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На прямій
лінії в «Газеті
Волинь» — новий
очільник обласної
державної
адміністрації

Юрій
Михайлович
ПОГУЛЯЙКО.

Юрій Михайлович готовий
почути про проблеми
волинян з перших уст.

У середу, 11 березня,
з 14-ї до 15-ї години

наші читачі зможуть поспілкуватися з ним про наболілі проблеми регіону, зателефонувавши на номер

( 0673522244.
Свої запитання можна також надіслати
на електронну адресу редакції:
volyn.nova@gmail.com.

n Проблема

Хазяйновитий чоловік розводить 4 породи кіз: зааненську, альпійську, чеську та ламанчу.

Найбільше козяче стадо
краю — у Хорлупах
Ігор Савчук із родиною утримує понад сотню
цих тварин та виготовляє 15 видів сиру
Сергій НАУМУК

Час появи першої кози в цій родині відомий точно: тоді, коли народилася старша
донька Евеліна. Дитина часто хворіла, і лікар порадив поїти її козячим молоком.
Це справді допомогло, й дівчинка перестала слабувати. З тих пір на господарстві
постійно тримали 2–3 тварини. А три роки тому Ігор вирішив зайнятися козівництвом
усерйоз
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По статистиці, вже після 25 років кислот для повноцінного травлення
починає бракувати у 25% населення. Після 30 – у 50%. Порушується обмін речовин – це зайва вага; «засмічуються» судини, стрибає тиск та виникають серцеві захворювання, збільшується ризик інсульту та інфаркту, накопичуються
камені у внутрішніх органах. Починається передчасне старіння.
Бальзам Болотова складається
Марченко Алла Іванівна, 57 років
1,5 місяці п’ю бальзам Болотова – за- саме із цих унікальних кислот. Курс
гальне самопочуття стало набагато Бальзама сприяє розрідженню крові,
краще, запрацював шлунок, посвіжі- очищенню судин, нормалізації тиску, загалом покращенню роботи
шала, схудла! У чоловіка пройшла
внутрішніх органів, зору, слуху.
аритмія, перестали крутити коліна.
Бальзам допомагає в боротьбі з
наслідками інсульту, позитивно
Пономаренко Віталій Юрійович,
впливає на печінку та підшлункову,
85 років (колишній льотчик-випробувач) нормалізує рівень цукру та холеМав багато травм хребта, за 2 місяці стерину в крові. Розчиняються та
прийому бальзаму, перестало боліти виводяться нерозчинні солі,
серце, пройшов біль в районі печінки зменшується біль у суглобах
та підшлункової. Майже зник біль в та спині. Бальзам Болотова
області попереку. Сам став набагато існує майже 40 років і разом
із ним — тисячи вдячних та
бадьорішим.
щасливих людей!
ɜɚɪɬɿɫɬɶɞɡɜɿɧɤɿɜɡɝɿɞɧɨɬɚɪɢɮɚɦɨɩɟɪɚɬɨɪɚ
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500 ml
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Не всі хочуть, щоб колишні
міліціонери продавали
сонячну енергію
Майже 95 гектарів луків біля Горині, між селами Свяття,
Решуцьк та Волошки, що у Рівненському районі,
планують передати під «сонячні поля». Встановити
батареї на суму 50 млн євро хочуть хмельничанин
та рівнянин, яких пов’язує колишня служба в МВС.
Вироблену від сонця електроенергію ексміліціонери
будуть продавати за зеленим тарифом в енергосистему
України, а заодно платитимуть в Олександрійську ОТГ,
якій належать землі, орендну плату та податки. Проте
частина селян виступає проти того, щоб поблизу їхніх сіл
виробляли сонячну енергію
Левко ЗАБРІДНИЙ

250 ml
320
ПОШТОВІ
ВИТРАТИ
СПЛАЧУЄ
ОТРИМУВАЧ

Цивілізований світ уже давно перейшов на такі панелі.
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е у жовтні Олександрійська сільська рада
погодила трьом щойно
утвореним товариствам дозволи на виготовлення технічної
документації із землеустрою
на відведення землі в оренду
на 49 років — максимальний
термін оренди, який на сьогодні дозволений українським
законодавством. Проте перш
ніж ділянку віддадуть, сільська
рада повинна буде ще раз
проголосувати — уже безпосередньо за передачу земель
в оренду. А частина селян Свяття та Волошок, яких підтримує
ексголова Олександрійської
ОТГ Тетяна Михасюк, про-

Щ

сять депутатів не голосувати
за проєкт. Як пояснюють журналістам, площі, які сільрада
хоче віддати інвестору, раніше
були у державній власності,
належать до земель сільсько-

селян
« Частина
виступає проти
того, щоб поблизу
їхніх сіл виробляли
сонячну енергію.

»

господарського призначення
і потрібні селянам: там пасуть
корів та заготовляють сіно.

Закінчення на с. 2

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ
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ОВИНИ КРАЮ
ВОГОНЬ СПОПЕЛИВ СОННИХ
АНГЕЛЯТОК
27 лютого о 02.16 до служби 101 надійшло
повідомлення про пожежу у дерев’яному
житловому будинку в селі Білашів
Ковельського району. Полум’я, що охопило
будівлю, помітили сусіди

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
n Проблема

Не всі хочуть, щоб колишні
міліціонери продавали сонячну
енергію

»

Закінчення. Початок на с. 1

Ірина ПАСІЧНИК

Левко ЗАБРІДНИЙ

ерший підрозділ рятувальників прибув до місця виклику вже за 4 хвилини. На цей момент
вогонь сягнув даху й поширився на увесь будинок. Сусіди повідомили, що у помешканні можуть
перебувати двоє дітей. На приборкання загоряння
подали 3 пожежні водяні стволи, для його локалізації знадобилось 55 хвилин. Загалом на місці події
були зосереджені сили трьох підрозділів — місцевих
пожежних команд сіл Білашів та Любитів, а також рятувальники 4-ї ДПРЧ міста Ковеля.
На жаль, вогнеборці виявили у кімнаті тіла двох
дітей — 6-літнього хлопчика та 2-річної дівчинки.
Врятувати їх уже не було змоги. Пожежа ліквідована
о 04.40. За попередніми даними, її спричинили недоліки конструкції пічного опалення.
Обставини трагедії встановлює поліція. Відомо, що 23-річна мати залишила малюків без нагляду і пішла до сусідів. Вирішується питання щодо
внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 та ст. 270 Кримінального кодексу України. Йдеться про злісне невиконання обов’язків по догляду за дітьми та порушення
встановлених законодавством вимог пожежної
безпеки. n
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СЕРЕД ПОЧЕСНИХ ГРОМАДЯН
КНЯЖОГО МІСТА —
ЩЕ ОДИН ГЕРОЙ
14 листопада 2019 року внаслідок ворожого
обстрілу смертельне поранення отримав
солдат 14-ї окремої механізованої бригади
імені князя Романа Великого, житель
Володимира-Волинського Юрій Хомік.
Віддали шану цьому бійцю на останній сесії
міської ради, яка відбулася минулої п’ятниці
Роксолана ВИШНЕВИЧ

а ній депутати прийняли рішення нагородити посмертно героїчно загиблого під час
бойових дій за державний суверенітет та територіальну цілісність України, проявлені героїзм
та мужність військовослужбовця Юрія Хоміка відзнакою міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» та присвоїти йому звання Почесного громадянина княжого міста. Відзнаку невдовзі
вручать рідним загиблого. n
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НА ДРУЖИНУ ЗЛА НЕ ТРИМАВ
Минулої п’ятниці до Нововолинської
центральної міської лікарні з ножовим
пораненням госпіталізували 29-літнього
чоловіка
Анна ПАВЛОВСЬКА

першу потерпілий говорив, що його покалічили нібито невідомі особи на одній
із вулиць шахтарського міста. Однак
поліцейські, переглянувши записи камер відеоспостереження, поставили під сумнів таку версію. Під
час огляду квартири пораненого правоохоронці виявили сліди крові, а також ніж, яким, ймовірно, й було
заподіяно тілесні ушкодження, — розповів в. о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь
Бучинський.
У ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що травми чоловік отримав удома під час
конфлікту із на рік молодшою дружиною, іноземною
громадянкою. Її доставили до відділення поліції.
Слідчі за процесуального керівництва прокуратури
відкрили провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Тепер вирішується питання оголошення жінці про підозру в скоєнні цього злочину
та обрання їй міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді
позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Проводиться досудове розслідування. n
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лександрійський сільський голова Микола
Шустов натомість переконує, що селян підбурюють його
політичні опоненти:
— Ми провели громадські
слухання, на них інвестору дали
погодження. Тепер чекаємо,
поки містобудівна рада затвердить детальний план території.
А збурюють селян та розповідають неправдиву інформацію троє
людей: один на цій землі косить
сіно на продаж,
ж, другий полює
на качок, а ще одна претендує
на посаду голови
ви ОТГ. Вони
збирали підписи
си проти,
а є люди, які збирають
ирають
підписи за цей проєкт. Від сонячних
чних
панелей немає
ає
ніякої шкоди, нааскільки я знаю..
Навпаки, є ко-ристь для землі та фауни:
хоча б траву
на цих луках
вже більше
не спалюватимуть.
А
пасли
на цих 95 гекктарах аби п’ятьтьшість корів. Ніхто
іхто
не хоче тримати
ти худобу зараз. Я сам був
ініціатором створення
творення
сімейних молочних
очних ферм
у нашій ОТГ, ми пропонували
знайти землі для пасовищ — люди
не захотіли. Однак у будь-якому випадку місця для випасання
ще залишаються.
Лише за оренду площі ми отримуватимемо 1,5–2 млн грн
на рік. Ділянки наразі належать
до земель сільгосппризначення, проте якщо його змінити під
виробництво сонячної електроенергії, орендна плата за них буде
більшою. За кошти, які одержимо
від інвестора, можна буде відремонтувати дороги до сіл, покращити інфраструктуру. Проєктну
документацію готують товариства, засновниками яких є українці. Проте коли будуть готові всі
документи (а ділянки, що важливо, близько до ліній електропередач), залучать кошти іноземного
інвестора. Тому — три фірми,
адже це вимога іноземних інвесторів: на кожну ділянку має бути
окрема фірма, щоб можна було
ефективніше контролювати і виробництво електроенергії, і обіг
коштів. До речі, раніше цією зем-

