдвічі густіше.
І ще одна хитрість. Насіння деяких
рослин має шорстку нерівну поверхню,
що перешкоджає рівномірному висіванню. Тому його попередньо «шліфують»:
насипають у мішечок із піском або крохмалем і перетирають. n

Ч

бмотувальний матеріал
можна приготувати, опустивши мотки бавовняної
тканини на кілька хвилин у спеціальну суміш. Її готують із каніфолі (8 частин), бджолиного воску (4 частини), тваринного жиру
(2 частини), лляної олії (2 частини)
і парафіну (1 частина). Усе разом
підігрівають і розмішують до однорідної маси.
Для просочування шпагату
можна використовувати розігрітий рідкий садовий вар без додавання сажі. Мотки під час сушіння

О

Взимку диким тваринам часто
не вистачає корму, тому вони
наближаються до людських
осель. Вухані, наприклад,
об’їдають плодові дерева.
Тож не забудьте подбати про
садок і захистити його від
гризунів

Для власного споживання вирощують полуницю, рядки якої вкривають агроволокном.

Тішать господарів рівні рядки дерев, що тягнуться гілками до сонця.

того, щоб горіхи
« Для
добре родили,
на одній площі
потрібно садити
декілька сортів.

»

саджанців лохини. Оскільки
ця рослина починає плодоносити на другий рік, то цьогоріч
уже могли поласувати чудовими на смак та корисними ягодами.
— Лохина любить кислий
ґрунт і теж може рости й плодоносити довго на одному місці. Можна обновлювати кущі,
вирізаючи старі пагони. Хороший врожай зазвичай буває
на п’ятий рік, — зазначає Любов Карпівна. — Для ягідника
теж привозили ґрунт з лісу, але
вже з місць, де ростуть сосни.

Землю біля рослин мульчуємо
сосновою хвоєю або соломою,
які в подальшому перегниватимуть і даватимуть необхідну
кислотність. Окрім цього, краще зберігається волога, яку
любить лохина. Періодично
потрібно підкислювати ґрунт
електролітом чи лимонною
кислотою, можна сіркою у гранулах або порошком, та контролювати кислотність.
Третій рік родина вирощує
малину, яку посадили на площі
30 соток.
— Позаминулого року,
як вродило, то була низька
ціна. А минулоріч багато малини викисло, то за неї платили
досить непогано, — каже моя
співрозмовниця.
Малину і лохину чоловік
пані Любові Микола Васильович, який працює в Маневицькій філії «Волиньобленерго»,

забезпечив поливом. Планують поливати і фундук, що росте біля хати.
— Маємо ще дві сотні кущів
смородини, яка теж не вибаглива в догляді, — продовжує
господиня. — Цьогоріч продавали ягоди на ринку. Кому
треба саджанці на замовлення — без проблем, сорти Чорний бумер і Черешнева.
Для власного споживання
вирощують полуницю. Ділянки
з нею вкриті агроволокном, яке
полегшує боротьбу з бур’янами та забезпечує збереження
вологи. Також на грядках є чимало усіляких овочів, які використовують для щоденного
раціону.
— Мені дуже цікаво цим
усім займатися. Заінтересувалась садівництвом і наша менша донька Ірина. Разом зі своїм нареченим Тарасом активно
доглядають фундук, — розповідає Любов Гладун. — Позбували ми всю живність, окрім
курей, і перейшли виключно
на садівництво. Надзвичайно
приємно, коли восени бачимо
результат роботи.
Заради цікавості неподалік будинку господарі висадили 22 павловнії. Це дерево,
особливість якого полягає
у тому, що воно росте дуже великим і швидко. Квіти служать
добрим медоносом (господар
утримує п’ятнадцять бджолосімей), а деревина дуже легка
і використовується для виготовлення меблів та біопалива.
Вже за 5–8 років виростає готовий матеріал. n

тамби можна обробити сумішшю свіжого коров’яку та глини. Узявши
її відро, додайте 100 г креоліну або
50 г карболової кислоти.
Намастити кору старим салом — теж добрий спосіб віднадити
вуханів від садка. Можна намочити
старий папір нітрафеном і обгорнути стовбури.
Буває, дерева обмотують тонкою бляхою чи дрібною сіткою. Але
добре подумайте, бо навесні доведеться це все знімати.
Зайці полохливі, і цим варто
скористатися при захисті садка.
На нижніх гілках почепіть бляшанки
з-під пива, всередину яких киньте кілька камінців. Вітер хитатиме
їх, і бляшанки видаватимуть звук
та лякатимуть зайд.
Знайомі розповіли ще один спосіб, простий і недорогий. За межами ділянки наклали купи молодих
гілляк, які залишилися після обрізки. Долучили кілька молодих дерев.
І нашестя вухатих припинилося.
Чому? Вони наближалися до садка,
натрапляли на купи молодого гілля
і не йшли далі. А навіщо, якщо корм
уже є? n

Лід небезпечний тим, що своєю вагою може ламати пагони.

слід кілька разів перевернути, щоб
не допустити накопичення вару
на одному боці.
При щепленні живцем підійдуть смужки навощеної тканини завширшки приблизно 12 мм.
Вони не лише утримують з’єднані
частини рослини, але й захищають
щепу від проникнення повітря.
Але яким би матеріалом
ви не користувалися, важливо не намотувати багато шарів.
Бо коли їх своєчасно не розрізати, то на цьому місці утворюється
перетяжка, що може призвести
до відламування щепи. n

то вода, що потрапляє під луску бруньок, може їх пошкодити.
Проте у жодному разі не можна оббивати лід, бо цим ще більше

ще більше травмуєте
лозу. Дехто пробує
поливати обледенілі
кущі гарячою водою.
Не варто так робити: цим
можна пошкодити кору
та бруньки. Найкраще
(якщо кірка льоду
тонка) — просто не чіпати
рослини.

