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«Якщо вона нам гол
заб’є —
додому не поїдемо,
а підемо пішки…»
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Фото Юлії МУЗИКИ.

Фото з домашнього архіву Олега БАРАНА.

n Тема №1

Олег Баран: «Такими суто воєнними пейзажами зустрічає волонтерів уже не один рік село Бердянське».

Батько 6 дітей працює в лісі,
проповідує Боже слово
і допомагає бійцям
Усе це — про Олега
Барана, який живе зі своєю
багатодітною сім’єю у селі
Карпилівка на КаміньКаширщині. Після спілкування
з ним так і напрошується
думка, що Олег Олександрович
— з тих, хто «заражений
вірусом» робити людям добро

Улюблена українка
Олександра
Лукашенка
с. 6

l У ВСІХ НА ВУСТАХ

Фото unn.com.ua.
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Цікава
ГАЗЕТА +

на вихідні
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с. 7

«Я була худа і не була
щаслива»
Відомою всій країні жителька Миколаєва стала після
перемоги в конкурсі для «великих» жінок «Місіс світу
плюс-сайз» в Індії. Але і до цього моменту її життя
було варте якщо не екранізації, то принаймні
окремої історії, де є і сльози, і щастя, і любов
Інна ПІЛЮК

“

»

«ЦІКАВА»
«ЦІКАВА»

ЩЕ
ЗАЗА236 ЛЮТОГО
ТРАВНЯ ЩЕ
У
ПРОДАЖУ!
У ППРОДАЖУ!

Як дізнатися, скільки
платять сусіди?
— Добрий день,
Дорото! Чи знаєш,
яку цiну на трускавки
сьогоднi виставляли
на гелдi (ринку)? — панi
Бася тримає телефон
плечем, а руки зайнятi
розкладанням канапок
на тарiлку: готує вечерю
для своїх працівникiв.
При цьому здивовано
пiднiмає брови, щось
угукає в трубку i врештi
запитально каже:
— Я за хвилину зайду
до тебе?

Найкрасивіша пишна жінка
у світі — українка Анастасія
Погосова

чинок у табори, якими
завідував Погосов. «ЗаВСІ ШУКАЛИ В ЦІЙ ІСТОРІЇ їзд був дуже складним
і відповідальним, —
РОЗРАХУНОК
Журналісти давно вподо- пригадує жінка. — Добали цю енергійну красуню.
І привід для надмірної уваги
вона дала ще 15 років тому,
Коли вперше
коли 27-літньою вийшла заміж
за старшого на 44 роки місце- побачила Едуарда
вого багатія, генерального директора об’єднання пансіонатів Аркадійовича,
«Коблеве» Едуарда Погосова. по-жіночому вся
Чоловік — відомий у Миколаїв- підібралася, в струну
ській області меценат, публічна
людина, тож його одруження витягнулася.
відразу стало приводом для
обговорення. Всі шукали в цій водилося днювати
історії розрахунок, а натомість й ночувати в пансіоназнаходили любов і щасливих ті. Коли вперше побачила Едуарда Аркаділюдей.
Едуард Аркадійович (саме йовича, по-жіночотак його завжди називала мо- му вся підібралася,
лода дружина) був уже двічі в струну витягнурозлученим, мав дорослого лася. Зачепив він
сина. Довгий час він працював мене як чоловік.
у курортній сфері, з часом став Лякала величезна різголовою ради директорів мере- ниця у віці, і я не могла
жі пансіонатів. Анастасія як за- збагнути: це простий
ступник начальника управління інтерес чи щось більше?
у справах дітей і молоді Мико- До кінця зміни усвідомила:
лаївської облдержадміністрації закохалася по вуха!».
одного літа привезла групу вихованців дитбудинку на відпоЗакінчення на с. 11

Піски на Донеччині: автомобіль
від волонтерів – добробатам.

Така різна любов? Ні,
різний тут тільки вік!
«У великих жінок
велике серце,
і вони як ніхто
заслуговують
на такого ж
розміру щастя»,
— переконана
Анастасія Погосова.
Фото apostrophe.ua.

Анастасія ПЕЦЕНЮК,
дослідниця європейського
заробітчанства

о панi Дороти йти рiвно
три хвилини: перевiрено багаторазовим ходiнням по балони з газом: у них
його купують усi сусiди, а загалом — чи не пiв села. При
цьому завше, перш нiж зайти
до неї, панi Бася у телефонному режимi уточнює: вже
зараз чи о котрiйсь там годинi
вони можуть поспiлкуватися?
На узгодження часу є
цiлком адекватнi причини:
в обох працюють найманi
люди, йде якийсь виробничий процес, крiм того,
додається сiльська домашня робота. Пiв години розмови із сусiдкою — це вже
довгенько. Звично за хвилин п’ятнадцять вони встигають обговорити те, що ста-

Д

с. 6

»

ЧИТАЙТЕ У «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» ЗА 6 ЛЮТОГО:
Не купуйте
вакцини
від
коронавірусу,
бо… її ще
не винайшли!

»

l УРОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАРОБІТЧАНСТВА
Фото novosti-n.org.

Фото mind.ua.

Точка на карті, яка стала
рятівною від зубожіння
для багатьох тисяч українців.

ло причиною їхньої зустрiчi.
Якось працiвники запитали в господинi, чому вона,
йдучи до пані Дороти, нiколи
не бере із собою трирiчної дитини, а залишає пiд наглядом
80-літної бабусi.
— У нас не прийнято ходити до сусiдiв без попередження; у нас не прийнято ходити
з малими дiтьми, бо вони будуть вiдволiкати; у нас не прийнято ходити надовго.
— Я в костел на службу iду
на годину, — пiдсумовує панi
Бася.
— А в нас у церкві служба
може тривати чотири години, — каже українка середнiх
лiт.
— Як?! Пiвдня?! — вражено осмислює щось панi Бася,
але на цьому зупиняється,
бо тема загалом належить
до «слизьких», як i полiтика,
багатство, грошi.

ННОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ
ЕФЕКТ
РЕКЛАМИ

050 99
994 9907

Закінчення на с. 16

»

»

Олексій ГОНЧАРУК, прем’єр-міністр України,
заявив, що не оцінював знань Президента Володимира
Зеленського під час скандальної розмови, запис
якої опублікували в інтернеті в січні (Гончарук тоді
заявив, що у глави держави «дуже примітивне
розуміння економічних процесів». — Ред.):

Не купуйте вакцини
від коронавірусу, бо…
її ще не винайшли!
Читайте сьогодні про запобіжні заходи, які можуть
захистити від зараження

с. 12

n Пряма мова

На ранок середи від цієї недуги вже померло 492 людини.

l ЗНАЙ НАШИХ!

Тринадцятирічна Ангеліна Ліщук із Нової Руди
Маневицького району (на фото), граючи у
складі ФК «Городок», стала єдиною дівчинкоюучасницею районних футбольних баталій
й отримала звання «Родзинка чемпіонату
Маневицького району з футболу-2019»

Найкрасивішаа
пишна жінка
ка
у світі — Анастасіяя
Погосова —
молодшаа
за свого чоловіка
ка
на 44 рокии

Хто вона — улюблена
українка Олександра
укр
Лукашенка?
Лук

Запитуйте в листонош або в точках продажу газет!

Заробітки
за кордоном:
де чекають наших
громадян і яку
зарплатню їм
пропонують?

«

Я не давав оцінки знанням Зеленського,
це не так. Фраза була вирвана з контексту. Ми обговорювали презентацію, і я пояснював своїм колегам, що в уявній свідомості клієнта, тобто людини, якій будемо презентувати певну свою логіку,
має сформуватися якийсь образ. І тому це зовсім
інша історія. Я вважаю, що Президент у нас дуже розумний. Це правда. Він має великий досвід роботи
в бізнесі. І вважаю, що він хороший
менеджер та досить мудра людина.
Тож це та оцінка, яку я постійно
насправді поширюю абсолютно
в усіх аудиторіях.

»

Підозру в заволодінні понад 6 мільйонами 200 тисячами гривень на будівництві казарм для Збройних сил
України повідомили слідчі ДБР директору одного з підприємств на Волині. Він вносив недостовірні дані до актів
прийому виконаних будівельних робіт. При цьому виявили
і серйозні порушення у проєктній документації. Зокрема,
замість щебеню фактично використовували шлакові відходи, зменшували товщину фундаменту і стяжок, а також
не проводили належної гідроізоляції конструкцій.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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ОВИНИ КРАЮ
БЕЗБОЖНИК
ПІШОВ У ЦЕРКВУ НЕ СВІЧКУ
СТАВИТИ
Минулої п’ятниці до поліції із заявою
звернувся настоятель одного із храмів
Луцька і повідомив, що хтось проник через
вікно у приміщення святині й викрав гроші
та ювелірні вироби
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

ума завданих матеріальних збитків — 47 тисяч
гривень. Співробітники кримінальної поліції
оперативно встановили, що тут «похазяйнував» раніше судимий 48-літній лучанин. Поцуплені
речі чоловік здав у ломбард.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, триває досудове розслідування, розпочате
за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. n

С

БАНДИТАМ
ЗАГРОЖУЄ ДОВІЧНЕ
УВ’ЯЗНЕННЯ
На Рівненщині поліцейські затримали двох
рецидивістів за підозрою в умисному вбивстві,
замаху на вбивство і розбої
Олена ВОЛИНЕЦЬ

инулого четверга близько 21-ї години жителька Здолбунова почула підозрілі крики та
шум у сусідській квартирі і відразу зателефонувала на лінію «102». За інформацією відділу комунікації поліції області, слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події (на вулицю Заводську), побачила
у помешканні без ознак життя 38-літнього чоловіка із
колото-різаними ранами в ділянці шиї та старшого на
вісім років власника оселі із аналогічними пораненнями, але такими, які не були небезпечними для життя.
А вже через годину поліцейські отримали ще одне
повідомлення про вчинений злочин у цьому ж районі.
У квартирі на проспекті Цементників жінка виявила у
крові свою матір та чоловіка. Потерпілих із численними рубаними ранами голови, іншими травмами
госпіталізували до лікарні. Наступного дня 82-літня
пенсіонерка померла. Під час проведення першопочаткових слідчих дій та розшукових заходів поліцейські вийшли на слід зловмисників. Це молоді чоловіки
— житель Здолбунова, який нещодавно звільнився
із місць позбавлення волі за вчинений розбій, та
його земляк, який притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини і стосовно якого
нині матеріали перебувають на розгляді в суді. Обох
затримали. Вони підозрюються у вчиненні умисного
вбивства, замаху на умисне вбивство та розбій за
статтями 115, 187 Кримінального кодексу України. Із
місць подій поліцейські вилучили знаряддя вчинення
злочинів. Рішеням суду підозрюваних взято під варту строком на 60 днів без права внесення застави.
Попередньо правоохоронці з’ясували, що зловмисники в стані сильного алкогольного сп’яніння спочатку вирішили повернути гроші, заборговані 46-літнім
чоловіком, а потім навідалися до ще однієї родини
знайомих з метою наживи та заволоділи майже тисячею гривень і мобільним телефоном. За скоєне їм
загрожує довічне ув’язнення. n

М

ПІШЛИ РИБАЛИТИ
Й НЕ ПОВЕРНУЛИСЯ
9 лютого в озері Острівне поблизу
села Любохини Старовижівського району
втопився чоловік
Віталія ЛУКАШЕВИЧ

іло 30–літнього рибалки в результаті пошукових
робіт виявили працівники водолазно–рятувального відділення селища Шацьк.
Того ж дня в Усичах Луцького району під час вилову
риби в ставку провалився під лід та втопився 24–літній
місцевий мешканець. Потопельника підняли з водойми працівники групи водолазно–рятувальних робіт
аварійно–рятувального загону спецпризначення. n
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Більше новин — на сайті
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n «Гаряча точка»

ЧИ ВИЗНАЧАТЬ ЦЬОГО РАЗУ ДОЛЮ
ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ?
Фото depo.ua.