О

лею цікавилися інвестори, які хотіли будувати аквапарк, проте коли
зверталися до нас, це ще була
державна власність — чекати,
поки її передадуть, не стали.
Під зведення сонячних панелей на території Олександрійської
ОТГ створили три фірми з майже
ідентичними назвами у Рівному:
«Олександрія Енерджі 1», а також
№ 2 та № 3. Засновниками ТОВ
є хмельничани Ігор Криган та Роман Поворозник, а також рівнянин
Володимир Власенко. Власенко
та Поворозник, відповідно до інформації з відкритих джерел, є колишніми працівниками міліції. Ок-

домовленості будуть уже після
того, як підготуємо всі документи. Сонячна енергія — найбільш
екологічна у світі, немає жодного негативного висновку щодо
використання сонячних панелей,
тобто ніякої шкоди. Ми планували також працювати на території
Шпанівської ОТГ, проте на ділянці, яку збиралися брати в оренду,
виявилася прокладена труба під
високим тиском.
Сонячна енергетика в Україні
стає все більш популярною. Перш
за все тому, що «зелена енергія»,
вироблена гідро-, вітро-, чи сонячними електростанціями, закуповується в енергетичну систему
України за найвищим тарифом —
від 4 до 7 грн за кіловат. Для порівняння, кіловат атомної енергії
коштує 57 копійок, теплової — від
1,2 до 2,4 грн. Попри це, проєкти
з виробництва альтернативної
енергетики на Рівненщині не надто успішні. Так, спроби збудувати
міні-ГЕС на Случі провали-

енергія —
« Сонячна
найбільш екологічна

лися, а в Дубні досі не розпочали встановлення вітряків для
ВЕС, яку мав запустити польський
інвестор. За словами дубенського
міського голови Василя Антонюка, земля для ВЕС виділена, проте
вкладник мав матеріальні труднощі. У Дубні сподіваються, що цього року питання зрушиться з місця. За землю орендар, додають,
платить справно.
Сьогодні на Рівненщині, за даними НКРЕКП, працюють невеликі сонячні електростанції у Березному та Козлині Рівненського
району (за 11 місяців 2019 року
кожна з них виробила близько
100 тис. Квт/год), а також приватні ГЕС у Млинові та Демидівці.
Млинівська гідроелектростанція
за 11 місяців продукувала 1,3 млн
Квт/год,
Хрінницька
—
2,8 Квт/год. Загалом у 2019 році
електроенергія з альтернативних
джерел становила менше 3% у загальній енергетичній системі України. Близько 55% у ній належало атомній електроенергії. n

у світі, немає жодного
негативного висновку
щодо використання
сонячних панелей,
тобто ніякої шкоди.

»

рім того, хмельничани заснували
подібне товариство на Хмельниччині. За словами речниці «Олександрії Енерджі», поля з сонячними батареями засновники фірми
вже облаштовують на Хмельниччині та Житомирщині. На Рівненщині «сонячне поле» на території
Олександрійської ОТГ матиме потужність 50 Мвт.
— Планується вкласти у проєкт
на території Олександрійської ОТГ
близько 50 млн євро, — зазначила
представниця фірми. — Ми працюємо з кількома іноземними
інвесторами (турками, китайцями, італійцями), проте остаточні

Юрій Крошко (на фото) — новий начальник поліції Волині. Учора його представив колективу голова Нацполіції України Ігор Клименко.
Дотепер Юрій Олександрович був керівником обласного
управління стратегічних розслідувань, а раніше працював на високих посадах у поліції Кіровоградщини та Житомирщини. Під час представлення очільника головного
управління Нацполіції у Волинській області були присутні голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, голова облради Ірина Вахович, прокурор
краю Тарас Безрукий, керівники інших силових структур.

Фото Житомир.info.
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Доброго дня
вам, люди!

3

4 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.52, захід — 18.07, тривалість дня — 11.15).
Місяць у Близнятах, Раку. 11 день Місяця.
Іменинники: Макар, Богдан, Максим,
Микита, Дорофій, Архип.
5 БЕРЕЗНЯ

Фото tvoemisto.tv.
Фото із сайту Городоцького НВК.

Сонце (схід — 6.50, захід — 18.09, тривалість дня — 11.19).
Місяць у Раку. 12 день Місяця.
Іменинники: Лев, Ярослав, Агафон, Сидір, Корній.

n Золоті слова

Не їси м’яса,
але пожираєш брата!

У Городку чекають туристів.

У зимовий сад — на фотосесію
Школа у селі Городок Маневицького району за озелененням
внутрішнього приміщення та подвір’я вже кілька років посідає
перше місце в Україні
Людмила ВЛАСЮК

НВК проводять незвичні уроки. Учні ходять до лісу, збирають мох, фарбують його, а
потім використовують для екокартин. Замість того, щоб гаяти час на
мобільні ігри, вирощують тропічні

У

рослини. Активісти шкільного лісництва створили справжній зимовий сад і запрошують усіх охочих на
фотосесію.
Кабінет директора Ніни Терещенко розміщений у куточку біля
шкільної їдальні — у ньому багато
зелені й вікно там на всю стіну. Сту-

Жінка жінку зрозуміє
Відділ гастрономії в супермаркеті.
Працівниця повільно пиляє ковбасу.
Я бачу, що в неї дуже поганий
настрій. Видно, що хоче закинути той
кавалок і піти геть

пивши кілька кроків, вона опиняється в зимовому саду. Вирощують
разом з дітьми і тюльпани. Допомагає і Городоцький держлісгосп, свої
кошти вкладає і директор школи. Як
каже Ніна Михайлівна, будуть проводити екскурсії, вже облаштували
фотозону — це також додатковий
заробіток. Можуть приїжджати не
тільки школярі, а й дорослі.
Хто там бував, переконує: краса неймовірна, це диво твориться
руками дітей та вчителів. Вони мріють, аби їхній зимовий сад став одним із туристичних об’єктів Волині.

Як відпочивало волинське
панство
У Луцьку в краєзнавчому музеї відкрили виставку,
присвячену дозвіллю аристократії
Сергій НАУМУК

Наталія ЦІЖМАН

— Наріжте 300 грамів левандіївського
сиру, — прошу, коли вона закінчила нарізати ковбасу.
Жінка зверхньо відповідає:
— Немає такого.
— Он, збоку, — уточнюю.
— Він не так називається. Треба уважніше читати, — і дивиться роздратовано.
— Там так написано, — наголошую. Насправді я ще не зовсім сліпа і правильно
прочитала назву продукту. І тут я починаю
розуміти. Їй просто хочеться полаятися.
— Сьогодні важкий день. У мене також
немає настрою. Так і кортить усіх побити, —
кажу я, забувши про своє прохання.
Продавчиня поступово опановує себе.
Бере той сир, нарізає і зітхає:
— Важкий. Гарного дня. Вибачте.
— Нічого.
Жінка жінку зрозуміє. Краще зупинити
потенційну сварку, ніж набратися негативу.

Актор волинського театру «ГаРмИдЕр» Дмитро Безвербний устами свого героя, шляхтича Францішка Вержбіцького,
розповів про розваги волинського панства кінця ХІХ — початку
ХХ століття. Однією з найпоширеніших забав тодішніх аристократів було полювання. Цю сторінку життя ілюструють світлини
князів Радзивіллів. На них — і мисливські будиночки, і багаті
застілля, і чимала здобич (на одній фотокартці понад сорок
впольованих вепрів). Є також кілька князівських трофеїв: роги
оленя та лося. На одному з них зазначено дату та місце полювання.
Окрім мисливства, пани розважалися азартними іграми.
Карти, люлька, портсигар, віяла та браслети зі слонової кістки
— усі ці речі були необхідні тодішнім світським левам та левицям. Чимале значення мала й музика. Тож до уваги відвідувачів — цитра та піаніно тих часів. На таких інструментах грали
тодішні панночки в салонах. Представлено на виставці й відносно нове для початку ХХ століття захоплення — фотографія.
Фото Сергія НАУМУКА.