»

ВИНОГРАДНИК У ЛЮТОМУ
Цього місяця лоза поступово виходить зі стану спокою
имало волинян вирощують виноград і навіть мають непогані
здобутки на цьому поприщі.
Про таких господарів ми вже не раз
писали. Нині хочемо дати поради
щодо догляду за цією рослиною.
Якщо погода сонячна і тепла,
то можна обрізати неукривні сорти винограду. Адже у цей час лоза
не буде втрачати сік.

Ч

Найголовніше, щоб на кущі
не було обледеніння. Нинішня зима
тепла, але ймовірність мокрого снігу
з дощем, а затим раптового морозу
ще зберігається. Лід небезпечний
тим, що своєю вагою може ламати
пагони. А у випадку сильного обледенніння під ним задихаються бруньки. Якщо під сонячними променями
вдень лід підтає, а вночі замерзає,

травмуєте лозу. Дехто пробує поливати обледенілі кущі гарячою водою.
Не варто так робити: цим можна пошкодити кору та бруньки. Найкраще
(якщо кірка льоду тонка) — просто
не чіпати рослини. Вона ще у стані
спокою, а значить, бруньки не розвиваються і лід їм не заважає.
А от якщо випадає мокрий сніг,
то його можна струсити легкими рухами. n

Р Е К Л А М А

Українська компанія Agrolabs із Д
Дніпра
р
винайшла пристрій Agrolabs B-Control.
ntrol.

У сільськогосподарському виробництві в Україні
за сумарною виручкою найпри-

бутковішим
є вирощування зернових,
бобових культур та насіння

Тел. 725102.

Найзручніше користуватися
навощеним шпагатом.

жодному разі не можна
« Уоббивати
лід, бо цим

Ш

Сторінку підготував
Сергій НАУМУК.

Фото babushkinsad.kiev.ua.

n Корисні поради
Фото floristics.info.

Двожовткові яйця найчастіше
несуть молоді кури.

Буває, кури несуть яйця
різного розміру. Трапляються
й такі, що мають два жовтки.
На це є своє пояснення.
Причина у неправильній годівлі
або утриманні птиці

n Сад вашої мрії

(430 млрд грн),
далі — розведення
свійської птиці
(60 млрд грн)
та розведення свиней (15 млрд грн).

Він може порахувати кількість джмелів, які
ився
залітають і вилітають з вулика. Винахід виявився
панія
настільки популярним за кордоном, що компанія
заробила 345 тисяч доларів і вже відкрила представництва у Гонконзі та Лондоні.
Р
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ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

4 лютого 2020 Вівторок

www.volyn.com.ua

n Редакційний щоденник

Де б ми були і ким би стали,
якби негідники народ не обкрадали?
Карикатура durdom.in.ua.

Чим переймався і
з чого дивувався
впродовж останнього
часу давній автор
«Газети Волинь»,
олинь»,
журналістт
із Іваничівв
В’ячеслав
СТРИЙ
ЯК НАМ БРАКУЄ
ЧОРНОВОЛІВ

Коли чиновники кажуть, що на поліпшення
життя пересічних українців
немає коштів, мене це дратує. Бо справа не в грошах,
а в совісті, скромності і моралі. Не бувають батьки ненажерами, коли діти голодні!
«Нам держава дала такі
високі ставки, — виправдовуються. — Ми тут ні при
чому». І, провалюючи доручені ділянки роботи, спокійнісінько отримують ще й
шалені преміальні та різні
надбавки. Божевілля на фоні
злиднів. Бо, за офіційними
даними ООН, 70 відсотків
українців живе за межею
бідності.
Одні жирують, займаються політичною тріскотнею,
інші — злидарюють. А пенсіонери виштовхані на узбіччя
життєвої дороги. Нас переконують: високі ставки для
чиновників потрібні, щоб
вони були хорошими менеджерами. А що маємо?
Де ефективність цих високопосадовців?
У час великотрудний
шикувати —
Ні краплі совісті не мати!
Та свита меж не знає,
Хоча у трун кишень
немає!
Хіба це нормально, що
Україна в стані війни, а глитаї
не мають меж?
Ще не так давно справно
отримував мільйончики привізний залізничник. Тепер
те саме із головним поштарем, який одержує майже
два мільйони гривень зарплатні — більше, ніж у його
колеги зі США. І розвалює
колишню стратегічну галузь.
А Кабмін навіть після «пре-

Я не зможу
утримувати
дитину
на зарплату
36 тисяч!

Потерпи!
Ще трохи
залишилось!

Інтернет буквально переповнений фотожабами на тему зарплат і
премій наших міністрів, топ-менеджерів і нардепів. Але приймуть у
парламенті закон «Про дезінформацію» – і ніякої критики не буде…

міального» скандалу із міністрами відмовчується. Це ж
стосується газовиків та інших.
Перед президентськими
виборами знайомий поцікавився: кого б хотів бачити
біля керма країни?
— Чорноволів, — відповів. — Або принаймні того,
хто заявить: у мене зарплата
30–40 тисяч гривень, а мінімальна — 10. Решту хай регулює єдина тарифна сітка.
Це ж які кошти тратимо
на дармоїдів! І взагалі, на моє
переконання, нескромно отримувати чиновникам зарплати настільки вищі від тих,
які має солдат на східному
фронті.
Переконаний, якби глава
держави з таким питанням
звернувся до українського
народу, його б підтримала
переважна більшість люду.
А то, як гриби після дощу,
виростають у «грошових
мішків» маєтки. Та ще й узаконюють за строком давності
«царські села».
Державу, як іржа, роз’їдає
шалена, повзуча корупція,
але з цим борються мляво.
Мільярди доларів сховані
в офшорах, а закону про деофшоризацію нема. Олігархат качає монополізаційні
права на цілі галузі, а корисними копалинами, які згідно з Конституцією належать

народові, користуються вибрані.
Хіба не дивно, що енергетичні галузі перетікають
у приватні руки, коли у провідних країнах світу вони
до 50 відсотків у державній
власності.
Мені пригадується весна
1989-го. У повітрі пахло свіжістю і появою НРУ. На той
час Балтійські країни — Латвія, Литва та Естонія — відновили свою незалежність.
Я мав зустріч із деканами факультетів журналістики вишів

« Величезне
розшарування
на багатих
і бідних —
це ненормально.