Президент України
Володимир Зеленський,
дивлячись львівським
шахтарям у вічі («приїхав,
щоб подивитися вам у
вічі і сказати правду»),
пообіцяв підтримку
— найближчим часом
«закрити» заборгованість
із зарплати та 25 лютого нинішнього року
під час розширеної
наради з гірниками
в Києві представити
план розвитку вугільної
галузі та модернізації
тих копалень, які мають
можливість працювати
прибутково
Алла ЛІСОВА

е сталося на шахті «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» в Червонограді,
куди минулого тижня прибув
під час свого робочого візиту
на Львівщину глава держави.
Він представив нового голову
Львівської обласної державної
адміністрації Максима Козицького та поспілкувався з гірниками, профспілковими активістами та всіма охочими.
Разом із Володимиром Зеленським на гострі запитання
відповідали новий віцепрем’єр,
міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль, міністри
енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, фінансів —
Оксана Маркарова, керівник
Офісу Президента Андрій Богдан та інші високопосадовці.
Найбільше людей хвилювало питання невчасної виплати зарплати, борг із якої
на цій копальні становить
22 млн гривень. Шахтарів
запевнили, що найближчим
часом вони отримають зароблене. А взагалі–то проблеми
гірників, які накопичувалися
роками, швидко не вирішиш
(«ми не можемо все за пів року
підняти»).
На закид про те, що купується вугілля за кордоном,

Ц

У подарунок Президенту України – шахтарська каска, щоб не забував
обіцянок, даних гірникам.

профільний міністр відповів,
що це не так, адже зараз, в
кінці опалювального періоду,
на складах його накопичилося
більше трьох мільйонів тонн.
Тому, зважаючи на загальносвітовий тренд, Україна теж буде
змінювати підходи до формування стратегії розвитку енергетичної галузі. Та цьому передуватиме обговорення: яку
шахту можна модернізувати, а

рікання жінок про зубожіння
їхніх гірничих сімей, які мають
одну з найважчих професій,
Володимир Зеленський. — Але
до вас обов’язково прийдемо
з конкретним планом дій. Ми
знаємо проблеми шахт, їхніх
регіонів, думаємо і несемо за
них відповідальність.
Прозвучало й ряд інших
гострих запитань, які стосувалися сплати ЄСВ (єдиного

гірників, які накопичувалися роками,
« Проблеми
швидко не вирішиш.
»
яку закрити, але, безумовно,
врахувавши наявність альтернативи працевлаштування для
звільнених робітників. Разом із
тим зазначив, що робитимуть
це після вивчення найкращого
досвіду інших країн, усе зваживши й обговоривши з представниками Європейської конфедерації шахтарських профспілок та Світового банку.
— Ніхто нікого не викидає,
— емоційно відповідав на до-

соціального внеску), через що
виникають проблеми під час
виходу гірників на пенсію, а
також у підготовці нового трудового кодексу. Глава держави
й урядовці запевняли, що все
робитимуть в інтересах людей, яких «повинні захищати, а
в разі допущення помилок — їх
виправлятимуть».
Чи почнеться реалізація
обіцяного, побачимо вже найближчим часом. n

n Повертаючись до надруковано

На чиєму боці губернатор
у «війні» за Старий ринок?
На базарі у центрі Луцька досі неспокійно
Леонід ОЛІЙНИК

понеділок муніципали знову намагалися
демонтувати огорожу торгового майданчика. Обійшлося без суттєвих сутичок.
Ринок поки стоїть.
А минулої п’ятниці у конфлікт втрутився голова облдержадміністрації. Він запросив на зустріч представників усіх сторін протистояння.
Щоправда, посадовці міської ради цю нараду
проігнорували.
Голова асоціації «Бізнес–Волинь» Ігор Дильов розповів посадовцям історію конфлікту.
Він наполягав, що рішення про дострокове розривання угод із підприємцями незаконне. А ще
переконував, що під час спроби знесення ринку
постраждало майно торговців, угоди з якими не
розривались.
Члени асоціації під час зустрічі оголосили

У

звернення, у якому просили вжити заходів для
відновлення законності. Вони стверджували, що
їх залякує міська влада, і називали Юрія Погуляйка останньою надією на захист своїх прав.
Начальник ГУ Нацполіції у Волинській області
Петро Шпига заявив, що тієї ночі правоохоронці захищали права і свободи громадян. За його
словами, поліція може залучатися до виконання судових рішень. Утім, ця процедура не була
дотримана: «Це був не демонтаж, а знищення
майна громадян».
Своєю чергою прокурор області Тарас Безрукий зазначив, що це господарський спір, який
перебуває на розгляді в суді, тому посадовці не
мають права його коментувати, щоб не чинити
тиску на суд.
Голова облдержадміністрації пообіцяв дати
ряд доручень, щоб забезпечити законність на
ринку. n

РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!

12 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.34, захід — 17.31, тривалість дня — 9.57).
Місяць у Діві, Терезах. 20 день Місяця.
Іменинники: Василь, Григорій, Іван,
Петро, Степан, Федір.
13 ЛЮТОГО

Фото Віри КУРИКО.

Фото tvoemisto.tv.

Що дарує
війна?

ви чули новину — Гончарук
сказав, що отдасть залізницю німцям в управління
на 10 років, — розпочинає розмову жінка
з картатою торбою.
— То що, може цією електричкою їдемо
послєдній раз? Її завтра одженуть у Германію, га? — спитав її сусід.
— Вагони заберуть, ще й рельси знімуть. Ось побачите! — авторитетно заявила жіночка, яка сиділа поряд.
— А може Зеленський передумає
й не оддасть? — вставила молодиця.
— Як не віддасть? А хто його питатиме!
Заберуть, поріжуть на металолом — їм конкуренти не нужні, — поставила крапку
в дискусії пані з торбою.
Після безапеляційного висновку пасажири хором зойкнули, чоловік пенсійного віку став нервово протирати окуляри.
Довго тер, потім так само довго вмощував
на носі і нарешті постановив:
— Усе заберуть. Остануться тільки шпали гнилі і стовби бетонні над колією.
Від такої сумної перспективи запанувала гнітюча мовчанка. Відчуття швидкого колапсу посилювалося і, схоже, почало
перекидатися на сусідні вагони. Електричка тремтіла, але все ще їхала, хоча й дуже
розбалансовано.

—А
Щаслива мить зустрічі незламних воїнів-розвідників.

ветерани зібралися у визначеному
місці над Дніпром, я стояла зачарована. Тато миттю знову став отим
хлопчаком із моєї пам’яті — безтурботним і усміхненим. Зо двадцять
чоловіків гуртом сміялись і братались над річкою. Їх неможливо було
роз’єднати. Війна, яка забрала в них
немало, подарувала їм щастя братерства і через нього повернула молодість. n

Фото Катерини ЗУБЧУК.

тобуса вийшов чоловік у військовому
з чорнючою бородою, і я подумала —
їй-богу, це не тато… Десь поділася
та його легкість, яку завжди пам’ятала. Минулого року на День воєнної розвідки тато приїздив до Києва,
щоби зустрітися із побратимами
з дивізіону. Він попросив мене зробити їм кілька спільних знімків. Знала, що вони давно шукали цю можливість, адже після війни кожен занурився у власне життя та справи. Коли

«Біля грошей воно
таки тепліше»
То не фотошоп
і не зрежисований
постановочний знімок.
Розкішного кота у «віконці»
банкомата довелося
побачити при вході у «Вопак»
на Київському майдані в Луцьку

Народний
артист України
хоче заспівати
в наймолодшому
місті Волині
Якось у приміщенні
обласної ради зустрілася
з відомим співаком
Валерієм Мареничем. Чи
то випадково, чи інтуїтивно
він мене зупинив і почав
розповідати, як про нього
написала одна з газет
(якраз її тримав у руках)

Катерина ЗУБЧУК

е було дуже «в тему»: соціальні мережі якраз кишіли від
жартів і обурення щодо того,
як народний депутат порадив пенсіонерці продати собаку і заплатити
за комуналку. З’явилася вже навіть
грошова одиниця «ПЕСо», оголошення на зразок «Пропав собака.
На вигляд 100–150 кубів»… Зачепила ця хвиля і ще одних домашніх улюбленців — котиків. Правда,
їх відмежовували від плати за газ:
вони, мовляв, підуть на розрахунок
з «Волиньобленерго».
Можна сміятися, коли б не було
так сумно. Народний депутат не обмовився. Він на повному серйозі, відповідаючи на дзвінок, давав
пораду, як можна вийти із ситуації, коли бракує грошей. Тож згодом не було можливості сказати,
ніби його неправильно зрозуміли,
як це трапляється. Довелося ви-

Наступна зупинка —
Берлін!

Вадим ПЕТРАСЮК

Віра КУРИКО

—Я

Сонце (схід — 7.32, захід — 17.32, тривалість дня — 10.00).
Місяць у Терезах. 21 день Місяця.
Іменинники: Віктор, Микита, Ілля.

Вже стали доброю традицією в наших
електричках шляхетні бесіди про
передачу української залізниці
«Дойче бану»

Ветеран дивізіону
артилерійської розвідки,
підпорядкованого 44-й окремій
бригаді, Ігор Мандзюк обіймає
їхнього старшого лейтенанта.
Журналістка Reporters
Віра Курико побувала там
разом із татом і зафіксувала
на камеру, як завдяки
братерській любові зазвичай
жадібна війна повертає
молодість цим давно вже
не юним чоловікам

кби хто запитав
мене раніше, скільки батькові років,
сказала б — 30. Ну 32. Бо пам’ятаю
його молодого, який легко перекидав мене через плече, — пише Віра
на сайті Reporters. — Вперше я побачила, що татові не 30 і навіть не 32,
коли він приїхав із війни на перші десять днів. Зустрічала його на вокзалі
в Городні Чернігівської області. З ав-
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Ц

Алла ЛІСОВА
Цей кіт «охороняє» банкомат
і довіряє людям.

бачатися і йому, і партії, яку представляє в парламенті. Тільки пташечка, як кажуть, полетіла. Судячи
з численних телесюжетів, жінка,
котра стала героїнею на всю Україну, вже втомилася від уваги журналістів і сиділа на пігулках від тиску.
А її песик (маленький дворняга,
а не якийсь породистий собака),
котрий мав би піти на розрахунок
за газ, вже й із буди не хотів вилазити. Ну а ті, хто має домашніх улюбленців, стали на їхній захист. n

n Східна мудрість
«Сьогодні у тебе є все, а завтра
тебе немає. Цінуй життя».
Лу ЮНЬ (733–804),
китайський філософ, автор трактату
«Чайний канон».

n Анекдот
Що роблять українці в першу чергу, коли
їм відключають світло? Правильно, біжать
до вікна, щоб подивитися, кому ще відключили.

арно, — показує статтю, — але трохи правди, а трохи… фантазії…». Я лише покивала головою
(не наша публікація, тому нічого
не можу сказати). Потім народний артист почав емоційно говорити про те, як ті, що з їхнього
«цеху», спішать заробляти гроші
в Росії, і несподівано запропонував: «А давайте приїду з концертом у Нововолинськ. Думаю, публіка буде задоволена, я це вмію
зробити…». І я погодилася — чудова ідея! Хоч організовувати
виступ — не моя компетенція.
А от переадресувати цю справу
начальникові міського відділу
культури Інні Левковій — не проблема. Гадаю, що нововолинці,
які відзначаються особливим патріотизмом і високою національною свідомістю, радо приймуть
Валерія Маренича та з великим
задоволенням послухають його
пісні. n

«Г

n Погода

«Взимку сніг

сипкий злетиться,
ся
Слід вкарбується
чіткіше»
Такими поетичними рядками описував
холодну пору народжений в Україні польський поет Ярослав Івашкевич (1894–
1980).
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Лесі
Пасічник, 12 лютого — мінлива хмарність,
невеликий мокрий сніг, на дорогах —
ожеледиця. Вітер західний, 7–12 метрів
за секунду, пориви 15–20 метрів. Температура повітря вночі мінус 3 — плюс 2 градуси,
вдень — від 1 градуса морозу до 4 вище нуля.
13-го — мінлива хмарність, без істотних
опадів, на дорогах місцями — ожеледиця. Вітер південно-західний, 7–12 метрів
за секунду, пориви 15–20 метрів. Температура повітря вночі — від 0–5 градусів морозу,
вдень — 0 плюс 5 градусів. За багаторічними спостереженнями, найтепліше 12 лютого було 2002 року — плюс 10, найхолодніше — 2012-го — мінус 28 градусів.
У Рівному 12–13 лютого —
хмарно, з проясненнями,
без істотних опадів. Температура повітря від мінус
1 до 3 градусів тепла.