Магнітні бурі у березні
У перший весняний місяць сонце помітно активізується. Тому впродовж березня очікуються тривалі коливання, а на
4 і 5 числа випадає найпотужніша у 2020
році магнітна буря.
13, 16, 19, 21-22 і 28 березня — середньої сили. Людям із серцево–судинними захворюваннями та гіпертонікам
рекомендується бути більш уважними
до свого здоров’я.

Актор Дмитро Безвербний зіграв роль шляхтича
Францішка Вержбіцького.

У православних християн вчора,
2 березня, розпочався Великий піст, який
триватиме до суботи,
18 квітня
«Користь посту не обмежуй лишень одним
стриманням від їжі, тому що справжній піст полягає в тому, щоб уникати злих справ. Це зброя для
боротьби зі злими духами. Одначе не шукай користі тільки в самому утриманні від страв! Правдивий піст — це усунення гріхів! Пробач ближньому образи! Відпусти йому борги! Не їси м’яса,
але пожираєш брата! Стримуєшся від вина, але
не можеш подолати своєї зарозумілості».
Василій Великий (329 — 379),
святий, архієпископ Кесарії
Каппадокійської, один із Отців Церкви.

n Анекдот
Будівельника, який отримав на роботі важку
травму, прийшов провідати у лікарні найкращий
друг:
— Як твої справи, що кажуть медики? — запитує він.
— Лікар, який робив операцію, мій давній знайомий. Я колись ремонтував його квартиру. Він
мені шепнув по секрету, що справи погані. Може й
не виживу. Тому признаюся тобі як старому другові, бо не хочу забирати у могилу цю таємницю: я
знаю, що твоя жінка тобі зраджує.
— Не може бути! Як ти дізнався?
— Я того дня працював на будові якраз навпроти твоєї квартири. І побачив, як до твоєї дружини прийшов незнайомий чоловік з величезним
букетом троянд і пляшкою мартіні…
— А що було після цього? — нетерпляче перебив його роздратований друг.
— Вони сиділи за столом, випили і він її став
обнімати.
— А тоді?
— Твоя дружина пристрасно поцілувала його і
почала повільно роздягатися…
— А потім? Що було далі?
— А потім… я нічого не пам’ятаю. Нас зібралося занадто багато і риштування обрушилося…

n Погода

За вікном у повітрі
вже грає весна
Про очікування теплої пори красиво
писав італійський поет–класик Джакомо
Леопарді (1798 — 1837) у вірші
«Самотній горобець»
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Лесі Пасічник,
4 березня — хмарна погода, часом дощ. Вітер північно-західний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі плюс 2–7 градусів,
удень — від 5 до 10 вище нуля. 5-го — хмарна
погода, часом дощ. Вітер північно-західний,
5–10 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — від 0 до 5 градусів тепла, вдень — плюс
3–8. За багаторічними спостереженнями, найтепліше 4 березня було 2019 року — плюс 14,
найхолодніше — 1987-го — мінус 21 градус.
У Рівному 4–5 березня — хмарно, з проясненнями, без істотних опадів,
падів,
часом дощ. Температура повітря
овітря
від 3 до 11 градусів тепла.

Ведучий рубрики
Кость ГАРБАРЧУК.
Тел. 72–38–94
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Погляд
Олег КРИШТОФ,
редактор відділу інтернет-новин
«Газети Волинь»

Непокарані
майданівці та мрія
жити в правовій
державі
Якби ця історія стосувалася містики, їй-богу, була
б веселішою. Нещодавно зіткнувся з потойбіччям,
зміг там добре усе роздивитися — й не на жарт
налякався
у мене хороший товариш. Відстань нас трохи розділила, але завжди радий його бачити, й думаю, що це
взаємно. Хлопець талановитий. Колись здавалося,
що завдяки музиці або своїм текстам стане знаменитим,
утім не склалося, заробляє на будівництві в ЄС. Для мене
не було секретом, що він трохи опозиційний, але мені ледве вдалося себе опанувати, коли його ротом заговорила...
Скабєєва. Як у Польщі в нього вселилася головна російська пропагандистка – сказати важко, але риторику цієї,
пробачте, людини він повторив ледь не дослівно. Основна
теза: «У всьому винен Майдан». А тепер цитата: «Які герої? Для мене це жертви. На моїх очах створили міф про
«Небесну сотню», і я маю на це повестись? Вибачте, нам
не по дорозі. Щиро шкода всіх загиблих: всіх майданівців
і всіх беркутівців, вони є жертвами політичних маніпуляцій. Тоді було вбито більше 10 правоохоронців. Це мирний
майдан?».
Чи він не бачив розстрілів? Чи думає, що майданівці
самі себе вбивали? Чому людей, які виносили під кулями
поранених і загиблих, не вважає героями? Ці запитання
розбиваються об дивовижно викривлену логіку.
Втім, таке бачення нашої зовсім недавньої та дуже
болючої історії сформувалося не на порожньому місці:
«українські блогери-патріоти» роками доволі талановито
переповідали інформацію з російських методичок. І якщо
на росТБ спокійно закликають бомбардувати наші міста,
то цим «незалежним експертам» потрібно добре повикручуватися, щоб ту ж ідею вкласти в голови українців.
Мій співрозмовник дуже образився, коли я його назвав
патріотом РФ, він навіть не зразу погодився, що Революція була де-факто антиросійською.
Чоловік щиро вірить, що тоді, після диктаторських законів і Харківських угод, в Україні могли бути вибори: «Не
треба революцій, майданів, живіть за законами, добивайтесь вирішення усіх питань у правовому руслі». Чого ж не
додумалися до цього?
Сумно лише, що і нині, після Революції гідності, якби
Президент Зеленський вирішив продати Україну Путіну,
Печерський суд чи який інший визнав би це рішення
законним. Бо як не було того «правового русла», так
і нема, але є простір для маніпуляцій 5-ї колони, бо
«Майдан стояв за свободу слова, тому не затикайте
нам рота»...
Мій товариш каже, що їх таких багато, і я йому вірю. І
це страшно, особливо в епоху «Какая разніца». n

Є

n Пряма мова
Денис КАЗАНСЬКИЙ, виходець із Донецька,
блогер та політичний оглядач, про настрої
на окупованому Донбасі:

«

Настрої там апатичні. Люди розуміють, що Росія їх
не візьме. Більшість в Україну не хоче. Ватажків «ЛНР»,
«ДНР» вони теж ненавидять. Там є різні люди, але більшість має образу на Росію за те, що та їх фактично кинула.
Вони ж розраховували, що їх заберуть, як Крим. Росія їх
кинула і Росія ж постійно наголошує, що це територія
України. Вони (пересічні громадяни. – Ред.) ненавидять
усяких там пушиліних, бо розуміють, що це просто мародери, які все розграбували. І більшість із них ненавидять
Україну, тому що «фашисти, обстріли» – в них це нікуди
не ділося, а всі, хто це не сприймав, – здебільшого вже виїхали…
Там не може розвиватися бізнес,
там не може бути інвестицій. Тому
там відбуватиметься подальший
занепад, і для населення єдиним
виходом буде тікати і шукати
можливість жити деінде.
Я не бачу взагалі оптимістичних сценаріїв для цієї
території.

»

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Кінець епохи бідності

ІНДЕКСАЦІЇ ПЕНСІЙ З 1 БЕРЕЗНЯ
НЕ БУДЕ!
Кабмін уперше за останні роки не передбачив коштів
для перерахування пенсій, яке було запроваджено
ще за президентської каденції Петра Порошенка
Дарія КЛИЧ

ілька років тому
наша команда розробила системний
закон, який передбачає щорічне автоматичне збільшення виплат мільйонам пенсіонерів. Це має відбуватися
1 березня кожного року (цього
разу пенсії мали зрости щонайменше на 10%. — Ред.).
Президент і одноосібно сформований ним уряд знехтували
законом та інтересами людей. Вони не передбачили
належних коштів у бюджеті.
Не ухвалили відповідної постанови Кабміну. Вони не віддають пенсіонерам грошей,
які належать людям по праву.
Нехтують інтересами найбідніших, хоч обіцяли «кінець
епохи бідності», — наголосив

Фото eurosolidarity.org.

«К

Петро Порошенко: «За рік ця влада доторгувалася, що нічим решту
давати».