»

цих держав, цікавився їхнім
ставленням до зародження
Руху в Україні.
— Без аналогічної політичної сили, її єдності ми б
не перемогли, — відповіли
поважні гості.
Усвідомлюючи свою приреченість, комуністично-кадебістські сили намагалися
заплямувати і роздробити
НРУ. Згодом наплодилися
сотні партій різного ґатунку,
багато з яких маніпулюють
свідомістю людей.

У нас прийнято новий Закон «Про вибори». Але в ньому є прогалина: не враховано
очевидного — рівності прав
усіх претендентів. Агітаційні
ролики грошовитих кандидатів телеканали крутять
щодня, газети подають цілі
розвороти, а інші не мають
такої змоги.
Мені здається, що влада,
яка дистанціюється від народу, не хоче з ним радитися, — приречена. Величезне
розшарування на багатих
і бідних — це ненормально.
Про просте і приземлене
не почуєш словечка від «жирних котів». Вони живуть в інших вимірах.
Президенти Латвії, Естонії, канцлер багатої Німеччини не дозволяють собі таких
надмірних розкошів, як багато хто в Україні.
Де б ми були
і ким би стали,
Якби негідники народ
не обкрадали?
ЩО КОМУСЬ КОРТИТЬ
ХАЗЯЙНУВАТИ В ЧУЖІЙ
ХАТІ

Нарешті в нашій державі
вся реклама має подаватися
українською мовою. Але який
«лемент» підняла РФ. Бачте,
їй хочеться суверенній Україні нав’язувати огидну повзучу політику русифікації.
Кожен у своїй хаті господар. Та сусіду конче кортить
хазяйнувати у чужій домівці,
упосліджувати нашу материнську мову.
У всьому світі люди, які
приїжджають до тієї чи іншої
країни, поважають і керуються її законами, шанобливо
ставляться до мовного статусу. Та тільки Росія це нехтує. І не просто так! Скільки
разів вона забороняла, нищила українську мову! Але
співоча і мелодійна наша
мова не зів’яла.
Вона утверджується. Її покликаний захищати закон,
який, до слова, має передбачати відповідальність посадових осіб за його порушення.
Хочу навести лише одну
цитату доктора філологічних наук, професора Андрія
Бурячка: «Мова — найголовніший чинник консолідації
нації, її основна ознака. Знищення мови (лінгвоцид) веде
до знищення народу як куль-

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.
P
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.

PЗаробітна плата – від 20 000 грн+премії.
PБезкоштовні обіди, чай, кава.
Житло: 325 грн/міс, хороші умови проживання.
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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stelia.in.ua
stelia
info@stelia.in.ua

турно-історичної спільноти. Ось чому ми зобов’язані
зміцнювати мовні позиції.
Без її державного функціонування на власній етнічній
території годі говорити про
суверенітет, національну свідомість, духовний розвиток».
Материнська мова —
генетичний код,
Доки домінує —
то живе народ.
ЯК КВІТИ ЗІГРІВАЮТЬ
НАШІ ДУШІ

Зізнаюся, моя слабинка
і пристрасть — квіти. Де б
не бував, звертаю увагу
на їхні чарівні острівці біля
осель, організацій та установ. Бо вони, далебі, скрашують наше життя, додають
настрою і снаги.
Я по-доброму заздрю
тим, хто дбайливо викохує
біля своїх помешкань квітковий рай, вдихаючи на повні
груди п’янкі аромати троянд,
жоржин, хризантем, і тішить
цією неперевершеною красою близьких.
Знаю у нашому краї багатьох квітникарів, які на своїх
земельних мініділяночках
умудряються створити чудові куточки для відпочинку
душі. Але є й такі, які на свій
смак та вподобання відводять наділи лише під городні
культури. Певне, у цьому нічого поганого немає. Одна
знайома якось розповіла:
«Сусідка із верхнього поверху вийде, бувало, на балкон,
угледить на моїй клумбі квіти,
приходить і просить зрізати
на букетик для знайомих.
І так багато разів. Що мені,
тішитися цурпалками? Хтось
хоче проявити благородність, хай дарує «букетик»
цибулі чи петрушки. Хоча є
і квіткова крамничка». Розмірковуючи над цим, пригадалися слова Ліни Костенко:
А буває, ідеш по світу,
І проходить повз тебе
людина.
Так, неначе проносить
квіти,
І тобі віддає половину.
Як хочеться, щоб попри
суєту, економічні негаразди співвітчизники не міліли
душею, щоб квіткова краса
приносила насолоду.
Якось звернув увагу
на реконструйовану в нашому селищі Іваничі крамничку. Привабила вона мене
не лише широким асортиментом продуктів, а передовсім охайністю. До торговельного закладу ведуть
акуратні доріжки із бруківки,
там, де клумби, підсіяна травичка. Одне слово, візитка.
Як нам часом бракує таких оазисів. n
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Фото Леоніда ОЛІЙНИКА.
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РЕАБІЛІТУВАЛИ 97-РІЧНОГО
ВОЛИНСЬКОГО ПОВСТАНЦЯ
Петро Мартинюк воював у загонах УПА та був
учасником Норильського повстання
Сергій НАУМУК

ро Петра Пилиповича наша газета не раз писала.
Були розповіді і про те, як пан Петро та його дружина
Оля чекали одне одного 10 років, як повстанця відзначила Верховна Рада, і про те, як нещодавно він потрапив
у лікарню. І ось голова волинського «Меморіалу» імені Василя Стуса Олександр Жук повідомив, що колишнього в’яз-

П

Фото gazeta.ua.

Атмосфера напружена, але поки без сутичок...