Ведучий рубрики
Кость ГАРБАРЧУК.
Тел. 72–51–02
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Погляд

n Резонанс

Сергій НАУМУК,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

У «відрядженнях»
Нещодавно приголомшила інформація:
Портнов не жив кілька років за кордоном
(а точніше в Росії). Виявляється, він був у
службовому відрядженні там же, в РФ. Так
вирішив суд. З одного боку, суд у нас може
все. То чого ж не ствердити, що Андрій
Портнов справді там був? З іншого, якщо
адвокатське об’єднання «Корпоративні
технології» відрядило чоловіка, нараховувало
зарплату (з якої він ще й податки сплачував),
то чому й не визнати, що Портнов нікуди не
виїжджав?
ож суддя Світлана Волкова й ухвалила таке
рішення. До речі, свого часу вона змінила запобіжний захід командиру «чорної роти» (тієї
самої, яка активно розстрілювала майданівців)
«Беркута» Дмитру Садовнику, після чого той втік у
Росію. А ще перед тим Волкову було звільнено за
порушення присяги (у жовтні минулого року вона
успішно поновилася на посаді).
Тепер чоловік при бажанні може спокійно балотуватися у народні депутати. Ага, ще й повчатиме
майданутих з трибуни парламенту, як треба жити.
І антиукраїнську діяльність вестиме на ще вищому
щаблі (хоча тут він не самотній — антиукраїнських
депутатів у нас цілий тузінь).
Уся сіль питання, як на мене, в іншому: всі служби
проспали такий варіант розвитку подій. Ну, добре,
відрядило об’єднання «Корпоративні технології»
пана Портнова в Росію. Ясно, що про це ніхто не
дзвонив на всі сторони. Видавало зарплату. Ок. Але
ж ідеться ще й про те, що були сплачені податки.
Тобто, Портнов п’ять років платив в українську податкову службу і ніхто не перевірив чому і як? Хіба
самі служби були у цьому зацікавлені. Хоча то вже
інше питання.
Але ж справа в тому, що у нас чимало таких «відряджених». Чи не весь уряд регіоналів майнув
у закордонні «відрядження». То може й вони десь
законно оформлені, отримують зарплату і платять
податки? А коли прийде час, то повернуться, а суд
догідливо підтвердить їхню правоту?
Уже давно стало зрозуміло, що за розстріли на
Майдані ніхто не відповідатиме: одних не взяли
одразу, іншим дали змогу втекти, треті «у відрядженнях». Родини Героїв Небесної сотні та їхні адвокати
воюють із чиновницькою бюрократією, але все примарнішою стає думка, що справедливість восторжествує і винних належно покарають.
Тому коли дехто з колишніх активних учасників
Революції гідності каже, що їх можуть ще й притягти до відповідальності за антидержавні виступи у
2013—2014 роках, це не видається вже аж таким
фантастичним твердженням.
І виникає запитання (воно не лише до податкової): а Віктор Федорович і Микола Янович часом не
платять в українську казну податок на доходи фізичних осіб? n

Т

n Цифри

www.volyn.com.ua

і факти

106-й ювілей відзначив 2 лютого, у день
визволення Луцька, учасник Другої світової війни Никанор Пристанець (на фото).
Чоловік проживає у селі Тарасове
арасове
Луцького району разом із дочкою
Антоніною. Він потрохи пересуресувається кімнатами, розмовляє
вляє з
рідними. Никанор Івановичч чи не
найстарший серед усіх колишишніх фронтовиків на Волині,, а,
може, й у всій Україні.

НА ТЕЛЕКАНАЛІ «1+1» ЗАЯВИЛИ,
ЩО УКРАЇНСЬКА НЕ ПРИДАТНА
ДЛЯ КІНО
Як тільки влада помінялась, знову почались нападки
на українську мову та українство взагалі
Фото youtube.com.

Петро МАКАРУК

окрема, багатьох обурила і шокувала заява продюсерки
«1+1» Олени
Єремєєвої про те, що мелодрами телеканалу на 2020 рік були
зняті виключно російською мовою, оскільки українська більше підходить для комедійного
жанру.
«За нашими спостереженнями, мелодрами українською
мовою виглядають гірше, ніж
комедії. Продукти у весняному сезоні ми зробили росій-

З

люди, яким
« Цеплювати,
де вони
працюють і під яким
прапором. Тому так
і живемо.

»

ською, тому що українська
складніше дається для цього
жанру. Артистам поки ще важко працювати українською…
Для продажу закладена мета
виробляти російською мовою.
Серіали, які вимагають адаптації на російську, не закладені у
бізнес–модель як потенційний
продукт для продажу», — сказала Єремєєва.
Ось що про цю ганебну заяву думають відомі люди.
КОМЕНТАРІ

Андрій
СМОЛІЙ,
політолог:
«Це називається відвертий
рашизм. Нічого спільного
з Україною та
українською культурою це не
має. Просто робота на ринок
агресора. І плювали вони на
квоти, мову, народ, країну. То
усе їм байдуже. Це моральне та
ідеологічне дно. Це приниження єдиної державної мови. Це
люди, яким плювати, де вони
працюють і під яким прапором.
Тому так і живемо».

«

Сором: за радянською звичкою багато українців продовжують вважати
свою мову другосортною й уникати її…

Дмитро
КУЛЕБА,
віцепрем’єрміністр:
«Ті, хто намагається повернути українську
мову в категорію «кумедні малороси», мають спуститися з великоруського п’єдесталу в реальність, у
якій, за даними минулорічного
опитування КМІС, майже 80%
наших громадян є активними
споживачами саме україномовного контенту».
Уляна
СУПРУН,
колишня
в. о. міністра
охорони
здоров’я:
«Не може
бути, що в якомусь середовищі українська
мова звучить краще, а в іншому — ні. Це інфантильна
вибірковість, яка стосується
не лише бізнесу, грошей чи
бажання охопити великі аудиторії. Це про тотальну зневагу

до всього українського, і чергове підтвердження комплексу меншовартості. Не треба
прикривати власну неспроможність шовіністичними аргументами про тональності
мови».
Володимир
АР’ЄВ,
депутат
фракції
«Європейська
солідарність»:
«Розмови —
добре, але мають настати правові наслідки.
Твердження цієї продюсерки,
яке, фактично, свідчить про
спробу представити українську
мову неповноцінною, має стати предметом кримінального
провадження. Всі ознаки для
цього є. Народні депутати від
«Європейської солідарності»,
вважаючи, що дії продюсерки
«1+1» можуть містити прямий
склад злочину, звертаються до
Національної поліції в Києві з
відповідною заявою. Слідство
має бути. Ніхто не може безкарно принижувати гідність
українців». n

n Пряма мова
Олексій ГОНЧАРЕНКО, народний депутат від фракції «Європейська
солідарність», звернувся до прем’єр-міністра Олексія Гончарука
під час «години запитань» до уряду:

Фото golos.com.ua.

Теплий одяг — плащі, піджаки, куртки та
пальта — розвісили у парку біля Луцького
рацсу для нужденних. Принесли також кілька
пар зимового взуття. Організатори благодійної акції
вирішили залишитись невідомими. До речей прикріпили написи: «Ця річ для Вас — нехай зігріє враз».

Ви почали свій виступ фразою «Ви круті» (так прем’єр звернувся до нардепів. —
Ред.). Так ось, ви не дуже круті, бо січень ми завершили з бюджетною
джетною
дірою — 14 мільярдів гривень. Чому? Друге питання: ви проводите
одите
конкурси на посади, наприклад, як Держкіно, а потім призначаєте
ачаєте
інших людей. Чому? Трете питання: ви об’єднували міністерства,
ства, а
зараз їх роз’єднуєте, це означає, що це професіоналізм? Четверте
ерте питання: вся країна почула, що ви профан в економіці (на аудіоплівках
плівках
— Ред.), але ж ви юрист?! У мене запитання до вас — вам подарувати
арувати
Конституцію? Чому ви звітуєте перед Президентом і заяву про
ро
відставку носите Президенту України, а не парламенту, як у
парламентсько-президентській республіці має бути. Де ваша
заява про відставку?

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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ВОЛИНСЬКІ ПРАВООХОРОНЦІ
ВИРУШИЛИ В ЗОНУ ООС
Бійці легендарної роти патрульної поліції
особливого призначення «Світязь» замінять
колег, котрі понад два місяці забезпечують
порядок на території Донецької області
Віктор ГОМОЛЬ

а традицією провести правоохоронців у відрядження на Схід України прийшли керівництво
поліції Волині, рідні, друзі та колеги. З промовою виступила заступник начальника Головного
управління Національної поліції в області Наталія
Пасічник. Вона висловила впевненість, що силовики
з честю та гідністю виконають професійний обов’язок, побажала їм швидкого та в доброму здоров’ї
повернення додому.
Нагадаємо, добровольчу роту патрульної служби
поліції особливого призначення «Світязь» було створено в червні 2014 року. Підрозділ пройшов бої за
Іловайськ та Вуглегірськ. За мужність і відвагу під час
захисту державного суверенітету та територіальної
цілісності України його бійців відзначено державними
нагородами. n

З
«НАТО: або зараз достукаємось, або втратимо шанс на багато років».

«Треба поспішати, поки двері
організації відчинені».

Петро ПОРОШЕНКО:

«Відмовою від НАТО мир
у Москви не вимолиш»
Нащадки не пробачать, якщо в травні цього року Україна
прогавить шанс отримати План дій щодо членсва
в Північноатлантичному альянсі
Дарія КЛИЧ

инішня влада має суттєво прискорити євроінтеграційні процеси,
які після виборів пригальмувались і обмежуються виключно
декларативними кроками. Про
це у своєму зверненні з нагоди
річниці закріплення у Конституції України курсу на вступ до ЄС
та НАТО заявив п’ятий Президент, лідер партії «Європейська
солідарність» Петро Порошенко.
Він, зокрема, сказав: «Новий гарант ніби підтвердив європейський і євроатлантичний
курс України. І нова Верховна
Рада за ініціативи нашої команди проголосувала постанову
щодо незмінності саме такої
стратегії.
То добре. Але цього замало.
Слова порожні, коли не підкріплені конкретними справами,
а декларації — лише струс повітря, якщо вони не втілюються в амбітні проєкти на кшталт
Угоди про асоціацію чи Угоди
про безвізовий режим. А тупцювання на місці хоч і спалює
калорії, але точно не наближає
до мети. І головне — не слід
озиратися на Москву, тішачи
себе ілюзіями, ніби відмовою
від вступу до НАТО можна вимолити мир.

Н

…Як не крути — за останній
рік Україна явно збавила оберти на європейському і євроатлантичному напрямку. На такій
низькій швидкості розвернути
країну в бік Росії набагато легше. Ми вимагаємо від влади
прискорення євроінтеграцій-

травні відбудеться
« УПарламентська
асамблея НАТО,
і вперше в історії —
у Києві.

»

них процесів. Як єдина державницька опозиційна сила, готові
підтримати будь-які кроки, які
наближають нас до ЄС та НАТО.
Зв’язки і досвід мають допомагати країні і страхувати від прорахунків недосвідчених новачків при владі.
У травні відбудеться Парламентська асамблея НАТО,
і вперше в історії — у Києві.
Понад 600 іноземних гостей,
десятки заходів. Рішення було
прийнято ще нашою командою. Наше завдання — добитися, аби Асамблея звернулася до глав держав та урядів
країн-членів НАТО із закликом
надати нам, українцям, План
дій щодо членства.

…Можливо, зараз чи не остання нагода отримати ПДЧ
у середньостроковій перспективі. Двері — я на цьому наголошую — будуть відчинені
не завжди. І вікно можливостей
теж. Прогавимо шанс — нащадки не пробачать! Тільки членство в НАТО гарантує сталий
мир і надійну безпеку. І ініціатива в цьому питанні має бути
лише за нами. Бо під лежачий
камінь вода точно не тече».
КОМЕНТАР
Ірина ГЕРАЩЕНКО,
співголова фракції
«Європейська
солідарність»:

«Рік тому
за ініціативою
Президента
Порошенка ВР попереднього скликання закріпила в Конституції курс на ЄС
і НАТО. Тоді ми вислуховували
від опонентів, що це передвиборчий піар, що загрози зміни
курсу немає. Порошенко був
правий, коли застерігав про
можливий розворот у бік РФ
після виборів. І ми зробили для цього конституційні
запобіжники. Хоч загроза
повернення під протекторат
Кремля сьогодні — реальна.
«Європейська солідарність»
буде цьому протистояти». n

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

1. Повна назва документа державного планування:
«Детальний план території для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних,
спортивних і туристичних цілей (за межами населених пунктів) на території Торчинської селищної ради Луцького району Волинської області».
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Луцька районна державна адміністрація.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
3.1. Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
та її оприлюднення: 2225/17/2–19 від 11.12.2019 р.
3.2. Дата подання повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку:
Публікація заяви в газетах «Цікава газета на вихідні» та «Волинь» від
13.02.2020 р.
та на офіційному вебсайті Луцької райдержадміністрації.
3.3. Способи участі громадськості:
Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі зауваження і пропозиції до проєкту державного планування
та звіту СЕО.
Зауваження та пропозиції подавати до Луцької райдержадміністрації на адресу: вул. Ковельська, 53, м. Луцьк, Волинська область, 43001,

або в електронному вигляді на адресу: info@lutskadm.gov.ua
3.4. Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:
Громадські слухання заплановані на 17.03.2020 р. в приміщенні Луцької райдержадміністрації за адресою: вул. Ковельська, 53, м. Луцьк, Волинська область,
43001.
3.5. Орган, від якого можна отримати інформацію, та адреса, за якою можна
ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною
зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування, —
Луцька райдержадміністрація за адресою: вул. Ковельська, 53, м. Луцьк, Волинська область, 43001.
3.6. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій, — Луцька райдержадміністрація, адреса: вул. Ковельська, 53, м. Луцьк, Волинська область, 43001,
або в електронному вигляді на адресу: info@lutskadm.gov.ua
Строк громадського обговорення та консультування становить 30 днів і триває
з 13.02.2020 р. до 15.03.2020 р.
3.7. Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної
зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:
Луцька райдержадміністрація за адресою: вул. Ковельська, 53,
м. Луцьк, Волинська область, 43001.