го не зробили. «Європейська
солідарність» вимагатиме від
так званих слуг народу як-

не віддають пенсіонерам грошей, які
« Вони
належать людям по праву. Нехтують інтересами
найбідніших, хоч обіцяли «кінець епохи
бідності».
п’ятий Президент України Петро Порошенко.
Він також звернув увагу
на те, що недолуга економічна політика нової влади призвела до різкого погіршення
бюджетних показників. «За рік
ця влада доторгувалася, що
нічим решту давати. Зароблене попередниками вони
витратили, а для нового нічо-

»

найшвидше подати та ухвалити зміни до бюджету 2020 року
і провести обов’язкову індексацію пенсій. Треба просто
виконати закон», — зазначив
Петро Порошенко.
У самому Пенсійному фонді індексацію виплат з 1 березня також не підтвердили.
«Має бути відповідне розпорядження Кабміну щодо цьо-

го, а його поки нема, — заявила прессекретар Пенсійного
фонду Ганна Швець. — У пенсійному законодавстві зазначено, що індексація пенсій
має проходити щороку, але
не вказано, з якого саме числа повинні перераховувати.
Торік це зробили з 1 березня,
а як буде в нинішньому — поки
неясно. Можуть перерахувати
з квітня або травня, а можуть
і зовсім поставити це питання на паузу. Якщо Кабмін
піде у відставку, то з’явиться
і офіційний привід відкласти
індексацію на невизначений
час, адже новий уряд ще потрібно сформувати, плюс
не факт, що він відразу ж візьметься за пенсії». n
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Гончарук похвалився,
що запроваджує грошову винагороду
Героям, яку… ввів Порошенко
Адже вона була передбачена відповідним указом ще п’ятого
Президента України у березні 2019 року
Петро МАКАРУК

ряд запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок. 207 людей отримають
по 105 тисяч гривень як одноразову допомогу
від держави», — написав очільник Кабміну у соціальній мережі.
У Мінсоцполітики для «Української правди» уточнили, що одержувачами грошової
винагороди стануть громадяни з числа осіб,
яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка»; членів сімей
осіб, яким присвоєно звання Герой України
з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно, або у разі смерті Героя України.
Виплату здійснять одноразово за рахунок
коштів державного бюджету.
Водночас ця грошова винагорода передбачена указом Президента від
28.03.2019 № 92 «Про одноразову грошову
винагороду особам, яким присвоєно звання
Герой України за здійснення визначного герой-

«У

ського вчинку». Указ Порошенка набрав чинності з 1 січня 2020 року.
У документі йшлося про те, що винагорода

за геройський вчинок
« Винагорода
виплачується в 50-кратному
розмірі прожиткового мінімуму.
Прожитковий мінімум з 1 січня
2020-го — 2102 гривні, тобто сума
виплати у 2020 році — 105 тисяч
гривень.

»

виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум з 1 січня 2020-го — 2102 гривні, тобто сума виплати
у 2020 році — 105 тисяч гривень.
Також Петро Порошенко тоді доручив Кабміну передбачити у бюджеті на 2020-й і наступні
роки кошти для винагороди Героям України. n
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МИТРОПОЛИТ ОНУФРІЙ ОЧОЛИВ
АНТИУРЯДОВІ ДЕМОНСТРАЦІЇ
У… ЧОРНОГОРІЇ
Фото vzcz.church.ua.

Глава Української
православної церкви
Московського
патріархату (РПЦ)
29 лютого у Подгориці
взяв участь в акції
протесту Сербської
православної церкви
проти чорногорської
влади, яка прийняла
новий закон про
свободу релігії

Пропозицію Андрія Разумовського (зліва) запровадити e-mail-розсилку
із резюме спеціалістів підтримали очільники обласного й міського центрів
зайнятості Роман Романюк і Олена Шишова.

Понад 2 тисячі волинян
знайшли роботу завдяки
рекрутерам

Василь РОГУЦЬКИЙ

ЩО ЦЕ ЗА ЗАКОН?

До 1918 року існувала
автокефальна Чорногорська православна церква,
потім її поглинула Сербська православна церква.
Тож зараз влада незалежної Чорногорії прийняла
рішення, що Сербська
церква має довести право
на майно, яке до 1918 року
належало Чорногорській
православній церкві. В іншому випадку це майно
переходить до держави.
ЧОМУ ЧОРНОГОРІЯ
ІЗ СЕРБІЄЮ —
ЯК УКРАЇНА З РОСІЄЮ?

Наразі Чорногорська
православна церква (ЧПЦ)
є невизнаною, як колись
УПЦ Київського патріархату чи УАПЦ. Водночас вірними ЧПЦ вважають себе
приблизно 30% громадян
цієї країни, решта православних зараховують себе
до Сербської ПЦ. Однак
влада Чорногорії оголосила, що домагатиметься
визнання автокефалії для
тамтешньої православної
церкви, як це свого часу
зробив Порошенко у нас.
Якщо українській автокефалії активно протидіяла
Російська церква, то у Чорногорії це робить Сербська,
а також та сама Російська.
ЧОМУ МИТРОПОЛИТ
ОНУФРІЙ ПОЇХАВ
НА БАЛКАНИ?

Тут два варіанти: 1 —
попросили у Москві, 2 —
сам захотів.
Аргументи на користь
першого варіанта такі. Москва та Белград діють спільно як у державних справах,
так і в церковних. Уже ніхто
не дивується, коли на антиурядових «православних»

Священнослужитель з України захищає в Подгориці ідеї
Кремля — інформація про поїздку митрополита
Онуфрія (у центрі) облетіла європейські ЗМІ.

мітингах у Чорногорії помічають куратора головного
розвідувального управління Росії, як це було у грудні минулого року. Також
ще свіжою у пам’яті є спроба державного перевороту
в Чорногорії, до якого вдались Росія та Сербія (у цій
справі засудили 14 організаторів, у тому числі і громадянина Росії).

Щоб оперативно
реагувати на виклики,
які стоять перед службою
зайнятості області,
її фахівці використовують
сучасні форми і напрями
роботи

на мітинг у Подгорицю без
дозволу Москви.
ЯК ВІДРЕАГУВАЛИ
У НАС?

Українське посольство у Чорногорії виступило із заявою, у якій пояснило, що митрополит
Онуфрій насправді представляє не канонічну автокефальну Православну

Євгенія СОМОВА

Н

українській автокефалії
« Якщо
активно протидіяла Російська церква,
то у Чорногорії це робить Сербська,
а також та сама Російська.
Але чому Російська
православна церква послала «воювати» за храми
у чужій країні не ієрарха,
який служить на території безпосередньо Росії,
а свого митрополита з Києва? Можливо, рацію тут має
речник Православної церкви України архієпископ
Євстратій (Зоря). На його
думку, Росія себе дискредитувала у Чорногорії (тою
таки участю у спробі перевороту. — Ред.), тому Москва просто використала
Україну, адже постійного
члена Синоду Російської
православної церкви митрополита Онуфрія там
представляли як «главу
Української православної
церкви». Простими словами, Кремль прикрився
Україною.
Щодо другого варіанта, то митрополит Онуфрій
навіть за великого свого
бажання не зміг би поїхати

»

церкву України (предстоятель — митрополит Епіфаній), а є представником
Російської православної
церкви. У посольстві також
заявили, що митрополит
Онуфрій, коментуючи внутрішні справи Чорногорії,
«завдає шкоду дружнім
відносинам українського й
чорногорського народів».
До речі, в УПЦ МП, яка є
підрозділом РПЦ, засудили
заяву нашого посольства
і навіть зажадали від МВС
покарати її авторів…
А в Православній церкві України наших послів,
навпаки, похвалили: «Хочу
підтримати українських дипломатів, які у складних обставинах гідно захищають
нашу державу та її інтереси
на не видному багатьом, але
реальному міжнародно-дипломатичному фронті гібридної війни Кремля проти
України», — заявив речник
церкви Євстратій (Зоря). n

Фото glavcom.ua.

29 лютого під час телефонної розмови п’ятий
Президент України привітав Вселенського Патріарха
Варфоломія (на фото) з 80-літтям, побажав йому
здоров’я, енергії та сил на довгі роки служіння.
Петро Порошенко зазначив, що Патріарший і Синодальний Томос про надання автокефалії Православній
церкві України ствердив духовну незалежність нашої
держави, а його надання – одна з найвизначніших подій тисячолітньої історії країни. Співрозмовники обговорили питання зростання і розвитку нашої церкви та її визнання у світі. Патріарх
Варфоломій благословив українців і Петра Порошенка на майбутні звершення.