У Луцьку підприємці «тримають
оборону» на Старому ринку
А на новому базарі їх уже чекають торгові місця
Леонід ОЛІЙНИК

инула неділя мала
стати останнім днем
роботи ринку «Центральний». Принаймні таке
рішення ухвалила міська
влада, зобов’язавши підприємців до 3 лютого вивезти
своє майно. Ті ж категорично
не погодилися. Бізнесмени
стверджують, що не очікували такої раптової зміни пра-

М

вий майданчик у центрі міста
необхідний, адже люди приїжджають сюди, щоб «продати пляшку молока і купити собі
буханець хліба».
Щоправда, пенсіонер
не заперечує, що на майбутнє такий базар, що будується
на ЛПЗ, потрібен, але поки
громадяни рахують кожну копійку, без Старого ринку буде
важко.
— До нас застосували

з неділі на понеділок підприємці чергували
« УнанічСтарому
базарі, остерігаючись демонтажу
їхніх контейнерів. Вони автомобілями
заблокували проїзд до торгових рядів.
вил гри. Кажуть, дізналися
про запланований демонтаж
торгових точок із повідомлень
ЗМІ.
Підприємець Валентина
Гладун упевнена, що право
на земельну ділянку поблизу
Луцького замку мають щонайперше саме торговці ринку,
які вже протягом десятиліть
тут працюють, сплачують податки та орендну плату.
Деякі клієнти також підтримали бізнесменів. Лучанка Любов Йосипівна постійно
купує тут продукти, вона вважає, що ринок не варто переносити, бо нині зручно з усього міста сюди добратися.
— Супермаркети — для
молоді, а для людей мого віку
такі ринки потрібні, — каже
покупець пан Михайло. — Він
також наполягає, що торго-

»

якийсь геноцид: рішення ухвалене 3–4 дні тому, а договори у нас укладені до кінця червня. Керівництво КП
«Луцькі ринки» запевняло
нас, що все гаразд, і тут ми
дізнаємося зі ЗМІ, що «ви —
ніхто і звуть вас ніяк»…
Це рішення перекреслює
долю тисяч людей, упевнений підприємець Сергій Четвереков. Він переконаний, що
кошти з бюджету, які виділяються приватнику на новий
ринок, влада могла б ефективніше використати.
А його сусід Володимир
Гонтар наголошує, що буде
захищати своє майно. Адже
він не знає, як і куди можна за три дні забрати товар.
Каже, що чатуватиме біля
своєї торгової точки, щоб
її силою не демонтували.

Р

Е

К

Л

А

М

Підприємець Оксана Остапчук підозрює, що на новому
ринку всім не вистачить місця, вона просила нас поїхати
і пересвідчитися у цьому. Так
і зробили.
Адміністрації цього торгового майданчика ми не застали, втім зустріли підприємця
Світлану Дулєпову. Жінка
торгує тут уже з десяток років. Запевняє: якщо торговці
із Центрального ринку дружно
перейдуть на новий майданчик, то він запрацює, а якщо
ні, то всі програють. Вона переконує, що місця вистачить
усім, водночас зауважила, що
багато торговців уже викупили тут місця, але переїжджати
не поспішають.
У ніч з неділі на понеділок
підприємці чергували на Старому базарі, остерігаючись
демонтажу їхніх контейнерів.
Вони автомобілями заблокували проїзд до торгових рядів. У понеділок на місці ймовірного конфлікту працювало
чимало правоохоронців. У коментарі «Волині» щодо долі
ринку виконувач обов’язків
міського голови Григорій Пустовіт заявив, що надалі влада «діятиме в контексті рішень
міської ради, що стосуються
Старого ринку».
Газета «Волинь» стежитиме й надалі за розвитком сиу ц n
туації.

Відео з місця події —
на сайті
VOLYN.COM.UA

А

ФГ «КОРСОЙЛ-АГРО»
(с. Шепель Луцького району)

ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ
ТРАКТОРИСТАМАШИНІСТА С/Г
ВИРОБНИЦТВА.

Тел. 096 778 03 34.

Петро Мартинюк побував не в одному бою і заслужив на нашу
шану і визнання.

ня сталінських таборів нарешті реабілітували. Відповідне
рішення прийняла 23 січня цього року Національна комісія
з реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного
режиму 1917–1991 років, яка була утворена і запрацювала
з середини 2019 року.
Тож Волинська обласна правозахисна організація «Меморіал» щиро привітала легендарного повстанця на псевдо
Дуб. Сьогодні Петра Мартинюка урочисто вітатимуть у Володимир-Волинській міській раді. n

ВОДІЙ І ДВА ПАСАЖИРИ
ОПИНИЛИСЯ В ЛІКАРНІ
Минулої суботи на автодорозі сполученням
Київ–Ковель–Ягодин, неподалік села Кам’януха
Маневицького району, іномарка Volkswagen LT
з’їхала у кювет, перекинулася і загорілася
Анна ПАВЛОВСЬКА

орожньо-транспортна пригода сталася після 17-ї години. За кермом перебував 21-літній житель Березнівського району Рівненської області. Внаслідок ДТП
водій, а також двоє пасажирів транспортного засобу, жителі Костопільського району Рівненщини, отримали тілесні
ушкодження. Їх госпіталізували у Маневицьку центральну
районну лікарню.
За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху
слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального
кодексу України. Досудове розслідування триває. n