У СМЕРТЕЛЬНИХ АВАРІЯХ
ГИНУТЬ І ВОДІЇ, І ПІШОХОДИ
У ніч на 10 лютого в Шацьку мотоцикл «Viper
V250» з двома пасажирами врізався в бетонну
опору
Василь БАЛЕМ

ригода сталася на вулиці Незалежності близько
першої години. За кермом двоколісного транспортного засобу перебував 24-літній житель
села Мельники Шацького району. Від отриманих
тілесних ушкоджень він помер на місці. Попередньо
відомо, що пасажири мотоцикла не постраждали.
А минулої суботи близько 14-ї години на вулиці
Конякіна у Луцьку «KамАЗ» смертельно травмував
пішохода. За кермом вантажівки перебував 28-літній житель Луцького району. Він наїхав на 50-річного
лучанина, котрий перетинав проїжджу частину дороги.
Перехожий помер в автомобілі «швидкої медичної допомоги». Поліція Волині закликає громадян неухильно
дотримуватися правил дорожнього руху. n

П

ВІДДЯЧИВ РОДИНІ… УБИВСТВОМ
8 лютого в Холоневі Горохівського району
сталася жахлива трагедія: в одному з будинків
було знайдено мертвою 67-річну господиню.
Згодом з’ясується, що на тілі жінки є ознаки
насильницької смерті
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ачальник Горохівського райвідділу управління
ДСНС у Волинській області Тарас Кашталян
розповів, що повідомлення про пожежу до рятівників надійшло о 8.19. А через шість хвилин вони
вже виносили з повільно тліючої кімнати бездиханну
потерпілу. Правоохоронці встановили, що пенсіонерка
померла від рук злочинця, що її пограбовано (пропало понад 30 тисяч гривень) й інсценовано пожежу.
Підозрюваного у скоєнні особливо тяжкого злочину,
18-літнього юнака, затримали по гарячих слідах.
Жителів Холонева шокувало, що він вкоротив життя
своїй, хоч і не рідній, проте бабусі.
Від мешканців села дізналася, що хлопця змалку
виховувала прийомна сім’я. Другими його батьками стали добропорядні, шановані в селі, працьовиті
і боголюбиві люди. Вони ростили одинака як рідного,
ні в чому йому не відмовляли, а він був начебто спокійним і добрим. На жаль, прийомна мама померла кілька
років тому, але родина була завжди поруч з тим, кого
вважала сином.
Як повідомив сектор комунікації поліції Волині, зловмисника затримали в маршрутному таксі
по дорозі до Рівного. Слідчі за процесуального
керівництва прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кількома
статтями Кримінального кодексу України. Йдеться
про умисне вбивство з корисливих мотивів, скоєне
з метою приховати інший злочин, а також розбій.
Юнак взятий під варту. n
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n Тема №1

Батько 6 дітей працює в лісі,
проповідує Боже слово
і допомагає бійцям
Закінчення. Початок на с.1

Фото з домашнього архіву Олега БАРАНА.

Катерина ЗУБЧУК

«БУВАЛО, ЇЗДИВ У ЗОНУ
АТО І ПО ДВА РАЗИ
НА МІСЯЦЬ»

Як тільки в 2014 році почалася війна, він разом із кількома знайомими ковельчанами
взявся за збір передач для бійців на передовій.
— Спершу відправляли
харчі, речі через посередників, — каже чоловік. — Але коли
засумнівалися, чи все зібране
нами доходить за призначенням, то вирішили самі їздити
на Схід України. Зараз менше,
а в 2014–му, бувало, по два
рази на місяць, а то й більше
вирушали в дорогу в напрямку
Донецька.
І їздив Олег Олександрович
зі своїми компаньйонами не
десь по тилах, а по нульових,
як їх називають, блокпостах.
На передову.
— Пригадую день, коли
потрапили в Піски, — розповідає чоловік. — Наді мною
— небо чисте, синє і в той же
час якийсь дивний шум накриває — таке враження, що
хмара насувається і ось–ось
буде дощ. Насправді це гради
«говорили», обстрілюючи Донецький аеропорт. Я був там
якраз тоді, як перекриття приміщення обвалилося на наших
бійців, і вони телефонували,
прощаючись…
Мій співбесідник, звичайно, має своє враження про
те, якою була наша армія у
перший рік війни і якою стала
сьогодні. Вона, як висловився
чоловік, зміцнилася, модернізувалася. Але, на його думку,
мінусом є те, що добровольчі
батальйони відправили в тил.
«А саме на них на перших порах все трималося».
— І мої перші поїздки, —
каже Олег Олександрович,
— саме до них. У Пісках була
93–тя бригада, але позиції
тримали добробати — «Правий сектор», «Запорізька
Січ»… Хоч треба визнати, що
у них не було чим воювати.
Коли ми заїхали перший раз,
то побачили сімнадцять бійців і на всіх — п’ять автоматів. Що вже казати про якусь
потужнішу зброю?! І якщо про
Збройні сили України того
часу говорити, то теж доводилося багато що возити, аби
вояки були належно екіпіровані, мали що їсти. Бронежилети, каски, «розгрузки» — все

Прифронтове село Піонерське: сюди було доставлено волонтерську
допомогу дітям-сиротам (це одна з поїздок Олега Барана на Схід
України, в яку вирушила з чоловіком і його дружина Наталія).

це ми доставляли і своїм землякам — жителям Карпилівки,
Карасина, які були в АТО, і їхнім бойовим побратимам.
Спеціальних підрахунків
чоловік не робив, але каже, що
уже разів тридцять був у зоні
АТО — ООС. Сьогодні, якщо
треба щось дрібніше передати, то виручає мережа «Нова
пошта». Уже добре налагоджені контакти з бійцями, і
Олег Баран разом із ковельчанами Миколою Канівцем, Ігорем Бабаніним, які свого часу
створили волонтерську організацію «Храм надії», «возять
хлопцям найнеобхідніше». А
буває, що Олег Олександрович своїм бусом і сам вирушає
в дорогу.
Не секрет, не раз доводилося чути, що дехто з волонтерів
узявся за благодійну справу не
зовсім із благородними намірами (не всі, на жаль, безсрібники). І наш герой казав якраз
про це, згадуючи, що спочатку
працював через посередників,
але потім відмовився від такої
спілки. Тож не можу не запитати, що йому дає волонтерство.
І чую у відповідь:
— Радість, що роблю комусь добро. Це ж є обов’язком
кожної Божої людини. Приємно знати, відчувати, що тебе
чекають на передовій бійці,
які вже добряче втомилися від
війни і від того горя, яке переживають із втратою кожного
побратима.

«МИ З ДІТЬМИ МОЛИМОСЯ
ЗА ЧОЛОВІКА, ТАТКА,
КОЛИ ВІН У ДОРОЗІ»

А як мова зайшла про те,
що потрібно було везти бійцям
раніше, а що тепер, то Олег

лівки, Іван Сохацький, котрий
живе в Стобихівці, які мають
свої фірми. Вони навіть не
чекають, що ми до них звернемося, — самі телефонують,
дізнавшись, що в нас намічається чергова поїздка на Схід
України. Передають щоразу
гроші, виручають соляркою.
Я ж, знаючи, що Олег Олександрович — глава багатодітного сімейства (чотири доньки і два сини ростить він із
дружиною Наталією), не можу
не розпитати, як же жінка ставиться до того, що чоловік ось
уже стільки років займається
волонтерством. Це ж і хазяйство на ній («а було, що тримали й три корови»), і діти. Але
говорила Наталія насамперед
не про ті побутові труднощі, які
виникають, коли чоловік відсутній, а ось про що:
— Звичайно, переживаю
щоразу, як Олег їде туди, де
війна. Особливо перший раз
тяжко було відправляти його
в таку дорогу, яка може стати
останньою. Але чула впевнене «треба» і знала, що марно
намагатися зупиняти. Ми з
дітьми молимося щоразу і за
нього, і за всіх, хто воює, хто
допомагає бійцям.
До речі, Наталія уже двічі
разом із чоловіком вирушала

порівняно з 2014–м, тяжче збирати
« Зараз,
гуманітарну допомогу. Але, на щастя, і сьогодні
є люди, зокрема підприємці, які завжди
відгукнуться. Однак дехто вже, мабуть, трохи
збайдужів, звикнувшись із тим, що війна
затягнулася, й кінця їй не видно.
Олександрович сказав:
— Незмінними залишаються домашні харчі — сало,
тушонка, картопля ніколи не
зайві. При нагоді зауважу, що
зараз, порівняно з 2014–м,
тяжче збирати гуманітарну допомогу. Але, на щастя,
і сьогодні є люди, зокрема
підприємці, які завжди відгукнуться. Однак дехто вже,
мабуть, трохи збайдужів,
звикнувшись із тим, що війна затягнулася, й кінця їй не
видно. У 2014 — 2015 роках
наші телефони не змовкали,
коли ставало відомо, що ми
збираємося в дорогу. Нам
усі допомагали, зокрема і
грішми. Завдяки цьому ми ж
свого часу буси добробатам
купували. Тепер це зробити
було б складніше. Хоч є люди,
які безвідмовно підтримають.
Це Віктор Семенюк із Карпи-

Образ архістратига Михаїла освятив архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон у
Свято-Покровському кафедральному соборі
Рівного. Ікону написала відома волонтерка Вікторія Шинкаренко. Її відправлять в селище Карлівка, що на Донбасі, де вона
перебуватиме в облаштованій капличці в зоні бойових дій.