айновіший із них — рекрутинг.
Суть його в тому, що спеціалісти служби шукають працівників,
необхідних роботодавцям не лише серед безробітних, які перебувають на
обліку у службі, а й серед незайнятого
населення. Рекрутери мають унікальний банк із 9534 резюме.
— Ми розуміємо, що безробітні,
котрі звертаються до нас, — це досить обмежене коло осіб, яких можемо запропонувати працедавцям, —
зазначив під час пресконференції
директор обласного центру зайнятості Роман Романюк. — Але є й люди,
які не зареєстровані, а самі шукають
роботу.
Фахівці-рекрутери є в обласному
центрі зайнятості і його філіях. Їхня
послуга для безробітних і працедавців безплатна. До того ж вигідна й одним, і другим. Роботодавці
не втрачають час на підбір кандидатів, оскільки попередню співбесіду
з охочими зайняти посаду проводять рекрутери. Їм не потрібно витрачати кошти, розміщувати свої вакансії на платних ресурсах, можуть
скористатися тими, що пропонує
центр зайнятості. Крім того, малому
бізнесу не обов’язково мати в штаті менеджера з підбору персоналу.
Ще один плюс — пошукачі роботи
отримують професійний супровід
від співбесіди до працевлаштування. Рекрутери надають і рекомендації щодо кандидатури претендента
на посаду, проводять попередню
співбесіду, визначаючи його сильні
і слабкі сторони, надають індивідуальні поради, як складати резюме
та пройти інтерв’ю. Торік їхніми послугами скористалося 3265 роботодавців, 758 із них — нових. 2246 осіб
було працевлаштовано. За словами
очільника обласного центру зайнятості, це доволі непоганий результат.
В ефективності роботи рекрутерів переконалися й роботодавці, які
взяли участь у пресконференції. Так,
директор ТОВ «Сіті Кард Систем»
Яхші Мустафа Садик розповів, що
завдяки центру зайнятості йому вдалося швидко заповнити 14 вакансій
і залучити 15 осіб на роботи тимчасового характеру.
— Ми дуже задоволені якістю послуг, отриманих від ваших рекруте-

рів, — сказав він, — і дякуємо за працівників, які сьогодні обслуговують
наших клієнтів.
— Зазначу, що сектор рекрутингу
працює професійно. Ваші спеціалісти не тільки професійні НR-фахівці,
а й хороші психологи, — додав директор ТОВ «Енергозбереження. Волинь» Руслан Котик.
Подякувавши за допомогу у підборі кадрів, керівник будівельної
компанії «Інвестор» Андрій Разумовський наголосив, що останнім часом
їхня якість завдяки роботі рекрутерів
значно поліпшилася. Водночас запропонував додати більше відкритих джерел, аби роботодавці могли знаходити необхідних фахівців.
Роман Романюк, запевнивши, що
пропозиції будуть враховані, повідомив, що центр зайнятості постійно присутній у соціальних мережах,
а рекрутери використовують усі доступні інструменти, аби допомогти
працедавцям і безробітним знайти

Романюк
« Роман
повідомив, що центр
зайнятості постійно
використовує усі
доступні інструменти, аби
допомогти працедавцям
і безробітним знайти одне
одного.

»

одне одного. Зокрема, моніторять
користувачів соціальних мереж,
співпрацюють із найпотужнішими
інтернет-ресурсами, створюють
та опрацьовують онлайн-анкети
пошукачів роботи. Запровадили й
інтерактивну карту вакансій із використаням Google maps. Фахівці
центру зайнятості ведуть у фейсбуці дві щотижневі рубрики. Одна
з них — «Кава з рекрутером», де діляться корисними порадами для
працедавців і пошукачів роботи. Для
кращої поінформованості волинян
у тролейбусах розміщують оголошення про вакансії, послуги служби
зайнятості. Щоб зацікавити роботодавців, її фахівці використовують й
інноваційні сервіси, зокрема відеорезюме, Skype-співбесіди. Завдяки
цьому торік було працевлаштовано
відповідно 232 та 103 особи. Знайти роботу допомагають і тематичні
інформаційні акції, які спеціалісти
служби зайнятості проводять на вулицях міст, зокрема «Робота на літо
і не тільки», «Фонтан серпневих вакансій». Як запевнив Роман Романюк, невдовзі з’явиться ще один інструмент — чат-бот у telegram, який
допоможе в пошуку роботи волинянам і працівників для тих, хто готовий запропонувати вакансії. n

n Читач радить
Фото Оксани ЗІНЧУК.

n У єдності з природою

При вирощуванні помідорів канікул не буває

Фото Сергія НАУМУКА.

а не бабратися з двома чи трьома гектарами.

ГОРЩИКИ ДЛЯ
СІЯНЦІВ ІЗ ПАКЕТІВ
У мене з’явилась цікава ідея
повторного використання
упаковок від молока, сметани,
сиру, макаронів тощо, які
виготовлені з міцного матеріалу
Оксана ЗІНЧУК,
хуторянка з Волині

ля горіхів та інших сіянців дерев
зі стержневим коренем беру
упаковки від спагеті, прального
порошку.
Зазвичай такі пакети мають пласке дно, тому просто пробиваю у ньому
дірки і готовий вазончик ставлю в піддон (він, до речі, також секондхенд:
у таких колись продавали м’ясо і вважали їх за одноразові).
А зі «сметанними» та «молочними»
роблю нехитрі маніпуляції: загинаю
нижні куточки, щоб зробити пласке
дно, нагріваю старі ножиці на вогні
(шило не підійшло, замалі дірки робить) і роблю отвори, які одночасно
приплавлюють кутики до основи.
Аби «горщики» мали однаковий вигляд (чорним назовні), я їх вивертаю. n

Д

n Спробуйте і ви
Фото elleonora.ru.

ВІД БРИНЗИ ДО РОКФОРУ
З ПЛІСНЯВОЮ

Щодня Ігор виготовляє сир.
Освоїти цю науку змусило життя. Адже коли будував ферму
та розводив стадо, то мав домовленості зі столичними бізнесменами, які хотіли купувати
заморожене козяче молоко. Для
цього ті обіцяли надати морозильну установку. Але невдовзі
вони потрапили в ДТП і розбилися на смерть. Селянинові
довелося самому думати, куди
дівати продукцію.
— Сиру я не вмів робити
зовсім. Мав уявлення лише про
бринзу, — зізнається Ігор Савчук
про початок свого шляху сировара. — З неї й почав. Звісно,
Щойно Ігор покличе своїх підопічних, вони оточують його тісним колом.
Малят відлучають від маток на другий день. тепер я розумію, що то була
не бринза, але покупці були від
неї в захваті. Потім купівельна спроможність людей дуже
впала, і я почав здавати молоко на завод, бо всього не міг
переробити (ставили жирність
3,2 відсотка). А згодом ми почали робити сири.
Щодня Ігор із дружиною
Ольгою виготовляють сир і двічі на тиждень возять на базар.
З часом хорлупівські сировари
навчилися робити 15 видів продукту: бринзу, рікоту, сулугуні,
Сергій НАУМУК
ків 100 кіз та близько 70 козенят. моцарелу, качоту, гауду, голТочніше не зазначу, бо навіть при ландський, рокфор із пліснянашій розмові одна матка при- вою, косички, шеврон, бринзу
НАЙЧИСТІШІ ТА КРАЩІ
вела двох малят. Решта тварин з шоколадом тощо. Є ще й копЗА КОРОВУ
у загоні спокійно на це реагу- чені сорти, які господар коптить
— Цих тварин розводити вивали. Ігор розповідає, що у ве- у бочці на фруктових гілочгідно. З ними легше, аніж з коликі морози вони збираються ках, що дає особливий аромат.
ровою. Та й якщо коза пропаде,
в коло і диханням зігрівають Деякі вимочує у домашньому
то менш збитково. Можна швидвині. Окремі витримує по віше наростити поголів’я. Вони
сім місяців (сир повинен зріти
невибагливі до їжі і засвоюють
На фермі усе
за температури 10–12 градусів
корм удвічі краще, аніж велизроблено так, аби було
та при великій вологості).
ка рогата худоба. Корів давно
— У мене немає жодного клізбув, — каже господар.
мінімум ручної праці:
єнта, який спробував би козяІгор Савчук із Хорлупів Кіпогодувати тварин
чого сиру і не повернувся за поверцівського району розводить
можна за 20 хвилин,
купкою знову, — каже Ігор. —
чотири породи: зааненську, альподоїти —
Для себе я роблю ще й сметану
пійську, чеську та ламанчу. Козла
за годину.
та масло. Мої домашні також
ламанча він придбав за 10 тисяч
визнають тільки власну продукгривень і каже, що це ще недоновонароджених. Господар цію. Якось кози позапускалися,
рого. Породу вивели в Америці
каже, що нині молодняка менше, і меншій доньці Насті запроспеціально для отримання моа торік, бувало, одна коза народ- понували коров’ячого молока.
лока. У цих кіз воно найвищої
То вона сказала, що такої гидоти
жувала й по 5–6 малят.
якості і зовсім без запаху.
Влітку тварин випасають пити не буде.
На фермі усе зроблено так,
Сирна тарілка від Савчуків готова!
Ми прощалися з гостинним
по дві години вранці та ввечеаби було мінімум ручної праці: погодувати тварин можна мене як своє дитинча, йдуть ня вип’є молока на суму близько рі. Взимку є сіно, сінаж та си- господарем, який має найбільза 20 хвилин, подоїти — за го- до мене і дояться. Це розумна тисячі гривень. Тому відгодову- лос, який Савчуки роблять самі. ше на Волині стадо кіз (кажу так,
Якщо його не давати, а году- бо про більші таки не чув), і якось
дину.
тварина: якщо мале не висмок- вати на забій невигідно.
— Бадь-бадь-бадь-бадь! — че усього молока, то потім вона
Кіз, що дають молоко зі спе- вати самим сіном, то молоко не хотілося вірити, що його перкличе Ігор своїх підопічних, продукує його менше. А так одна цифічним запахом, господар буде неякісним. Господар бід- спектива — як він сам сказав:
і вони самі піднімаються похи- моя рекордсменка дає по 7 лі- вибраковує або ж використовує кається, що не має коштів, аби «Ждуть мене заробітки в Євролою дошкою наверх, стають трів щодня.
його для випоювання. От нині придбати необхідну техніку для пі». Хотілося б, аби його можна
рядком на помості для доїнСамичок господар залишає, через цю причину він не в захва- сінокосіння. А надавачів відпо- було побачити з сирами щочетня. — Козенят відлучаємо одра- а козликів вибраковує, тобто ті від розхваленої закарпатської відних послуг або годі знайти, верга у Ківерцях, а щосуботи
або ж вони готові взятися за ді- на фермерському ринку біля
зу після народження і напуваємо продає по 1 гривні за голову зна- кози і хоче її збути.
Зараз на господарстві Савчу- лянку площею від 50 гектарів, «Глобуса», як це було досі. n
з соски. Тому кози сприймають йомим. Адже за два місяці козе-