Д

Оголошення про проведення громадських слухань
Генерального плану смт. Цумань
Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 25.05.2011 № 555, Цуманська селищна рада повідомляє про
початок громадського обговорення з метою врахування громадських інтересів у проєкті містобудівної документації: «Внесення змін до Генерального плану смт. Цумань Ківерцівського району Волинської області».
Замовник містобудівної документації — Цуманська селищна рада.
Розробник містобудівної документації — ТзОВ «Глорі Плюс» (м. Луцьк,
просп. Волі, 11).
Підстава для розроблення: рішення сесії Цуманської селищної ради
від 06.06.2019 р. № 21–1/14 «Про надання дозволу на внесення змін до Генерального плану смт. Цумань Ківерцівського району Волинської області».
Відповідальна особа: спеціаліст відділу землевпорядкування комунальної власності та екології Григор’єва М. М. (контактні дані: tsuman.
sr@i.ua; тел. 0961993870).
Детально із матеріалами проєкту (картографічні матеріали) містобудівної документації можна ознайомитися за адресою: смт Цумань, вул.
Грушевського, 2, у період з 4 лютого по 5 березня 2020 року.
Громадські слухання відбудуться 6 березня 2020 року
о 10.00 за адресою: смт. Цумань, вул. Грушевського, 2.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, тобто
до 5 березня 2020 року включно.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Порушення правил техніки
безпеки у санаторії «Дачний» виявили працівники
ДСНС області. Єдиний на
Волині заклад, де оздоровлюються діти із неврологічними
захворюваннями разом із
батьками, можуть закрити.
Із 21 виявленого порушення усунули 20, залишилося
виконати тільки один припис
– встановити обладнання
протипожежної сигналізації,
яке вартує 480 тисяч гривень.
Виділити з бюджету необхідну
суму обіцяє обласна рада, яка
надіслала гарантійний лист.
....................................
У рамках проведення уроків християнської етики
до Жидичинського монастиря завітали учні
5–6 класів Дубівської школи Ковельського району.
Діти ознайомилися з історією Жидичинської обителі,
поспілкувалися з братією та
відкрили для себе досі не
відомі сторінки історії рідного
краю. Особливе захоплення
у них викликала монастирська дзвіниця, образ Миколая Чудотворця, а теплий і
запашний чай став приємним
завершенням екскурсії.
....................................
На вулицях Ківерцівської
ОТГ розпочато поточний
ремонт дорожнього покриття холодною асфальтобетонною сумішшю.
Роботи з такими матеріалами
дозволяється проводити при
температурному режимі до
мінус 15 градусів. Ремонт
виконує підрядна організація
ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс»
на вулицях Луцькій, Горького, Тиверців, Некрасова,
Соборності.
....................................
У школі села Хорлупи проведено навчально-тренувальні заняття з пожежної
безпеки. За сигналом «Увага
всім!» відбулася організована
евакуація учнів із приміщення школи за схемами. Діти
покидали будівлю без паніки,
організовано. Потім рятувальники провели для школярів лекції щодо дотримання правил пожежної безпеки
в побуті та в місцях масового
перебування людей.
....................................
Тушу зубра у вольєрі на території мисливських угідь,
наданих у користування
ТзОВ «Майдан Мисливський» (Ківерцівський район), виявили працівники
державної лісової охорони під час патрулювання
28 січня. Від чого загинула
червонокнижна тварина –
поки не з’ясовано. Про факт
повідомлено поліцію, на місці
працювала слідчо-оперативна група.

Д

оброго дня,
ківерчани!

Про життя району — на сторінках «Газети Волинь»

n Дорога до храму
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Фото Людмили ЯКИМЧУК.

n Місцеві новини

ОЛИЦЬКИЙ ЗАМОК
СТАНЕ ТУРИСТИЧНИМ
МАГНІТОМ ВОЛИНІ
На це сподівається
обласна влада.
Днями голови
облдержадміністрації
Юрій Погуляйко та
облради Ірина Вахович
здійснили робочу
поїздку, аби оглянути
будівлю родинного замку
Радзивілів (на фото), в якому вже понад
пів століття розташовується обласна
психіатрична лікарня
Мирослава КОЗЮПА

У цьому храмі
зберігається чудотворний
образ «Одигітрія».

Різьблена
ікона Богородиці,
подарована меценатом
Сергієм Мосійчуком.
Отець Сергій Ледвовк: «Таїнства хрещення та миропомазання звершуються
урочисто і комфортно».

У Тростянецькій
капличці-купальні вже
похрестили 20 немовлят
У храмі Святої Трійці села Тростянець Ківерцівського району, де
настоятелем є отець Сергій Ледвовк, останнім часом відбулося
чимало позитивних змін. Воістину ця людина живе турботами
парафіян, гуртує їх і є взірцем самовідданого служіння на славу Божу
Людмила ЯКИМЧУК

цієї зимової пори тут кожен відчуває духовне піднесення. Милують
око територія з газонами, сучасною бруківкою, розкішні споруди
храму, дзвіниці, каплички–купальні,
дитячий майданчик, зона відпочинку
для подорожуючих. Біля статуї Богородиці спраглі можуть спробувати
цілющої водички. Справді райський
духовний куточок Ківерцівщини, до
створення якого долучились церковна громада, актив села, меценати.

І

ще більше зміцнила
« Війна
отця Сергія у вірі,
а привезені ним маленькі
іконки тростянецької
«Одигітрії» і зараз
оберігають кожного бійця,
який шанує Богоматір.

»

Рік тому у Тростянці освятили
капличку–купальню для хрещення
діток. Здійснення чину з благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла очолив ківерцівський декан Іван Семенюк. Йому
співслужили настоятель Сергій Ледвовк, отці Юрій Трокун, Євген Рудь,
Василь Довбуш. До церкви тоді прийшло багато дітей, яким ця подія запам’ятається надовго. Адже через
роки, коли вони будуть приносити
вже своїх малюків до хреста, згадуватимуть не тільки день освячення,
а й благодійника, який збудував цю
купальню, — Сергія Мосійчука.