»

на Схід. Торік у вересні вони
були в Піонерському, що неподалік від Широкиного, — відвідали там сирітський будинок,
яким опікується релігійна громада. І в Маріуполь тоді їздили. А у 2018–му — в Авдіївку,
Торецьк (до 2016–го це був
Дзержинськ). Гуманітарну допомогу доставляють і мирному населенню, адже багатьом,
хто не зміг виїхати чи не мав за
що, непросто живеться там, де
стріляють, де гинуть люди.
«Я ВДЯЧНИЙ БОГОВІ,
ЩО ЗБЕРІГ МЕНЕ, —
НЕ ДАВ ЗАНАПАСТИТИ
ДО РЕШТИ СВОЄ ЖИТТЯ»

У Карпилівку я їхала за
адресою, яку підказав начальник управління соціального
захисту населення Камінь–Каширської райдержадміністрації Максим Демидюк. Знала від

нього, що Олег Баран — волонтер, який заслуговує на добре
слово. А вже у розмові з Олегом Олександровичем мене
не покидала думка, що можна
було б розповідати про цього
чоловіка і в іншому, так би мовити, ракурсі. Насамперед він
— багатодітний батько, який,
відчувалося з його слів, дуже
дорожить своєю сім’єю — дружиною, доньками й синами.
Працюючи в Карпилівському
лісництві Камінь–Каширського лісгоспу, спілкуючись із природою, переймається проблемами довкілля. А ще рік тому
закінчив місіонерську школу
і був рукопокладений в діючі
пастори. Тож на Схід України
їде і як капелан — несе Боже
слово тим, кому воно потрібне,
кого підтримає.
І все ж «портрет» мого співбесідника був би неповний,
якби він не відкрився в нашій
розмові і не розповів про своє
найпотаємніше. Виявляється,
Олег Баран вів свого часу, як
сам висловився, зовсім нехороше життя. І «якби не Бог, то
давно спився б і пропав». Йому
зараз 43 роки. А у 25 молодий
чоловік був на краю прірви.
— Моє життя котилося в пекло, — каже він. — Якось через
це посварився з батьками і поїхав до друзів. Але, як спорожнів мій гаманець, я їм став не
потрібний. Повернувся в село.
Зійшовся з такими ж гуляками,
для яких горілка була найдорожчою. Одного ранку вони
пішли по людях, щоб заробити
якусь гривню, аби похмелитися. А я лежав у хаті, яка стала
нам притулком, і «прокручував» в уяві своє життя. Постало питання: «До чого я дожився?». Маючи нормальних батьків, летів у прірву. Я тоді навіть
не знав, як молитися. Просто
казав: «Господи, якщо ти є, то
порятуй мене, бо не хочу жити
так, як зараз живу, але не можу
сам із собою справитися». Зазвичай я ніколи не плакав і на
коліна ні перед ким не ставав.
А тоді був готовий вклякнути і в
сльозах просити у Всевишнього спасіння.
Того пам’ятного на все життя дня Олег сказав дружбанам,
коли вони вернулися під вечір,
що йде на служіння. Ті, звичайно, з іронією сприйняли його
слова: «Ну, ну… Побачимо».
А він вирушив на зібрання. І
відтоді, прийнявши Ісуса Христа, ніби заново народився.
Невдовзі було водне хрещення, «і, слава Богу, життя пішло
вверх». Спочатку відвідував
зібрання п’ятидесятників у
Домі молитви села Карпилівка. Згодом перейшов у церкву
«Нове покоління» в Ковелі, де і
є зараз пастором.
Зі своєю майбутньою дружиною вони почали зустрічатися, коли Олег уже прийшов
до Бога. Сподобалися одне одному й побралися. І тепер, як
каже подружжя, живуть в мирі
й злагоді. Тішаться своїми дітками, яким тепло й затишно від
любові мами й тата. n

На Волині лікарі вперше успішно пришили палець. Раніше хворих із ампутаціями відправляли до Києва та Львова, але нещодавно у Луцькій міській лікарні з’явився спеціальний хірургічний
мікроскоп, який зробив можливим такі операції. 42-річна жінка з Маневиччини, рубаючи дрова, випадково відтяла собі великий палець на лівій руці. Медикам вдалося з’єднати кістки, сухожилля, судини та
нерви. «Працювали нитками, тоншими за людську волосину. І це – на судині товщиною в один міліметр. Це
ювелірна робота», – каже завідувач опікового відділення, реконструктивно-відновної хірургії Роман Трач.

ХОЧЕТЕ ПРОЧИТАТИ КНИГУ —
ПІДІТЬ У …КАФЕ
Фото Алли ЛІСОВОЇ.

Громадськість Нововолинська стурбована
закриттям книжкового магазину «Кобзар»,
який розміщувався в центрі міста. Натомість
його мешканці отримали магазин швидкої
їжі. В черзі на «переорієнтацію» — ще одна
книгарня, у якій через нерентабельність змушені
згортати роботу. Але поганий настрій через
подібні пертурбації книгоманам — любителям
помилуватися книжковим царством і прочитати
щось новеньке — можна компенсувати,
заглянувши в кафе під незвичною назвою
«Новік» (похідна від Нововолинськ)
Алла ЛІСОВА

е дивуйтеся, але тисячі (!) фоліантів зібрані, так би мовити,
під одним дахом… закладу
громадського харчування. Точної їх кількості ніхто
не знає, адже інвентаризація ще попереду. Та й чи потрібна?
— Шукали літературу
скрізь, де тільки могли, й
де вона, м’яко кажучи, виявлялася зайвою, — розповів директор «Новіка» Вадим
Грицак. — Багато привезли
з пунктів збору макулатури,
де, звісно, відбирали перш
за все за гарним зовнішнім
виглядом, збереженими палітурками, потім вже дивилися, хто їх автор. Доводилося платити більше. Та левова частка усього цього
багатства — це пожертви
нововолинців та мешканців
інших міст і сіл, які активно
відгукнулися на акцію «Принесіть книгу у «Новік»! Ми
віддячували їм подарованими сертифікатами, на які
можна було безплатно випити кави, з’їсти тістечко…
Люди були задоволені, коли
бачили, як їхні книги перекочували з сараїв та горищ
на полиці нашого гарного
затишного приміщення.
Усе почалося з того, що
власник цього незвичайного кафе, який дуже захо-

Н

Вінілові платівки
та ретроприймач – як спомин про
60-80-ті роки минулого століття.

плюється книгами, вирішив
відкрити біля «сотки» (так
називають головну вулицю
шахтарського міста) сімейну безалкогольну кав’ярню, яка приваблювала б
асортиментом запашного
напою, високим рівнем обслуговування, неповторним

були
« Люди
задоволені,
коли бачили,
як їхні книги
перекочували
з сараїв та горищ
на полиці нашого
гарного затишного
приміщення.

»

дизайном. Потім зрозуміли, що цього мало, й додали в меню вишукані страви.
Але найголовніше — все
приправили фантазією і любов’ю. У цьому переконуєшся, щойно переступиш поріг
закладу.
— Коштів на облаштування пішло не так і багато,
адже переважно все робили
своїми силами. Пофарбували плити, поставили скрізь,
де можна, нові стелажі, які
прикрасили старовинними
речами, картинами і, звісно, книгами, — 32-річний
директор не приховує задо-

Потрапите у «Новік» — не лише вип’єте смачну каву, а й почитаєте
рідкісну книгу, поринете в справжню музейну атмосферу.

волення від результатів роботи. — І приємно, що відвідувачів у будь-який день
у нас вистачає. Як дорослих,
так і молоді, дітей. Особливо приємно бачити, коли,
смакуючи чаєм, кавою або
соком, вони гортають книги,
які в нас у вільному доступі.
Коли запитала в директора, яка література в них
є і яка у тренді, він, усміхаючись, сказав: «Дивіться
самі — є різна: історична,
радянська і зарубіжна класика, дитячі видання, словниково-енциклопедична,
технічна. Але найбільше,
напевно, все ж таки книг
українських авторів…»

Р

n Економіка

У ЛУЦЬКУ ВИПУСТИЛИ ПЕРШИЙ
В УКРАЇНІ ЕЛЕКТРОБУС
За основу було взято маршрутний автобус
Богдан А 092, який оснащений електродвигуном
і комплектом акумуляторних батарей
Євгенія СОМОВА

Н

ині 8-метровий електробус, виготовлений ДП «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК
«Богдан Моторс», проходить тестування, повідомляється на сайті finance.
ua. У ході випробувального
100-кілометрового пробігу
він витратив 55 кіловат-годин електроенергії, а батареї розрядилися лише
на 55 відсотків. Таким чи-

ном він може проїхати майже 200 кілометрів і набагато економніший від своїх
дизельних аналогів.
Цьогоріч ДП «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК
«Богдан Моторс» планує
збільшити виробництво автобусів і тролейбусів. Як уже
повідомлялося, у модельному ряду з’явиться 12-метровий електробус із заниженою підлогою. Це дасть
змогу користуватися ним
і людям із інвалідністю. n
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Навпроти столика, де ми
бесідуємо, на видному місці — «Тарас Шевченко. 8-й
том. Живопис і графіка»,
1963 року випуску. Поруч
для декорації — гарний
пейзаж невідомого автора
та музичні інструменти 70-х
років минулого століття.
Коли придивилася уважніше, в одному із трьох залів знайшла багатотомник
Івана Франка, книги Олеся
Гончара, Михайла Стельмаха, Романа Федоріва, Лесі
Українки, Юрія Смолича,
Ірини Вільде, Миколи Гоголя, Володимира Короленка
та багатьох інших.
У центрі — зимова (хоч

А

Підпишіться на
наш

Telegramканал

тут помилуєшся) інсталяція, доповнена знову ж таки
раритетними предметами
вжитку — серветками, вишитими картинами та гобеленами. Меблі в основному теж антикварні, окремі
з яких навіть привезені з Європи, як дізналася, реставровані, біля яких на стінах
вмонтовані вишукані вази.
Поруч артефакти минулого — радіоприймачі, платівки, фотоапарати. І на видному місці — томи Вальтера
Скота, Майн Ріда, Теодора
Драйзера, Жоржа Амаду,
Жорж Санд, Андре Моруа,
Олександра Дюма, Агати
Крісті, Ромена Ролана. Тобто ті, які колись проблемно
було знайти «вдень з вогнем», а в багатьох випадках
в домашні бібліотеки вони
потрапляли лише по великому «блату». Як, зрештою,
і видання російських класиків, які в гарному стані представлені на полицях. Тут ви
знайдете Івана Буніна, Салтикова-Щедріна, Некрасова, Михайла Шолохова,
Олександра Бєляєва, Олексія Толстого.
Домашню, затишну атмосферу всіх трьох залів
створюють оригінальні підсвічники та екзотичні вазони. А ще — неперевершений запах кави! Тут готують
її більш як за двадцятьма рецептами. До того ж освоюють нові альтернативні способи заварювання. Одну
з них, приготовлену за найновішим, — харіо V60 —
пропонують продегустувати
мені. Смачно, а загалом —
незвично і насправді креативно! n
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n Редакційний щоденник

Карикатура Максима ПАЛЕНКА.

ПОРОШЕНКО ГОТУЄ МАЙДАН. ДОКАЗИ
Чим переймався
і з чого дивувався
упродовж останнього
часу редактор відділу
новин
інтернет-новин
«Газети
Волинь»
Олег
Ф
КРИШТОФ
ін залишив після себе
в Україні корумповані суди і таку ж правоохоронну систему, а відповідно — безліч
непокараних злочинців.
Для багатьох це стало чудовим плацдармом для нової кар’єри антидержавних
діячів. Нині ж очільник «Європейської солідарності»
готує майдан. Якщо ж на початку каденції Зеленського
це було дискусійним питанням, то зараз стало для мене
очевидним. Втім, наголошу, що це дуже суб’єктивне
трактування ситуації.

В

СВОЇХ ПСІВ МІНІСТР
ГОДУЄ ШОКОЛАДОМ

Пам’ятаєте, як під час зустрічі з Дональдом Туском
наш гарант дослівно повторив фразу п’ятого Президента про смерть російського
імперського проєкту. Так от,
це була диверсія, підступна
гра Петра Олексійовича, яка
ні на хвильку не припинялася.
Щоб це підтвердити, щонайперше варто згадати історію про «рюкзаки Авакова». Справу колись зам’яли,
але ж і переконливих доказів
невинуватості родини міністра суспільство так і не почуло. І що ж змусило молоду
професійну команду взяти
у свої ряди людину із попередньої «мародерської» влади
з добряче підпсованою репутацією? Зараз уже зрозуміло, що це Порошенко заслав
свого агента у «зелений» табір.
Як наслідок Арсен Борисович заклав міну у вигляді
«справи Шеремета», звинувативши без вагомих доказів
атовців та волонтерів у вбивстві журналіста.

Вони думали ми не здогадаємося, хто за кермом цього трактора.

У ж е й Ге н п р о к у р о р
каже, що не все так однозначно. Покази поліграфа
підтвердили, що одна з підозрюваних — Яна Дугарь —

економіку та
« Про
війну говорити не
буду, бо очевидно,
що на ці сфери
також впливає
«шоколадний
барон», але не
зовсім зрозуміло,
де його підступи,
а де у молодої
команди трішечки не
вистачило знань
і досвіду.

»

говорить правду і свідки кажуть, що вона була на Донбасі, а не готувала вбивство
у Києві… Тобто суспільству
натякають: «Справа шита білими нитками, протестуйте».
Втім, вочевидь, прорахувалися політтехнологи «бариги»,
видається, не така вже й болюча це точка для українців.

Помітно, що в державі
розгорнулася велика кампанія дискредитації борців
за Україну. Чого вартує лише
призначення адвоката Януковича заступником директора
ДБР, що розслідує справи
Майдану.
ХОТІВ НА ПАТРІОТИЧНІЙ
РИТОРИЦІ ВИГРАТИ
ВИБОРИ, А ТЕПЕР КЕПКУЄ
НАД ГЕРОЯМИ

Допомагає порохоботам
розхитувати ситуацію ініціатор ухвалення «диктаторських законів Януковича»
Андрій Портнов. Той після
повернення з «відрядження»
демонстративно побував
в Офісі Президента й почав
відверто паплюжити пам’ять
Героїв, називаючи Революцію
гідності «воровской революцией».
Це також мало б розлютити народ, але він у нас
терплячий. Тим паче, чого
вартують слова колишнього
«рига» проти патріотичних
культурних проєктів, фільмів,
книг, музичних імпрез… Помітивши, що це не дає протесту
вихлюпнутися, опоненти ЗеР

Підпишіться
на наш

YouTubeканал
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Терміново продається доглянута
дача на масиві Струмівка.
Є будинок, 0,10 га землі, садок,
кущі. Тел. 0664421994.