НАЙБІЛЬШЕ КОЗЯЧЕ СТАДО
КРАЮ — У ХОРЛУПАХ

»

Ігор Савчук із родиною утримує понад сотню цих тварин та виготовляє 15 видів сиру

«

НАСІННЯ —
НА ТУАЛЕТНОМУ
ПАПЕРІ
Настає пора братися
за розсаду. Проростити
насіння можна і без ґрунту
аріжте поліетилен смужками
завширшки 10–15 см. Постеліть його, а зверху — зволожений туалетний папір. Зробіть ріденьке тісто з борошна та води. Сірником
або якоюсь паличкою на папір (віддаль від краю паперу 1 см, відстань
у рядку 2–3 см) наносьте з тіста
«крапочки». У кожну покладіть зернинку болгарського перцю, гіркого
перцю або ж іншої культури.
Затим накрийте іншим шаром
паперу, а тоді разом із поліетиленом обережно скрутіть у рулон і поставте в обрізану на потрібну висоту
пластикову пляшку, на дно якої налито води на кілька сантиметрів (на
фото). Будьте уважні: рулончик паперу повинен бути насінням догори.
Тоді через папір насіння втягуватиме достатньо вологи, але не зігниє.
Такі «грядки» зручно розміщувати на підвіконні: там досить світла
і тепла. Уже через два тижні з’являться перші паростки. n

Н

»

У 1906 році на Всесвітньому конгресі педіатрів
у Парижі було визнано, що молоко кози — найкраща заміна молока жінки. Воно відмінно засвоюється
організмом будь-якого ссавця, в тому числі людини.

Зіниці у кози мають форму горизонтального прямокутника. Вони дають змогу, не повертаючи голови, бачити все на 340 градусів, що дуже
допомагає зорієнтуватися у дикій природі.

акої теплої і скупої на сніг зими
навіть старожили не пам’ятають. Тож, аби не працювати
намарно, я став глибше вивчати технологію вирощування помідорів. Уже
маю власний досвід у цьому, яким
і хочу поділитися.
Насамперед насіння треба готувати не тоді, коли вже потрібно сіяти, а з осені. Можна купити готове.
А можна подбати й про своє. Насіння
з власного городу необхідно знезаразити марганцівкою, а потім покласти в стимулюючий розчин. Наприклад такий: 0,2 г борної кислоти
та 0,2 г мідного купоросу на літр води.
Потім насіння підсушують і висівають у ящики. Після появи
3–4 справжніх листочків розсаду
загартовують, знижуючи температуру вдень до 15 градусів тепла і до
8–9 градусів уночі. Коли рослини
зміцніють і досягнуть висоти 5–7 см,
їх пікірують в окремі ємності. При
цьому вони зазнають стресу: їм потрібний певний час для приживання.
У цей період розсаду слід вчасно
поливати, не допускати пересихання та перезволоження, бо це згубно
на неї вплине. У процесі росту я виношу рослини на балкон і залишаю
їх там щораз довше, навіть на ніч.
Коли надійде термін (в умовах
Волині це з 15 по 25 травня), то висаджую у відкритий ґрунт із грудкою
землі. Частину розсади варто залишити для підстраховки, на випадок
якщо будуть літні приморозки. Деякий ефект для захисту дає полив уве-

Т

З 15 по 25 травня розсаду висаджують у відкритий грунт.

розсади варто
« Частину
залишити для підстраховки,
на випадок якщо будуть
літні приморозки.

»

чері теплою водою.
Нормально розвинену розсаду садять вертикально, на декілька
сантиметрів глибше, аніж вона росла до цього. Перерослу — похило,
верхівкою на північ. Ямки мають бути
добре заправлені органікою чи мінеральними добривами.
Кущ формують в одне, два або
більше стебел. Відстань між рядками — 60–70 см, між рослинами в рядку — 40–50 см. Помідори мають добре
освітлюватися та обдуватися вітром.
Через 10–12 днів, коли розсада
приживеться, її потрібно підживити.
З органічних добрив для цього підходить коров’як (1 л на 8 л води) або
пташиний послід (1 л на 12 л води).
Можна скористатися міндобривами: 8 г селітри, 5 г суперфосфату,

10 г хлористого калію на 10 л води.
Таких підживлень в період вегетації
варто зробити кілька, збільшуючи
дози фосфорних і калійних добрив.
Після першої підживки кущі обгортають землею, не засипаючи листя,
і підв’язують. Такий агроприйом сприяє
збільшенню кореневої системи, кращому живленню та зміцненню рослини.
Пасинки потрібно зрізувати, залишаючи сантиметровий пеньочок, але
не обламувати, бо вони будуть знову
рости. Після появи 4–5 китиць, але
не пізніше 8–10 серпня, верхівку необхідно прищепити: плоди хоч і зав’яжуться, проте не дозріють. Коли температура опуститься нижче 15 градусів
тепла, їх необхідно зірвати та покласти
в коробки для достигання. Низькорослі
кущі можна пересадити в горщики і тим
продовжити їхнє плодоношення.
Минулого року я вирвав кущі із зеленими плодами і підвісив їх на горищі: останній салат із власних томатів
наша сім’я спожила 4 грудня!
с. Великий Омеляник
Луцького району. n

n Домашня ферма

n На часі

МИШЕЙ ВІДВАДИТЬ ГІРКИЙ
ПЕРЕЦЬ

КРОЛЯМ ПОТРІБНІ ДРІЖДЖІ
ухані з апетитом їдять дріжджований корм. Готують його
так: розмелене зерно вівса, пшениці, кукурудзи розбавляють водою у пропорції 1:3, сюди ж додають один-два
шматки пекарських дріжджів, розвеозвеалидених теплою водою. Мішанку залишають на добу для набухання. Затим
атим
ще підмішують сухе мливо.
Треба розрахувати таку пропорцію:
порцію:
на 1 кг живої ваги тварини давати пів грама дріжджів. Через 4–5 діб дріжджової
жджової
годівлі зробіть перерву на 2–3 дні.
і. І знайте, що молодняк довго годувати такою сумішшю не можна, бо кролики через
рез надмір
вітаміну В можуть сповільнитись у рості. n

В

Наприкінці зими — на початку весни
гризуни, буває, можуть нищити
картоплю чи буряки у підвалі. Пропонуємо
простий, ефективний та ще й екологічно
чистий (що важливо) спосіб боротьби
з хвостатими шкідниками
тож, занесіть у льох (чи хлів) старе металеве відро. Розкладіть у ньому з трісок
та порохна невеликий вогонь, а коли перегорить, додайте подрібнені сухі стручки гіркого
перцю. Накрийте металевою посудиною, у якій
є отвори, і мерщій з льоху
ху надвір. Зачиніть двері на три доби (подбайте
е зарання, щоб вони
були ущільнені старою ковдрою
або чимось іншим).
За цей час усі миші погинуть,
бо дуже бояться їдкого диму. Бараболі чи іншим овочам
м дим від
перцю не зашкодить, а приміщенриміщення опісля легко провітрити.
ти. n

Фото agrovektor.com.

n Наші господарі

Євген МИХАЛЬЧУК,
городник
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Ось так можна використати старий пакет.

Фото ogo.ua.

Томати дуже вибагливі
до ґрунту, вологи, світла
та тепла. Через природні
катаклізми розведення
цієї культури стає дедалі
проблематичнішим
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n Шок!

У волинянина викрали понад мільйон гривень
«Гангстерів» упіймали — тепер їм світить до 15 років тюрми
Минулої середи
в Луцьку троє
невідомих напали
на 45-річного місцевого
жителя, побили
його, викрали понад
мільйон гривень
і втекли на автомобілі.
Потерпілий був
госпіталізований

Фото galas.t.ua.

Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

півробітники карного
розшуку поліції Волині
в ході комплексу оперативно-розшукових заходів
разом із працівниками Департаменту карного розшуку
Національної поліції України,
Києва та Миколаївської області встановили особи розбійників. За орієнтуванням
оперативників зупинили їх

С

на автодорозі перед Рівним
співробітники управління патрульної поліції Рівненської
області. Транспортний засіб,
на якому пересувалися нападники, та викрадені гроші
вилучено.