Отець Іван наголошує: «Кожна
дитина, яка з’являється на світ, буде
принесена сюди, аби прийняти перші святі таїнства хрещення і миропомазання. Хто не народиться від води
і Духа Святого, той не може увійти в
Царство Небесне. Благодать Духа
Святого сходить під час таїнства миропомазання». Уже відбулося понад
20 хрещень у новій капличці–купальні. Завдяки Сергію Мосійчуку вона
оснащена найновішими засобами,
усім необхідним для здійснення чину
хрещення. Навіть водичка у купелі —
з підігрівом.
Усе в каплиці облаштоване з великою любов’ю. Привертає увагу
ікона Богородиці, різьблена по дереву. Як сказав настоятель храму,
цей образ також подарував Сергій
Мосійчук зі своєї домашньої колекції. Спеціально для нього виготовлено й унікальне обрамлення. Такого
більше ніде не побачите. Як і легендарної чудотворної ікони Богородиці
з немовлям «Одигітрія». Вона кличе
людей звідусіль у село Тростянець на
горішній поверх храму Святої Трійці.
Там, на «Божій горі», ще з 1648 року
величний образ Богоматері дарує
кожному таку необхідну надію й підтримку.
Наскільки це важливо, отець
Сергій — військовий капелан — знає
достеменно. Тривалий час він служив Господу на передовій на Сході,
додавав снаги українським захисникам. Війна ще більше зміцнила
його у вірі, а привезені ним маленькі
іконки тростянецької «Одигітрії» і зараз оберігають кожного бійця, який
шанує Богоматір. n

аразі в ОДА на основі обласної програми відродження історико-архітектурної спадщини смт Олика на 2019–2024
роки триває розробка Державної цільової
програми, аби залучити кошти з державного
бюджету. Її подадуть на розгляд уряду, і якщо
Кабмін затвердить, кошти на це автоматично
передбачать у проєкті бюджету на наступний
рік. Однак, перш за все необхідно розробити проєктно-кошторисну документацію, аби
знати, про яку суму йдеться. Можливе також і
залучення іноземних інвестицій.
«Замок потрібно реставрувати. В такому
стані, як зараз, він не повинен бути. Те ж саме
стосується і умов психіатричної лікарні. Так,
звичайно, що треба вирішити питання, куди
перенести медзаклад, адже тут працює понад
300 людей, в основному місцеві жителі. Разом
з обласною радою шукатимемо шляхи залучення коштів для реставрації», — відзначив
Юрій Погуляйко.
Ірина Вахович запевняє: кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації
планують передбачити в обласному бюджеті.
За попередніми оцінками експертів, ціна питання — 2,2 мільйона гривень. n

Н

КІВЕРЦІВЩИНА ПЕРЕСТУПИЛА
ЕПІДЕМІЧНИЙ ПОРІГ
ЗАХВОРЮВАНОСТІ
НА ГРИП І ГРВІ
За минулий тиждень на гострі респіраторні
вірусні інфекції захворів 361 житель
району, із них 57% — діти до 17 років
(206 осіб). Показник захворюваності
з розрахунку на 100 тисяч населення
— 569,6. Щотижневий приріст тих, хто
занедужав, становить близько 27%
Ірина ПАСІЧНИК

районі за останній тиждень різко зросла кількість захворювань на грип і гострі
респіраторні вірусні інфекції. Станом на
30 січня зареєстровано перевищення епідемічного порога на 16,8%.
З початку епідемічного сезону (26 вересня
2019 р.) перехворіло 3687 мешканців району,
що становить близько 6% населення.
Особливу тривогу викликає поширення
грипу та ГРВІ серед дітей навчально-виховних
закладів. З 29 січня з цього приводу тимчасово
призупинено навчання в ОЗО «ЗЗСО І–ІІІ ст.
№4 м. Ківерці», там захворіло 30,7% учнів. У
декількох школах карантин ввели в окремих
класах. В районі лабораторно підтверджений
перший випадок грипу (типу А), виявлений у
школяра Цуманської ЗОШ. n

У

ЇХАВ БЕЗ… УВІМКНЕНИХ ФАР
І ПОТРАПИВ У ДТП
Автопригода сталася після 23-ї години
на дорозі у селі Озеро Ківерцівського
району
Мирослава СЛИВА

а кермом автомобіля перебував 32-літній житель Луцького району. Водій допустив зіткнення із мотоциклом «Восход»,
яким керував 26-річний житель Ківерцівського району. Поліцейські з’ясували, що мотоцикліст рухався в зустрічному напрямку без
увімкненого ближнього світла фар. Внаслідок
ДТП він отримав тілесні ушкодження, його
госпіталізували у відділення неврології міської клінічної лікарні. n
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n Ринок праці

РОБОТОДАВЦІ ШУКАЮТЬ
КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ
60 відсотків волинян, котрі звертаються до обласної служби
зайнятості, мають вищу освіту

Фото vol.dcz.gov.ua.

Євгенія СОМОВА

спортклубі «Limefit», що
відкрився торік у Луцьку,
майже 50 працівників.
Двоє з них прийшли за направленням центру зайнятості,
з яким співпрацює власниця і
водночас директорка закладу
Олена Міщук. Про це вона розповіла під час пресконференції, на якій підбивали підсумки
роботи обласної служби зайнятості у 2019 році.
Директор обласного центру зайнятості Роман Романюк повідомив, що послугами
служби торік скористалися
майже 59 тисяч осіб, працевлаштовано понад 25 тисяч. До
речі, за останні три роки збільшилася кількість тих, кому вдалося підшукати роботу ще до
набуття статусу безробітних.
— Якщо у 2016 році шукачів було понад 33 тисячі, що
перебували у нас на обліку,
то у 2019 — майже 26 тисяч,
— коментував ситуацію на
ринку праці Роман Романюк.
— При цьому кількість людей,

У

давцю єдиний внесок. Це дає
змогу знизити податкове навантаження, стимулює створювати робочі місця. Ще 7229
осіб залучили до громадських
та інших робіт тимчасового характеру. Водночас допомогли
працедавцям укомплектувати
унікальні вакансії. Зокрема,
такі, як дизайнер графічних
робіт, фахівець із публічних
закупівель, рекламіст у модельну агенцію, провізор–
аналітик. Активно працювали
спеціалісти центрів зайнятості
області й у напрямку профе-

навчання, були працевлаштовані. Це, за словами Романа
Романюка — один із найвищих
показників в Україні.
1776 вакансій фахівці обласної служби зайнятості укомплектували завдяки послузі рекрутингу. Вдавалися й до сучасних
онлайн-форм працевлаштування, які допомагають швидко
знайти роботу. Сприяв пошуку,
а також скороченню тривалості
безробіття й Інститут кар’єрного
радника, запроваджений торік.
Одним із вагомих показників діяльності обласного центру за-

у тому, що виші «штампують»
« Парадокс
фахівців, не враховуючи потреб ринку праці
області. А йому нині необхідні робітники.