Представництво польської агенції оголошує набір працівників
на склади брендового одягу на околицях м. Лодзі
Обов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
Заробітна плата – від 20 000 грн+премії.
Безкоштовні обіди, чай, кава.
Житло: 325 грн/міс, хороші умови проживання.

P

P
P
P
Зустрічає наш координатор.

Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі бажаючі можуть подаватися на карту побиту.

Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.

ленського продовжили розігрувати звичні для себе карти — підсовувати відповідні
кадри.
Ось, наприклад, в Україні з’явилося своє кіно, і хоча
не всі стрічки стали блокбастерами, але у глядачів є вибір, навіть сьогодні
у прокаті — декілька (!) вітчизняних фільмів. Реакція
на таку ситуацію від опозиції
не забарилася, вони нишком
напоумили «слуг» призначити керівником Держкіно…
колишню директорку кінотеатру із Запоріжжя, яка забороняла в себе демонструвати патріотичні фільми. А
канал «1+1» вже відверто
заявляє, що українською
мовою можна знімати лише
комедії.
Про економіку та війну
говорити не буду, бо очевидно, що на ці сфери також впливає «шоколадний барон», але
не зовсім зрозуміло, де його
підступи, а де у молодої команди трішечки не вистачило
знань і досвіду.
Також не варто зосереджувати надмірної уваги
на таких дрібницях, як замовлення хвойд у Верховній Раді,

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
В ПОЛЬЩІ НА М’ЯСОКОМБІНАТІ
ДОВЕЗЕННЯ ДО МІСЦЯ РОБОТИ,
ДВОРАЗОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
ПРОЖИВАННЯ —
ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА — 90–100 грн/год.

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

пропозиція продавати собак,
щоб платити за комуналку,
скарги на «мізерну» зарплату
у 35 тисяч гривень, ґвалтівники у фракції, комік Сивохо
в РНБО… Хоча це все — теж
диверсії від Порошенка,
з якими наш лідер, на жаль,
нічого не може вдіяти.
ЧИ ВИЖЕНЕ БІСІВ
З УКРАЇНЦІВ КОЛИШНІЙ
КЕРІВНИК СТБ

Це зараз ще ми можемо
говорити правду про підкилимні ігри порохоботів,
але вже ось-ось такої змоги
у нас не буде і все завдяки
таємній операції під назвою
«Бородянський». Не знаю,
яким чином барига переконав «слуг народу» призначити міністром культури, молоді
та спорту України медіамагната, під керівництвом якого
телевізійники роками каламутили свідомість українців
маячнею про екстрасенсів,
але йому це вдалося. Як наслідок, маємо законопроєкт
про дезінформацію, ухвалення якого дасть владі змогу закрити рот будь-яким неугодним ЗМІ. Свої застереження
щодо цього документа вже
висловила, зокрема, Моніторингова місія ООН із прав
людини. Що це, як не підготовка майдану (згадайте
ті ж «диктаторські закони»
Януковича)? n

Вітаємо!
35 років спільного подружнього життя
відзначили 9 лютого
дорогі батьки, люблячі
бабуся та дідусь
Ірина Валеріївна
та
Леонід Петрович
ОБОЗОВСЬКІ,
жителі села Уманці Горохівського району.
Вітаємо з кораловим весіллям. Нехай полотно вашого життя і вашого щастя буде міцним, яскравим, насиченим. Нехай у вас ще будуть багато щасливих подій та добрих історій. Ми бажаємо сонячного тепла, невичерпної
любові, поваги та взаєморозуміння, достатку та сімейного благополуччя, здоров’я та удачі.
З любов’ю
дочка Таня, зять Діма, внучка Анюта.
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n На роздоріжжі реформ

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
Фото carpathia.gov.ua.
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Повернення у юність

А ви обдаровуєте себе
радістю зустрічей у школі?

ВОЛИНЬ І РІВНЕНЩИНА:
не всім лікарням пощастило
бути опорними
У січні Кабінет Міністрів України
ухвалив розпорядження про
затвердження переліку опорних
закладів охорони здоров’я
в госпітальних округах на період
до 2023 року. Як відомо,
у кожній області, відповідно
до рішення уряду, буде один
округ. І на Волині, й на Рівненщині
визначено по сім опорних
лікарень. Що буде з рештою —
поки що не зрозуміло
Левко ЗАБРІДНИЙ,
Оксана КРАВЧЕНКО

оспітальні округи в Україні мають запрацювати цієї весни, коли медзаклади перейдуть на фінансування Національною службою здоров’я. У кожному
окрузі діє госпітальна рада з представників влади, громадськості та керівників
лікарень. Це — консультативно-дорадчий орган, який має подавати пропозиції
та рекомендації щодо організації надання
медичної допомоги, перепрофілювання
закладів охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої)
та екстреної медичної допомоги. Безперечно, постануть і проблеми з фінансуванням. Бо хоча НСЗУ сплачуватиме
за послуги з лікування пацієнтів, установи
доведеться утримувати за кошти місцевих
бюджетів.
— На мою думку, утворення одного округу — це правильне рішення. Навіщо нам
купа округів, купа госпітальних рад? — коментує Олег Вівсяник, заступник начальника обласного управління охорони здоров’я Рівненщини. — Ми й так не можемо
згуртувати всіх — кожен хоче керувати. Головою госпітальної ради буде профільний
заступник ОДА — думаю, так правильніше
та ефективніше. На базі обласної, Рівненської центральної міської та Сарненської
ЦРЛ будуть утворені багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування другого рівня, де надаватимуть допомогу за мінімум
34 спеціальностями. Але південь та північ
області ми не лишаємо без якісної медицини: у Дубні, Березному, Рокитному
та Володимирці діятимуть багатопрофільні заклади інтенсивного лікування
першого рівня, де люди отримуватимуть
медичну допомогу за 13 спеціальностями.
Ведемо ще перемовини із Бродами, що
на Львівщині, тож подібну профільну лікарню, можливо, нам вдасться відкрити
у Радивилові. У названих установах є можливість надавати першу невідкладну допомогу при інфарктах та інсультах.
Щодо інших міських та районних закладів, то, за словами пана Вівсяника, їм
дають повне право співпрацювати з НСЗУ
на загальних умовах. Якщо котрась із лікарень купить спеціалізоване обладнання
і відповідатиме вимогам, то вона теж може
стати багатопрофільною.
НСЗУ оплачуватиме закладам надання медичної послуги, а утримання залишиться на плечах громад. Якщо ж лікарні

Г

не матимуть достатнього фінансування
від НСЗУ, звісно, ОТГ будуть думати, чи
потрібні вони.
— Можливо, доцільніше буде зробити потужну первинну медичну допомогу,
разом із екстреною меддопомогою розвинути парк санітарних автомобілів і в межах терапевтичного вікна відправляти пацієнтів в інші громади, де їм надаватимуть
високопрофесійну меддопомогу. Щодо
планової, то пацієнт не обмежений у праві вибору закладу і може їхати в будь-яку
область, — додав заступник начальника
управління охорони здоров’я Рівненської
ОДА.
На Волині опорними стануть обласна,
Луцька міська клінічні лікарні, Ковельське міжрайонне територіальне медичне
об’єднання, Нововолинська міська, Любомльська, Ратнівська і Камінь-Каширська

Волині опорними стануть
« Наобласна,
Луцька міська клінічні
лікарні, Ковельське міжрайонне
територіальне медичне
об’єднання, Нововолинська
міська, Любомльська,
Ратнівська і Камінь-Каширська
центральні районні лікарні.

»

центральні районні лікарні.
— Якщо важкий випадок — інфаркт, інсульт, гостра хірургічна патологія — хворого треба завезти туди, де є відповідне
обладнання, персонал, де йому можуть
надати медичну допомогу згідно з протоколами і де перебування цього пацієнта
буде безпечним, тобто до лікарні інтенсивного лікування населення. Також одним із важливих критеріїв є 60-хвилинна
доступність, можливість оперативно доставити недужого, — вважає начальник
управління охорони здоров’я Волинської
ОДА Ігор Ващенюк.
До роботи в нових умовах лікарні, які
стали опорними, готувалися заздалегідь.
За останні роки в них з’явилося новітнє
сучасне обладнання, істотно зріс професійний рівень спеціалістів. Нещодавно
відбулося засідання госпітальної ради,
яку очолює заступниця голови Волинської ОДА Світлана Мишковець. До речі,
до складу ради входить і Михайло Загрійчук, ексзаступник міністра охорони
здоров’я, доцент кафедри загальної хірургії та трансплантології Національного інституту хірургії та трансплантології
ім. О. О. Шалімова. Столичний фахівець
високо оцінює можливості провідних волинських клінік.
Але, на жаль, більшість наших краян
одержує допомогу в бідових районних
лікарнях, доля яких залишається невизначеною. Поки що вони працюватимуть,
як і досі. Ну а в недалекому майбутньому,
неважко передбачити, що не всі такі медичні заклади вціліють. n

У теплому колі дітей-учнів через десятки літ
(у центрі — автор Олеся Ковальчук).

Так влаштована людська
душа, що повсякчас шукає
в житті позитиву, який є
своєрідним вітаміном для
здоров’я внутрішнього
світу. І дуже втішно, що
джерелом такої благотворної
вітамінізації для багатьох є
шкільні зустрічі випускників
Олеся КОВАЛЬЧУК,
заслужений учитель України

ачиш, як щиро радіють одне
одному вчителі та їхні давні
учні, колишні однокласники й
одночасники по навчанню, і пригадуються слова поета про «золото
у кожного в душі».
Для автора впродовж тривалого
учительського буття стало приємною
звичкою відвідувати ті світлі дійства,
тішитися успіхами своїх дітей-учнів
і тим самим збагачувати власний життєтворчий потенціал. Про одну з таких
зустрічей хочеться повідати докладніше, бо здається не зайвим додавати
до тисяч наголосів щодо важливості
порозуміння між нами, сущими в одночассі, ще тисячі нових акцентів.
…В актовій залі Ворокомлівської
школи Камінь-Каширського району
колишні вихованці зібралися у вікові
групи з проміжком у 10 літ. Найменший із причин цілком зрозумілих —
гурт, що відзначав 50-річчя прощання
з альма-матер. При нім замість двох
класних керівників лиш половина,
тобто я одна. Попри несприятливі
збіги зуміла вирватися у відповідь
на зворушливі прохання своїх перших
підопічних — незабутніх «аківців». Великого оптимізму не мала: знала, що
збереться їх уже небагато, а «беківців»
узагалі не бувало на попередніх зустрічах і через давню неприязнь до школи, і через втрату зв’язків із колишнім
«класним».
Оглядаю зі щемом у серці безжально відредаговані часом обличчя та з подивом пізнаю серед них і чоловічі «беківські», що теж променяться особливим,
адресованим у бік учителів, теплом.
І саме вони, «беківці», допомагають мені
зняти верхній одяг, підхоплюють сумку,
прокладають дорогу до місця дислокації. Невже ці галантні поважні чоловіки —
то ті самі «беки», що колись вчинили над
молодою вчителькою жорстоку розправу-помсту як реакцію на «несправедливість», що неабияк вразила гідність
тодішніх підлітків! Власне, причина ворожого випаду усвідомилась не зразу,
однак осмислення її згодом прислужилося у набуванні професійності.
А підступна міна необачно заклалася креативним шкільним керівництвом у складі відомих нині краян —
Струка В. М.(директор) та Кондратович О. П.(завуч). Обоє були інфіковані
педагогічним новаторством щодо
рівневого поділу в навчанні. Тож 9-А
укомплектували з відмінників та хорошистів, доручивши його мені, вчорашній старанній студентці, а 9-Б —