Після оголошення їм
підозри вирішуватиметься
питання щодо обрання міри
запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою. Один
із затриманих — раніше судимий житель Сімферополя,

двоє інших — з Миколаївської області. Слідчі поліції
Волині за процесуального
керівництва прокуратури
за фактом розбою, спрямованого на заволодіння
майном у великих розмірах,
поєднаного із заподіянням
тілесних ушкоджень, внесли відомості до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.
Санкція інкримінованої статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Правоохоронці перевіряють також причетність заїжджих «гангстерів» до скоєння інших злочинів на території Волині та областей
України. n
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Товариство з обмеженою
відповідальністю «ПТАХОКОМПЛЕКС «ГУБИН» (код
ЄДРПОУ 31603002) має намір
отримати дозвіл на викиди
забруднювальних речовин в
атмосферне повітря для забійного цеху, який розташований у м. Нововолинськ, вул.
Сокальська, 30.
На території забійного
цеху розміщено двадцять два
стаціонарних джерела викидів, які викидають в атмосферне повітря двадцять одну
забруднювальну речовину
в загальній кількості 31,181
тонни на рік.
Детальну інформацію
можна отримати в інженера
з охорони праці Поповича
Ігоря Олексійовича, тел. 067
5513621.
Пропозиції та зауваження
стосовно викидів забруднювальних речовин направляти у міську раду (м. Нововолинськ, просп. Дружби, 27)
протягом 30 календарних
днів від дати публікації цього
повідомлення.

Р Е К Л А М А

n Офіційно

Увага, нафтопродуктопровід!
Повідомлення власників та користувачів земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон об’єктів нафтопродуктопроводу,
про встановлені обмеження у використанні таких земельних ділянок
Товариство з обмеженою відпоа використовуються з обмеженнями,
відальністю «Прикарпатзахідтранс»
встановленими вказаним Законом
експлуатує нафтопродуктопровід для
та іншими нормативно-правовими актранспортування світлих нафтопротами. Будівельні, ремонтні, земляні,
дуктів по території України та на ексгеологорозвідувальні, бурові, вибухопорт. Об’єкти підприємства розміщені
ві, гірничі та днопоглиблювальні рона території
боти на земельних ділянках, а також
Гірниківської, Видраницької,
всі інші роботи, пов’язані з розробкою
Млинівської, Прохідської, Забродівґрунту на глибину більше 30 сантиської, Замшанівської сільських рад
метрів на таких земельних ділянках,
Ратнівського району Волинської обпроводяться лише на підставі письласті;
мового погодження з підприємством
Секунської, Буцинської, Синівнафтопродуктопроводу.
ської, Сереховичівської сільських рад
До загальних обмежень, що
Старовижівського району Волинської
діють в охоронних зонах об’єктів
області;
нафтопродуктопроводів незалежПоповичівської, Голобської сено від внутрішніх зон безпеки, налищної, Колодяжненської, Білинської,
лежить заборона:
Дубівської сільських рад Ковельськопошкоджувати та розбирати
го району Волинської області;
об’єкти нафтопродуктопроводів;
Прилуцької, Жидичинської сільрозбирати та руйнувати водопроських рад Ківерцівського району Вопускні, берегоукріплювальні, земляні,
линської області;
протиерозійні, протипожежні та інші
Кременецької, Переспівської
споруди, що захищають об’єкти насільських рад та Рожищенської місьфтопродуктопроводів від руйнуванкої ради Рожищенського району Воня, а також прилеглі території від
линської області;
аварійного витікання продукту, що
Лищенської, Липинської сільтранспортується нафтопродуктопроських рад Луцького району Волинводом;
ської області.
переміщувати, руйнувати та поПротяжність нафтопродукшкоджувати в будь-який спосіб знаки
топроводу на території Волинзакріплення нафтопродуктопроводів
ської області становить 162 км.
на місцевості, пошкоджувати або руйНафтопродуктопровід закріплений
нувати лінійну частину цих нафтопрона місцевості через 1 км та в місцях
дуктопроводів, засоби електрохімічповоротів розпізнавальними та сигного захисту від корозії, запірну арнальними знаками (стовпчиками).
матуру, засоби технологічного зв’язку
Площа, на яку поширюються обмеі лінійної телемеханіки, інші складові
ження у використанні земельних ділянафтопродуктопроводів;
нок в охоронних зонах НПП, становить
кидати у водні об’єкти якорі, проорієнтовно 3240 га.
ходити із закинутими якорями, ланНафтопродуктопровід діаметром
цюгами, лотами, волокушами і травід 273 мм до 530 мм, який проходить
лами;
на території Волинської області, експроникати на об’єкти нафтопроплуатує ТОВ «Прикарпатзахідтранс»
дуктопроводів, відчиняти люки, хвірт(Україна, 33028, м. Рівне, вул. Котляки і двері підсилюючих пунктів кабельревського, 18). Цілодобовий телефон
ного зв’язку, що не обслуговуються,
диспетчера (0362) –67–03–04).
огорож вузлів лінійної арматури,
Згідно із Законом України «Про
станцій катодного і дренажного заправовий режим земель охоронних
хисту, лінійних і оглядових колодязів
зон об’єктів магістральних трубопрота інших лінійних споруд, відкривати
водів» від 17 лютого 2011 року
і закривати запірну арматуру, вимика№ 3041-VI для забезпечення безти і вмикати засоби зв’язку, енергозапечної експлуатації та виключення
безпечення, автоматики і телемеханіможливості ушкодження об’єктів проки нафтопродуктопроводів;
дуктопроводів, встановлюються охоперешкоджати проїзду аварійної
ронні зони вздовж продуктопроводів
та спеціальної техніки підприємств
з обох боків від їх осі шириною від
нафтопродуктопроводів.
75 до 100 м залежно від класу (умовДо особливих обмежень, що
ного діаметра). У місцях сумісного
встановлюються в охоронних зопроходження декількох трубопровонах об’єктів нафтопродуктопродів у загальному технічному коридорі
водів, залежно від категорії зон
охоронна зона може бути встановлебезпеки, належать:
а) у першій категорії зони безпеки
на по найбільшому умовному діамеохоронних зон нафтопродуктопровотру серед усіх ниток.
дів, крім заборони діяльності, встановЗемельні ділянки, розташовані
леної як загальні обмеження, а також
в охоронних зонах об’єктів нафтозаборон для другої та третьої категопродуктопроводів, не вилучаються
рій зон безпеки, забороняється також:
у їхніх власників або користувачів,

будувати автомобільні дороги
та залізничні колії, що проходять паралельно до нафтопродуктопроводу,
крім випадків спорудження відомчих
технологічних доріг підприємств нафтопродуктопроводів;
влаштовувати звалища, виливати
розчини кислот, солей та лугів, а також інших речовин, що спричиняють
корозію;
висаджувати багаторічні насадження;
зберігати сіно та солому, розміщувати пересувні пасіки;
б) у другій категорії зони безпеки
охоронних зон нафтопродуктопроводів, крім заборони діяльності,
встановленої як загальні обмеження,
а також заборон для третьої категорії
зони безпеки, забороняється також:
будувати житлові будинки, виробничі чи інші будівлі та споруди,
громадські будівлі;
розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально-мастильних матеріалів;
будувати гаражі та автостоянки,
дачні і садові будинки та господарські
споруди;
розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки
громадського транспорту, організовувати заходи, пов’язані з масовим
скупченням людей;
будувати огорожі для відокремлення земельних ділянок приватної
власності, лісових ділянок, садів, виноградників тощо;
розбивати польові стани і табори
для худоби, розміщувати стаціонарні
пасіки;
в) у третій категорії зони безпеки
охоронних зон нафтопродуктопроводів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, забороняється також:
розводити вогонь і розміщувати
відкриті або закриті джерела вогню
без погодження з підприємствами
нафтопродуктопроводів;
облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;
переорювати (руйнувати) під’їзні
шляхи та відомчі технологічні дороги
до нафтопродуктопроводів.
Вказані вище обмеження встановлюються Законом України «Про
правовий режим земель охоронних
зон об’єктів трубопроводів» від 17 лютого 2011 року № 3041-VI та діють
весь період функціонування режимоутворюючого об’єкта.
Згідно із вказаним Законом підприємства нафтопродуктопроводів
під час виконання капітальних та інших планових робіт з метою забезпечення безаварійної експлуатації
нафтопродуктопроводів без оформлення речових прав на земельні ділянки мають право:
- облаштовувати під’їзні шляхи
та пересуватися будь-якими вида-