Роман Романюк: «Служба зайнятості працювала під потреби ринку,
давала можливість безробітним отримати нову професію».

які зверталися до нас, більша,
ніж тих, що перебувають на обліку. Це свідчить про ефективність нашої праці щодо пошуку вакансій. Ми намагаємося
якомога швидше допомогти
людині знайти роботу.
Для цього служба зайня-

тості застосовує різні форми
пошуку. Торік, скажімо, працевлаштували 151 особу, надавши одноразову допомогу
по безробіттю на відкриття
власної справи, а 467 волинян — на новостворені робочі
місця, компенсувавши праце-

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 Куплю будь–яку будівлю з червоної
цегли (під розбір). Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l Продам у Луцьку на вул. Ковельській велику квартиру. Тел. 097 10 20
995.
l Продам квартиру в Луцьку (новобудова). Тел. 098 66 06 303.
l Продається частина будиноку з
надвірними спорудами (с. Зимне Володимир–Волинського району). Тел.:
096 85 35 718, 063 41 79 051.
l У с. Бобли Турійського району продається газифікований будинок із надвірними спорудами. Є 0.25 га землі.
Тел.: 050 72 60 037, 097 10 50 569.
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 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 Продам зернозбиральний комбайн СК-5 «Нива» у доброму технічному стані. Тел. 097 55 16 761.
l Продається трактор Т-40 АМ (Горохівський район). Тел. 050 25 93 185.
l Куплю двигун–барабан, стрілу до
КУНа. Тел. 068 56 40 474.
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

сійного навчання. Допомагали безробітним здобути нову
спеціальність чи підвищити
кваліфікацію. У 2019 році 295
осіб навчалися професії за 23
робітничими спеціальностями.
Це значно більше, ніж у 2018–у.
Служба зайнятості, наголосив Роман Романюк, працювала під потреби ринку і конкретних працедавців, давала
можливість безробітним отримати нову професію. Профнавчанням було охоплено 3498
осіб. Водночас видали 20 ваучерів на навчання особам,
старшим 45 років, які мали
15 років стажу. До речі, майже 99,2 відсотка безробітних,
котрі завершили професійне

«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 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 Продається дерев’яна вагонка
та комплектуючі, все для сходів (косоури, перила, балясини). Можлива
доставка. Тел.: 066 07 40 396, 067 94
80 197.
l Продам: дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, цеглу білу та червону (нову та б/в), шифер (б/в), пісок,
щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги мінінавантажувачем
«Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.:
050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам: торфобрикет, дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій,
цеглу (з доставкою до 10 тонн). Тел.
050 37 81 998.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (на-

»

йнятості його очільник називає
збільшення кількості працедавців, з якими співпрацювали, до
8578. Вони поінформували про
наявність 41850 вакансій.
— На ринку праці Волині існує дисбаланс між безробітними із робітничими професіями
і тими, які мають ті, що дають
виші, — зазначив Роман Романюк, коментуючи труднощі
працевлаштування. — Парадокс у тому, що виші «штампують» фахівців, не враховуючи
потреб ринку праці області. А
йому нині необхідні робітники.
60 відсотків вакансій — робітничі. Тим часом стільки ж волинян, які звертаються до нас,
мають вищу освіту. n

сипом 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 твердої породи (рубані, метрові, чурки). Доставлю автомобілем ЗІЛ (самоскид) пісок, жом
кислий, щебінь, відсів. Тел.: 066 70 37
197, 093 51 44 597.
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 Продам у Луцькому районі теличку
(11 міс.). Тел. 066 81 40 024.
l Куплю корів, биків, коней. Тел. 068
91 57 460.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь, тритикале, жито, гречку, ріпак,
сою, горох, кукурудзу, овес та інші
культури. Половинки або відходи ріпаку, пшениці, ячменю, сої, кукурудзи
(від 20 тонн, наявність аналізної карти). Тел.: 098 06 96 276, 098 52 12 186.

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублений студентський квиток,
виданий Коледжем технологій, бізнесу та права Східноєвропейського
національного університету ім. Лесі
Українки на ім’я Варчук Роман Іванович, вважати недійсним.
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n Небайдужі серця

n Кримінал
Фото gp.gov.ua.

Волинянка привезла до свого храму
фігуру Божої Матері аж із Боснії
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

Закінчення.
Початок на с. 1
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

алеча, не зводячи
оченят із дивовижно
вродливої жінки, із
захопленням запитала її ім’я.
Світла Панна відкрила його
словами:
— Я — Благословенна
Діва Марія, Мати Ісуса.
— А чому Ти така красива?
— Бо моє серце сповнене
любові. Якби ви знали, як вас
люблю, плакали б від радості.
Хочете бути такими, як я, — і
ви вчіться любити, — відповіла Вона.
Хлопчики і дівчатка підростали, а Пречиста відтоді
відвідує їх донині. 8 вересня 2001 року на цьому місці
було встановлено й освячено статую Діви Марії, Цариці
Світу. Кажуть, відчуття живої
присутності Божої Матері в
Меджугор’ї настільки сильне,
що побувати тут прагнуть навіть люди, які доти не вірили в
Бога. Тут ставалися численні
випадки цілковитого зцілення від невиліковних недуг:
онкології, паралічу, сліпоти…
Зі слів Ольги Степанюк
тепер знаємо, що в цей земний Рай їздять і жителі Горохівщини. Після таких візитів
багато хто відчув на собі диво
одужання. Одна з подруг
повідала про паломництво
Ользі. «А я «відпросилася»
в чоловіка (треба ж було комусь випроводжати в школу
синочка Андрійка, донечку
Іринку і глядіти наймолодше
сонечко Наталоньку, якій минулоріч у листопаді виповнився рочок), терміново зробила закордонний паспорт і
поїхала в омріяну подорож»,
— пригадувала моя співрозмовниця.
Місцину, до якої її, здавалося, провадило серце, запам’ятає такою, де хотілося
славити Господа — не переставати. Найперше піднялися на святе місце, на якому
постійно молиться хтось із
очевидців явлення Богородиці. Під час цієї молитви тисячі людей на кілька хвилин

М
Елітний алкоголь на Волині – прямо з крана.