Б

з решти минулорічних «восьмаків».
Робилося це задля активізації пригальмованих інтелектуальних резервів у збайдужілих до навчання «тиловиків». Той «Б» склався з 20 розумних, але
ледачкуватих хлопців-розбишак і 3 дівчаток-«тихусьок», які звикли пасувати
перед більш упевненими ровесницями. Вони не збиралися продовжувати
навчання після 8 класу, їх довелося
«притягти» до школи, бо саме набрав
чинності Закон про обов’язкову середню освіту.
Керівником протестно налаштованого 9-Б призначили молодого хіміка
на ім’я Тарас, який умів давати вихід
бешкетницькій енергії: качався по траві разом із вихованцями під час виходів
до лісу та на поле, грав у футбол — і таким чином непокору приборкував. Але
на місце все стало далеко не зразу. Експеримент з поділом «беківці» сприйняли як немислиму образу: їх украй принизили, зробивши нижчим сортом,
а учительських мазунчиків — вищим.
Віднині знать їх не знаємо, і «наш Тарас
все одно більший за вашу Лесю». Відтак тільки-но я у щасливому піднесенні
після вдалого уроку в своєму класі ступлю на поріг 9-Б, як здіймається галас,
штовханина-біганина, а за партами —
лише кілька ніяково схилених дівочих
голівок. За тиждень після усовіщань
дирекцією бунтарі зіграли покору. Саме
зіграли, бо наступного разу раптом серед уроку пролунала команда: «Хлопці,
по конях! Вперед!». І новоявлені кіннотники, схопивши парти в руки, доскакали ледь не до самої дошки. Бідна
вчителька майже остовпіла. Певно ж,
і зблідла, бо з уст «командира» почулося милосердне: «Ага, страшно? Хлопці,
назад!». І тут якась внутрішня сила допомогла продовжити урок. Рука сама
потягнулася за крейдою і я, обернувшись до дошки та ховаючи сльози, взялася мовчки писати пояснення теми.
Зависла тиша, і поодинокі спроби поновити рейвах уже не підтримувалися.
По тім апогею воююча сторона
агресивний дух стала потроху спускати. Не знаю досі, що спрацювало
більше: чи вмовляння «класкера», чи
погрози від батьків скромних однокласниць, чи просто вичерпалась
бунтівнича фантазія. Однак хочеться
вірити, що головну роль зіграла моя
педагогічна інтуїція: я не побігла скаржитись начальству, як уже двічі бувало,
не вдалася й до словесної перепалки,
не піддалася на спроєктовану втечу
з класу — словом, цей урок зірваним
таки не став, як і всі наступні.
Чи не та ж сама інтуїція не дозволила перепитати при зустрічі колишніх протестувальників, що спонукало
їх аж через 50 літ до подячного візиту
в школу. Бо вималювалася ситуація,
при якій будь-які коментарі зайві.
Надто вже тонка матерія — і людська гідність, і людська совість, щоб
передбачити, коли і як вони дадуть
себе знати, обдаровуючи своїм золотом інших.
с. Жидичин Ківерцівського району n
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оброго дня,
ківерчани!

n Місцеві новини

У БАШЛИКАХ ТАКИ БУДЕ
ЦЬОГОРІЧ НОВА ШКОЛА
У поточному році планується виділення з різних
джерел фінансування — державного, обласного,
районного та сільського бюджетів — 37 мільйонів
гривень. Новий навчальний заклад розрахований
на 400 учнівських місць

Про життя району — на сторінках «Газети Волинь» №4 (20), 11 лютого 2020 року

n Колесо історії

Мирослава СЛИВА
Фото Людмили ЯКИМЧУК.

онад 20 літ у цьому селі діти навчаються у приміщенні колишнього клубу. 6 лютого 2020 року
в. о. голови районної державної адміністрації Юліан
Таранчук спільно з радником голови обласної державної
адміністрації та начальником управління капітального будівництва департаменту регіонального розвитку та житлово–комунального господарства облдержадміністрації
Іваном Корчуком ознайомилися із ходом робіт. Супроводжували гостей будівельники — директор компанії «Житлобуд-2» Леонід Стефанович, директор підрядної організації, ТОВ «Олицький агробуд», Олег Войчак та дубищенський сільський голова Ірина Шульгач.
Будівництво нової, довгоочікуваної школи розпочалося у жовтні 2018 року. Нині вона зведена майже повністю,
частково облаштований дах, споруджено окреме приміщення котельні, встановлена витяжна труба. Паралельно
проводять внутрішні роботи. Тож уже цього року багатодітне село матиме сучасний навчальний заклад. n
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Урочистий момент відкриття меморіальної дошки.

Поліське Завітне постало
завдяки німецьким лісорубам
Можна десятки разів проїжджати
автомагістраллю Луцьк — Ківерці —
Маневичі — Любешів, минаючи за
Ківерцями Сокиричі, Озеро, Гайове… і не
повернувши ліворуч, так і не запримітити
унікальне село, що заховалося в якихось
двох десятках кілометрів від районного
центру. І запрошує воно, щоб звернути з
траси, заглянути сюди, адже й назву має
— Завітне

У Ківерцях правоохоронці вилучили в місцевого
жителя пістолет і набої
Ірина ПАСІЧНИК

равматичний пістолет «ЕКОЛ Lady» та сім гумових
куль калібру 9 мм виявили співробітники групи реагування патрульної поліції райвідділу під час поверхневого огляду у 29–літнього чоловіка.
Усе вилучене направили на дослідження у Волинський
науково–дослідний експертно–криміналістичний центр
МВС України. За фактом незаконного поводження
зі зброєю та боєприпасами розпочато кримінальне
провадження. Санкція статті передбачає від трьох до семи
років позбавлення волі.
Поліція Волині нагадує, що у разі добровільної здачі органам влади зброї, бойових припасів чи вибухових
речовин особу звільняють від кримінальної відповідальності. n
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Людмила ЯКИМЧУК

о 1964 року вона мала назву Вікентіївка або
Вицентівка. Припускають, що дві сотні літ
тому орендарі з наймитами розкорчовували лісові хащі, і за їхніми іменами й назвали цю
місцевість. Згодом німецькі переселенці утворили тут свою колонію.
Досконало історію рідного краю знають
Михайло Костюк — кандидат історичних наук,
доцент кафедри соціального забезпечення та
гуманітарних наук Луцького національного технічного університету та Василь Панас — учитель
історії, краєзнавець. Їхні цікаві дослідження поступово стають безцінним надбанням місцевого
музею, що саме зароджується в Завітному.
— Історія цього села починається із заснування тут сілезькими лісорубами у 1824 році
німецької колонії Вінцентівка, яка проіснувала
до зими 1939–1940 років, коли всі німецькі колоністи Волині були організовано переселені на
територію Західної Польщі, — розповідає він. —
Ще й донині у селі в доброму стані збереглися
більше десятка колоністських будинків, споруди колишньої лютеранської кірхи та німецької
школи, а також залишки старого кладовища.
Ідею створення музею підтримали голова «Товариства німців Волині» Ольга Тибор, місцевий
краєзнавець та вчитель історії Василь Панас,
інші небайдужі мешканці села, керівництво Тростянецької ОТГ.
Розуміючи, що створення повноцінного музею є справою складною і тривалою, ініціатори
вирішили розпочати цю копітку роботу з відкриття
кімнати-музею села Завітного. Керівництво ОТГ
запропонувало використати для цього вільну
кімнату у правому крилі сільської бібліотеки, де
розміщене відділення «Укрпошти».
Підготовку почали ще влітку. Більшу частину
ремонтних робіт виконав Василь Панас з допомогою членів «Товариства німців Волині» та
місцевих жителів. Одночасно організували збір
експонатів та матеріалів про історію села. Звернулися до Історичного товариства «Волинь» та
Музею волинських німців–переселенців у селі
Лінстов, що в Німеччині.
— Голова правління Історичного товариства
Герхард Кьоніг надіслав списки колоністів, які
проживали у Вінцентівці наприкінці 30–х років
минулого століття, — продовжує розповідь Михайло Костюк. — А член правління товариства
Мехтхільд Вальсдорф допомогла отримати копії статей про історію та визначні події у житті
колонії Вінцентівки, опубліковані у різних ні-

ЗА НЕЗАКОННУ ЗБРОЮ
ЧОЛОВІКОВІ ЗАГРОЖУЄ
ДО СЕМИ РОКІВ ТЮРМИ
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«На вдячну пам’ять про жителів німецької колонії
Вінцентівка, які у 1928–1929 рр. збудували цю кірху,
та з нагоди 90–річчя її освячення 8 вересня 1929 р.»

мецькомовних виданнях міжвоєнного та повоєнного періодів. Завідувач Музею волинських
німців–переселенців Йоганнес Хербст також
передав у Завітне перший експонат і висловив
готовність до співпраці у майбутньому. Своїми
матеріалами про минувшину села поділилися
і педагоги тутешньої школи, завідувачка сільської бібліотеки Галина Онопріяк та інші місцеві
жителі.

цього села починається
« Історія
із заснування тут поселення
сілезькими лісорубами у 1824 році.

»

Можна багато розповідати про те, як впорядковували старе лютеранське кладовище, як готували пошанування 90–річчя створення церкви
і школи, про встановлення меморіальної дошки,
на якій українською та німецькою мовами викарбуваний подячний напис. Про роль настоятеля
Свято–Воскресенського храму протоієрея Миколая Нарушеця та парафіян, яким небайдужа
історія села.
Урочисто відбувалося відкриття музейної кімнати, що є лише першим кроком до створення тут
повноцінного музею. Голова «Товариства німців
Волині» Ольга Тибор розповіла про підготовчу
роботу, допомогу німецького партнера — благодійної організації «Bokerner Clique» з міста Лоне,
що у Нижній Саксонії, яка вже 25 років надає допомогу деяким дитячим закладам області.
Влітку нащадки волинських німців з Німеччини, Канади та США побували у колишній німецькій колонії, де збереглися пам’ятки матеріальної
культури. Поступово з’являються нові експонати. Наприклад, уламок дзвона колишньої євангелічної кірхи. Його знайшов місцевий мешканець
Віктор Березовський. Інші жителі села також мають старовинні речі і готові передати їх до кімнати–музею. Тож майбутня експозиція значно
розшириться. n

ЩОБ СФОТОГРАФУВАТИ ОЛЕНІВ
І ЗУБРІВ, ДОВЕЛОСЯ ГОДИНАМИ
СИДІТИ У ЗАСІДЦІ
У Ківерцівському краєзнавчому музеї відкрилася
виставка світлин «Барви Полісся» заслуженого
журналіста України, члена Національної спілки
краєзнавців України, лауреата Всеукраїнської премії
імені академіка Петра Тронька, природоохоронця,
фотографа, краєзнавця, письменника Валерія
Мельника (на фото)
Мирослава КОЗЮПА

а представлених роботах — тварини, рослини,
унікальні куточки рідної Волині. Валерій Мельник
— один із небагатьох українських фотографів,
які постійно на професійній основі знімають дику природу. Відкриваючи виставку, митець поділився цікавими спогадами про свої окремі світлини. До прикладу,
щоб спіймати у свій об’єктив унікального
я витратити три
чорного лелеку, довелося
огутній дуб,
роки. Аби «заговорив» могутній
зроблено не один десяток кадрів. А
щоб зафіксувати оленів та
а зубрів,
довелося сидіти у засідці, в годіву, а тоді
ниці із сіном посеред лісу,
вночі ще й пішки шукати дорогу
додому. Автор порівнює роботу
фотографа з полюванням,
м, адже
адру дозаради одного вдалого кадру
водиться пройти не один кілометр,
оду та
здолати не одну перешкоду
ранаправду любити свою справу.
Виставка «Барви Поліс-я
ся» демонструватиметься
впродовж лютого, тож усі
охочі зможуть відвідати її
та відкрити для себе унікальну природу Волині. n
Фото volyn-kray-mus.at.ua.
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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 Продаються у Луцьку (район вул.
Дубнівської) два утеплені будинки
на одному подвір’ї (72 кв. м і 35 кв. м,
усі зручності, частково вмебльовані). Є два сараї, льох, 0.06 га городу.
У дворі — бруківка. Тел.: 095 82 56 503,
099 47 62 577.
l Куплю будь-яку будівлю з червоної
цегли (під розбір). Тел.: 050 72 27 271,
096 80 00 567.
l Куплю будь-яку будівлю з червоної
цегли (під розбір). Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l У c. 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 частина будинку
(м. Луцьк, район спиртзаводу). Ціна
договірна. Тел. 095 71 35 770.
l У житловому масиві c. Тарасове
(м. Луцьк) продається садиба (велика хата, гараж, господарські будівлі,
0.25 га городу, сад). Огороджено.
Тел. 067 49 82 214.

АВТОРИНОК
l Куплю автомобіль ГАЗ-53 або ЗІЛ
(з дизельним двигуном), а також
трактор МТЗ-82 (можна неробочий).
Тел. 097 83 79 730.
l Куплю автомобіль ЛуАЗ «Волинянка» та комплект запчастин до нього.
Тел.: 066 12 99 287, 068 85 42 736.
l Продається автомобіль «Деу Ланос» у доброму технічному стані.
Тел. 050 54 12 867.
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 новий мототрактор «Булат Т-160» (з плугом та фрезою). Ціна
45 000 грн (c. Дідичі Ківерцівського
району). Тел. 066 49 63 979.

l Продається кінна та тракторна грабарка «сонечко». Тел. 095 43 85 889.
l Продаються трактор МТЗ-80 з інвентарем, прес-підбирач «Клаас-50»,
харчова нержавійка (лист), комплектуючі на дискову борону, запчастини
до комбайна «Массей Фергюсон-31».
Тел. 067 87 91 404.
l Терміново недорого продаються прес-підбирач «Клаас Маркант-40» та картоплесаджалка КСП-4.
Тел. 067 70 05 019.
l Продам: трактори Т-25 у доброму стані (привезені з-за кордону),
прес-підбирачі, гноєрозкидачі, сівалки, плуги, саджалки, іншу техніку. Недорого. Тел.: 067 12 53 737,
099 08 34 091.
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
«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 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 У Рожищенському районі продається кінний хомут (комплект). Тел.:
099 52 96 806, 097 65 45 774.
l Чищу та реставрую подушки, ковдри, перини (пересипаю, перешиваю,
кварцую). Під’їжджаю до кожного двору. Тел.: 066 70 45 841, 096 17 01 933.
l Продам механічну вагу (500 кг).
Тел. 066 70 60 709.
l Продам: металопрофіль оцинкований (некондиція, ціна 80 грн/
кв. м), кольоровий (90 грн/ кв. м),
металочерепицю (119 грн/ кв. м),
стовпчики для огорожі (40 х 40 х 2,
ціна 52 грн/п. м), прогони для огорожі (30 х 20 х 2, ціна 32 грн/ п. м),
арматуру (діам. 8, 10, 12), цемент
(50 кг, 25 кг). Тел.: 050 90 10 508,
099 19 79 367.
l Продам дрова твердої породи (дуб, граб. Можна чурки, рубані). Недорого. Тел.: 096 55 33 644,
066 55 33 644.
l Продам: жом, торфобрикет, цеглу
(нову та б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), пісок, щебінь,
відсів, керамзит, цемент, глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ
(самоскид). Послуги мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00 567,
050 72 27 271.
l Продам: дрова рубані (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: щебінь, пісок, відсів, цемент М-500, цеглу червону, дрова
твердих порід. Тел.: 095 53 55 663,
097 75 16 430.
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l Продам: дрова (рубані, чурки,
метрові), пісок, щебінь, цеглу, відсів,
глину, чорнозем, торф, торфобрикет, цемент, бутовий камінь. Вивезу
будівельне сміття. Послуги автомобілем «Бобкат». Тел.: 098 91 25 884,
050 60 97 986.
l Продається велика молода кобила. Тел.: 068 51 48 916, 050 14 88 589.
l Продається
корова.
Тел. 068 87 52 571.
l Куплю корів, телят, коней, лошат
(дорізи). Тел. 096 67 09 725.
l Продам дійну корову (на вибір).
Тел. 096 34 00 871.
l Продається теличка від спокійної
молочної корови (c. Чаруків Луцького
району). Тел. 095 20 47 127.
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 Продам якісне насіння картоплі (німецька селекція). Тел.:
097 86 36 047, 068 89 92 134.
l У Луцьку продам насіннєву картоплю (Беллароса, Вінета,
Королева Анна, Лабелла, Гала).
Тел. 050 95 90 654.
l Продається велика картопля.
Тел. 095 43 85 889.
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.
l Продам зерно ярої пшениці, ячменю, вівса, озимої пшениці.
Тел. 096 34 34 257.
l Продам сіно в тюках. Ціна
25 грн/шт. (Любомльський район).
Тел. 096 44 34 169.

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 Загублений студентський квиток,
виданий деканатом факультету іноземної філології Східноєвропейського національного університету ім. Лесі
Українки на ім’я Кучинська Марія Миколаївна, вважати недійсним.
l Загублений військовий квиток, виданий на ім’я Бугрим В’ячеслав Миколайович, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо

ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ
СТЕЛІ
ТЯ

Колектив Волинського обласного підприємства «Побутрадіотехніка» ЛТД
глибоко сумує з приводу передчасної смерті
свого дорогого директора
Віктора Степановича
СУВАЛА.
Він був світлою і щирою людиною, мудрим
наставником, хорошим другом.
Поділяємо біль втрати з дружиною та синами.
Світлі спогади про вашого чоловіка, батька, нашого
керівника, який чесно і гідно прожив своє життя, залишивши по собі плоди своїх добрих справ, завжди будуть
сильнішими за смерть.
Вічна йому пам’ять.

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

stelia.in.ua
stelia
info@stelia.in.ua

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

ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ
ТРАКТОРИСТАМАШИНІСТА С/Г
ВИРОБНИЦТВА.

Тел. 096 778 03 34.

Президія ради Волинської
обласної організації профспілки працівників соціальної сфери висловлює щире співчуття
М. Я. Смілому, директору ТзОВ
«Водолій» ЛТД, з приводу тяжкої втрати – смерті сина
Віктора Миколайовича.
Ми щиро поділяємо ваше горе та передаємо слова співчуття і
підтримки вам і вашим
рідним. Світла йому
пам’ять.

Колектив ОЗЗСО «Жидичинський ліцей Жидичинської сільської ради
Ківерцівського району
Волинської області» висловлює щире співчуття
колезі Г. Ю. Лавренюк та
її родині з приводу тяжкої
втрати — смерті
матері.
Х а й Го с п о д ь
пошле їй Царство
Небесне. Вічна їй
пам’ять.
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n Світ захоплень

Фото Костя ГАРБАРЧУКА.

www.volyn.com.ua

n Знай наших!

«Якщо вона нам гол заб’є —
додому не поїдемо, а підемо пішки…»
Фото Юлії МУЗИКИ.

Ганна Лемешко: «Кожна мотанка відповідає певному періоду в житті людини».

ВЕДМІДЬ ІЗ РЕП’ЯХІВ
ТА СИМВОЛИ УКРАЇНИ

Юлія МУЗИКА

ані Ганна пригадує, що з
раннього дитинства мріяла стати модельєром, ще
маленькою навчилася шити одяг
для своїх ляльок. Згодом, в 4-му
класі, захопилася рукоділлям,
завдяки вчительці праці Надії
Дмитрівні Бірук. Тоді дівчинка із
Жашковичів зліпила ведмедя із
реп’яхів, який на обласному конкурсі учнівської творчості зайняв
перше місце.
Ганна Лемешко працювала
бібліотекарем, піонервожатою та
вихователькою в дитячому садку,
згодом — касиром у банку і навіть стала мельником у колгоспі
«Волинь». Але ніколи не покидала
улюбленої справи — рукоділля.
Колись з азартом вишивала, нині
вже зір не той. Вона опанувала
техніку макраме — вузлове плетіння.
Але найбільше майстриня
любить робити мотанки. Її цьому
навчила бабуся Софія. Процес
виготовлення давній, за сотні літ
він не змінився. Із сіна робиться
основа — тулуб, на який намотується український стрій і обов’язково має бути фартушок.

П

— Ці обереги є різні, вони
відповідають певному періоду в
житті людини, — пояснює пані
Ганна. — Наприклад, щоб новонароджене дитя добре спало,
виготовляють захист від поганих
очей. Ляльку мотають із лляних
ниток та старого домотканого
полотна, беруть пахучі трави:
м’яту, полин та любисток. Її ставлять на вікні і пришивають великі
очі із гудзиків.

мотають
« Ляльку
із лляних ниток
та старого домотканого
полотна, беруть пахучі
трави: м’яту, полин
та любисток.

»

На виставці є й великі мотанки, майстриня пояснює, що це три
головні символи: «Мати Україна»,
«Мати–годувальниця» і «Мати, яка
тужить за загиблим сином».
А ще Ганна Лемешко активно
досліджує історію рідного краю,
але це вже тема окремої публікації.

На ляльці обов’язково має бути фартушок.
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осьмикласниця Ангеліна і дня не проводить, не копнувши
м’яча. Вже чотири роки
вона є вихованкою Маневицької ДЮСШ, учасницею дівчачої футбольної
команди тренера Надії
Шпак і шкільного футбольного гуртка, який веде
вчитель фізкультури Віктор Сахарчук. А щоб і під
час літніх канікул тренуватися, Ангеліна вирішила
грати в чемпіонаті.
— Я ціле минуле літо
їздила з дідусем Адамом
Прохоровичем уболівати
за футбольну команду «Городок». А цього року мій
тренер Володимир Романік якось жартома сказав:
«Ангеліно, а може, й ти будеш з нами грати?». На що
дідусь відразу ж відповів:
«Ну а чому б і ні!!!» — розповідає юна футболістка.
Вона зауважує, що їй
комфортно на полі з хлопцями, вони її поважають і
ніколи не ображають.
— Коли грали на виїзді в
інших селах, усі вболівальники дуже дивувалися, що
в команді є дівчина. А як
до нас приїжджали футболісти, часто чула від них:
«Якщо вона нам гол заб’є
— додому не поїдемо, а
підемо пішки…» — усміхаючись, каже спортсменка.
Ангеліна Ліщук за
футбольні досягнення
одержала 28 медалей і
7 кубків. Зокрема, минулоріч її колекція нагород
поповнилася відзнаками
в номінаціях «Кращий гравець» («Любарт», Луцьк)
та «Кращий бомбардир»
(«Кубок Ангелів», Івано–
Франківськ), а в 2018–му
її було визнано кращим
нападником дівочого футзального турніру в смт. Андріївка Харківської області
та футзального турніру до
дня святого Миколая в Маневичах.

В

У Будинку культури села Жашковичі Павлівської об’єднаної
територіальної громади Іваничівського району представлено
персональну виставку Ганни Лемешко «Лялька–мотанка —
оберіг родини і душі». Це лише маленька часточка того, що
зробила своїми руками талановита й невтомна майстриня,
адже вона вишиває, в’яже, плете гачком, технікою макраме.
Опанувала плетіння шнурком — зі смужок тканини виготовляє
сумки, доріжки та вази
Кость ГАРБАРЧУК

Тринадцятирічна
Ангеліна Ліщук
із Нової Руди
Маневицького
району, граючи
у складі ФК
«Городок», стала
єдиною дівчинкою–
учасницею районних
футбольних баталій
й отримала звання
«Родзинка чемпіонату
Маневицького району
з футболу-2019»

Приймальня 723894

Ангеліна Ліщук за футбольні досягнення одержала
28 медалей і 7 кубків.

І батьки, й дідусь з бабусею захоплення Ангеліни підтримують і радіють за
неї. Мама, Марія Адамівна,
теж змалку обожнювала
спорт, особливо футбол і
теніс, та якось не було змоги в цьому напрямі розви-

менка вирушає зазвичай
зі своїм дідусем, який возить її мотоциклом щораз
на тренування та матчі в
Городок. Якщо від свого
тата Ангеліна часом і може
почути, що «футбол — не
дівчача справа», то Адам

комфортно на полі
« Ангеліні
з хлопцями, вони її поважають і ніколи

»

не ображають.
ватися. А зараз вона дуже
тішиться успіхами доньки,
а точніше навіть сказати —
доньок, бо в них у сім’ї дві
юні футболісточки. Молодша сестра, п’ятикласниця
Юля, теж тренується в Маневицькій ДЮСШ.
— Ангеліна дуже самостійна, й хороший організатор. Влітку пообдзвонює друзів, й усі разом — і
хлопці, і дівчата — ганяють
м’яч, — розповідає Марія
Адамівна. — Якщо гурт
дітей малуватий, то воротарем призначає свого
молодшого братика — п’ятирічного Миколку, якому
теж до вподоби футбол.
А на змагання в різні
міста України юна спортс-

Прохорович так не вважає
і всіляко підтримує внучку.
Та й не тільки її, а всю футбольну команду, для якої і
хороших гравців у навколишніх селах вишукує, і
транспорт знаходити допомагає.
Своєю участю у чемпіонаті району з футболу Ангеліна задоволена, дуже
дякує тренерові Володимиру Романіку й представникові команди Євгену
П’ятигорику за можливість
грати й пишається тим,
що ФК «Городок» переміг
у чемпіонаті. Яку професію обрати дівчинка ще не
знає, та переконана, що в
її майбутньому точно буде
футбол. n
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