У ЛУЦЬКУ ГОРІЛКУ «FINLANDIA»
«ВИГОТОВЛЯЛИ» ПРОСТО У КВАРТИРІ
Упродовж 28—29 січня прокуратура Волині спільно зі
співробітниками Головного управління ДФС в області
в рамках розслідування кримінальних проваджень
провела санкціоновані судом слідчі дії у двох
домоволодіннях обласного центру на його околиці
Наталка МУРАХЕВИЧ

підпільному цеху в передмісті вилучено з незаконного обігу 557 літрів сп
вень, а в Луцьку у «цеху», де
виготовляли й розливали контрафактний алкоголь,
видаючи його за елітні напої відомих брендів на кшталт
«FINLANDIA», — близько 350 літрів готової продукції. А ще
тут були і сировина для її виготовлення, й обладнання для
здійснення незаконної діяльності.
Зауважимо, що впродовж січня 2020 року на Волині,
протидіючи нелегальному обігу підакцизних товарів в області, прокурори спільно із податковою міліцією припинили
роботу 2 цехів із виробництва контрафактного алкоголю та
7 незаконно встановлених автозаправних станцій. Дві АЗС
демонтовано. Із обігу вилучено товари підакцизної групи
вартістю 5 мільйонів 750 тисяч гривень.
Окрім того, робочими групами спільно з підрозділами
Головного управління ДФС в області, Волинської митниці
та Державної прикордонної служби припинено 11 спроб нелегального переміщення цигарок через Державний кордон
України, з обігу вилучено 66098 пачок тютюнових виробів на
суму 3 мільйони 353 тисячі гривень.
Робота із протидії незаконному обігу підакцизних товарів в області триває. n

У

АФЕРИСТИ ВИМАНИЛИ
У РІВНЯНИНА 33 ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ
На гачок пройдисвітів потрапив 72-річний чоловік
Олена ВОЛИНЕЦЬ

а повідомленням відділу комунікації поліції Рівненської
області, спочатку якийсь незнайомець зателефонував
йому на стаціонарний телефон та сповістив, що його
син збив людину. Потім, уже в розмові по мобілці, запевнив,
що уникнути відповідальності можна, однак за винагороду — 50 тисяч гривень. Пенсіонер, не маючи таких коштів,
сказав, що віддасть лише 20 тисяч. Уже за кілька хвилин на
порозі стояв псевдослідчий, якому рівнянин вручив вказану
суму, а також банківську картку, з якої згодом шахраї зняли
всі гроші — 13 тисяч гривень. Та на цьому аферист не зупинився і запевнив, що оскільки телефон прослуховується, то
змушений забрати ще і його.
Через деякий час стурбований батько зв’язався із сином
і упевнився, що з ним усе гаразд — у жодну дорожньо–транспортну пригоду той не потрапляв.
Варто зазначити, що в цей момент у квартирі рівнянина
була знайома, яка могла зателефонувати зі свого мобільного до нібито винуватця ДТП і викрити шахраїв. Однак аргументи зловмисника, на жаль, виявилися переконливішими.
Правоохоронці застерігають громадян від подібних
дзвінків і радять, як потрібно на них реагувати: перервіть
розмову та особисто зателефонуйте до рідних, які нібито
потрапили у біду. n
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інтернет!сторінці, без письмової згоди видання заборонено. Публікації під рубриками «Офіційно»,
«Політика», «Точка зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а
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законодавству України, нормам моралі
або може завдати шкоди виданню.

Жертводавиця Ольга Степанюк із донечкою Іриною біля фігури
Богородиці, яку привезла в сільський храм із Меджугор’я.

затамовують подих до німої
тиші.
«Таїнство і велич того багатотисячного безголосся
важко передати словами, однак це відчуття вже не покине
мене довіку», — переповідала Ольга Степанюк.
Щоправда, у дні візиту
паломників, з якими була,
явлення не сталося, зате пощастило побачити, як замироточив Хрест на горі Крживаца. Розп’яття унікальне, бо

ну незабутня мить. Подруга
розповідала, що ним вона
на ніч помазала на руці рану
від порізу ножем. На ранок
від неї і сліду не було», —
не перестає захоплюватися
Ольга Степанюк побаченим і
відчутим у Меджугор’ї. Ревна парафіянка храму Серафима Саровського, родина
якої є постійним меценатом
усіх богоугодних справ у селі,
уздрівши біля підніжжя фігуру Божої Матері, не могла

Ольга хоче, щоб віряни не переставали
« Пані
думати про себе як про Божих дітей і не
забували, що краса душі, краса любові —
найвища на землі краса.
лежить на землі, а воскреслий Ісус возноситься над
Ним.
«Спостерігати, як металеву конструкцію, зроблену
людськими руками, омиває
(теж не весь час) стрічка цілющого мира — то воісти-

»

не купити її для сільського
храму. Щоб, дивлячись на
святий лик Заступниці, віряни не переставали думати
про себе як про Божих дітей
і не забували, що краса душі,
краса любові — найвища на
землі краса. n

Хочете нас не тільки
читати, а й дивитися?
Тоді підпишіться на наш

YouTube-канал
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