ми транспорту і спеціальної техніки
на об’єкти нафтопродуктопроводів
для їх технічного обслуговування,
проведення ремонтних робіт згідно
зі схемами під’їздів, погодженими
з власниками або користувачами земельних ділянок;
- копати шурфи на земельних
ділянках, розташованих в охоронних
зонах об’єктів нафтопродуктопроводів, для перевірки якості ізоляції
об’єктів нафтопродуктопроводу і стану засобів їх електрохімічного захисту
від корозії та проводити інші земляні
роботи, необхідні для забезпечення нормальної експлуатації об’єктів
нафтопродуктопроводу, за умови
повідомлення про це власників або
користувачів земельних ділянок
не менш як за три дні до початку робіт
та приведення цих земельних ділянок
у стан, придатний для подальшого використання за призначенням;
- здійснювати технологічну розчистку (облаштовувати просіку) від
чагарників та деревостанів лінійної
частини нафтопродуктопроводів
до 10 метрів від їх осі з кожного боку
з метою запобігання негативній дії
шкідливих факторів на нафтопродуктопроводи та з метою захисту лісів
без попереднього погодження з лісокористувачами та відповідними органами нагляду і контролю.
Вказані вище обмеження встановлюються Законом України «Про
правовий режим земель охоронних
зон об’єктів магістральних трубопроводів» від 17 лютого 2011 року
№ 3041-VI та діють весь період функціонування режимоутворюючого
об’єкта.
Траса нафтопродуктопроводу
постійно контролюється охоронними структурами та службою безпеки ТОВ «Прикарпатзахідтранс».
П А М ’ Я ТА Й Т Е !
Згідно
зі ст. 292 Кримінального кодексу
України пошкодження чи руйнування
промислових нафто -, газо-, конденсатопроводів чи нафтопродуктопроводів, відводів від них, технологічно
пов’язаних з ними об’єктів, споруд,
засобів обліку, автоматики, телеме-

ханіки, зв’язку, сигналізації, а також
незаконне втручання в роботу технологічного обладнання, якщо ці дії призвели до порушення нормальної роботи зазначених нафтопродуктопроводів або створили небезпеку для
життя людей, — караються штрафом
від ста до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох
років, або обмеженням волі на строк
до п’яти років, або позбавленням волі
на той самий строк.
Ті самі дії, вчинені повторно або
за попередньою змовою групою
осіб, а також загально небезпечним
способом, — караються обмеженням волі на строк до п’яти років або
позбавленням волі на строк від трьох
до восьми років.
Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо
вони спричинили загибель людей,
інші нещасні випадки з людьми або
призвели до аварії, пожежі, значного
забруднення довкілля чи інших тяжких
наслідків, або вчинені організованою
групою, — караються позбавленням
волі на строк від п’яти до дванадцяти
років.
Шановні громадяни!
Посадові особи або громадяни, які виявили пошкодження
об’єктів нафтопродуктопроводів
або вихід (витікання) продукту
з нього, зобов’язані негайно повідомити про це підприємство нафтопродуктопроводів, центральний орган виконавчої влади з питань
захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, Міністерство внутрішніх
справ України або місцевий орган
виконавчої влади чи орган місцевого
самоврядування.
При виявленні пошкоджень необхідно негайно повідомляти диспетчеру ТОВ «Прикарпатзахідтранс»
за телефоном (цілодобово) (0362–
67–03–04).
Про узгодження робіт в охоронній зоні звертатись за вищевказаною
адресою ТОВ «Прикарпатзахідтранс».
Конкретних власників та користувачів земельних ділянок, територією
яких проходять НПП, буде повідомлено додатково про встановлені обмеження у використанні таких земельних ділянок відповідно до чинного
законодавства України.

ПЕРЕЛІК
Нафтопродуктопроводів ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс»
Найменування об’єкта
Нафтопродуктопровід
Траса 18 «Ділянка 23»,
діаметром 530 мм

Місцезнаходження
Гірниківська, Видраницька, Млинівська, Прохідська, Забродівська,
Замшанівська сільські ради Ратнівського району Волинської області;
Секунська, Буцинська, Синівська, Сереховичівська сільські ради
Старовижівського району Волинської області;
Поповичівська, Голобська селищна, Колодяжненська, Білинська, Дубівська
сільські ради Ковельського району Волинської області;
Прилуцька, Жидичинська сільські ради Ківерцівського району Волинської
області;
Кременецька, Переспівська сільські ради та Рожищенська міська рада
Рожищенського району Волинської області;
Лищенська, Липинська сільські ради Луцького району Волинської області.

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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Cтрахові відшкодування з Євроcоюзу

Фото lh3.googleusercontent.com.

На підприємствах Європи працюють мільйони українців. І чим більше
робітників, тим більше травм і різних непередбачуваних випадків
Безкоштовний адвокат
у Німеччині, юридичні
послуги в Чехії,
компенсації від ЗУС
у Польщі, компенсація
за смерть (травму)
в Італії — відповіді на ці
запитання активно
шукають українці. Така
реальність. Як вирішити
ці проблеми, знає
юрист, директор фірми
«АДВОКАТИ В ЄВРОПІ»
Юрій ОМЕЛЬЯНЧУК
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Комунальний заклад вищої освіти
«ВОЛИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ
ІНСТИТУТ»
Волинської обласної ради

ТРАВМИ НА ВИРОБНИЦТВІ

оголошує конкурс на об’єкт оренди — нежитлове
приміщення коледжу, що розташоване за адресою:
м. Луцьк, вулиця Лесі Українки, 2 на першому поверсі,
площею 261,5 кв. м.
Приміщення у хорошому стані, з усіма комунікаціями. Є пожежна сигналізація та охорона, місце для
паркування.
Призначення використання приміщення: студентська їдальня, студентський буфет.
За детальною інформацією звертатися
за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 2. Теле-

фон для контактів: (0332)72–36–55.

Підпишіться
на наш

Анастасія ПЕЦЕНЮК

— ТОВ «Адвокат в Європі» — це команда висококваліфікованих юристів більш ніж
у 25 країнах світу, в тому числі
у США та Канаді, і, звичайно,
в Польщі, Німеччині, Чехії, Італії,
Швеції, Норвегії, Англії, Іспанії,
Португалії.
У кожній країні є свої закони
і правила, але загалом, якщо говорити суто про виробничі травми, то скрізь найперше треба
звертатися до керівництва підприємства. Вони викликають
«швидку», поліцію, пишуть протокол, і з цим протоколом слід
іти до фонду втрати працездатності. У Польщі це ЗУС (аналог
нашого державного фонду).
Фонд непрацездатності фіксує
факт і виплачує компенсацію
або пенсію, чи 70 відсотків заробітної плати. Навіть якщо людина не була офіційно працевлаштована, у Польщі є сім днів,
щоб подати документи на працівника і, якщо стається травма,
потерпілого працевлаштовують
на цілком законних підставах.
Кожне велике підприємство
має свою страхову компанію,
і вона відповідає за виплату
компенсацій. До речі, страхова
компанія виплачує більше, ніж
державний фонд (ЗУС): фонд
може нарахувати 600–800 злотих, а страховку людина може
отримати до 3 тисяч євро.
Шкода здоров’ю, як і в нас,
рахується у процентному співвідношенні за спеціальною
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«Адвокати в Європі» допоможуть отримати компенсацію у зв’язку
з нещасним випадком на заробітках.

таблицею: за травмований палець буде одна сума, за зламану руку — зовсім інша. Потерпілий може звертатися і до ЗУС,
і до страхової компанії, щоб
збільшити компенсацію. В Німеччині і Чехії схеми виплат подібні. В Чехії всі працедавці зо-

щоб
« Важливо,
адвокат вів справу
із самого початку,
бо тільки хороший
фахівець знає,
які документальні
підтвердження додати,
щоб суми виплат були
значними.

»

бов’язані мати страхові поліси.
У Польщі проблеми виникають
з маленькими фірмами — вони
не мають страхових полісів,
не мають великих коштів, тому
навіть якщо через суд буде нарахована значна сума компенсації, виплатити її працедавець
не зможе.
При травмі на виробництві, так само як і при травмах
у ДТП, вираховують втрату потенційного доходу сім’ї (суму
щомісячного заробітку множать на кількість місяців (років),
протягом яких людина могла
працювати. При смертельних

випадках є ще компенсації
за моральний біль і пережиті
страждання.
В кожному разі важливо,
щоб адвокат вів справу із самого початку, бо тільки хороший
фахівець знає, як правильно
вчинити, які документальні підтвердження додати, щоб суми
виплат були значними. Коли
клієнт самостійно подає претензії до будь-якої страхової
компанії, компенсації набагато менші, тому що в інтересах
страхової компанії менше витратити і більше заробити. Такий закон бізнесу.
Щодо травм, то виплати
можна отримати і за падіння
на слизькій поверхні, в приміщенні, за пошкоджений автомобіль, за збитки, заподіяні
дикими тваринами, за побиття,
за матеріальні втрати, неотриманий прибуткок та ін. n
Детальнішу
інформацію шукайте
на сайтах фірми
www.advokatveurope.com
www.evroadvokaty.ru
www.advokatvevrope.cz
www.adwokatweuropie.pl
tel. UA +38-097-48-204-48
tel. RU, KZ, MD, BY +38-097482-04-48 Telegram, Viber,
WhatsApp
tel. PL +48-537-877-785
tel. CZ +42-778-401-653
email:advokatveurope@gmail.com

YouTubeканал

«КІВЕРЦІВСЬКЕ РТП»
НАДАЄ ПОСЛУГИ:
РЕМОНТ автотракторних двигунів;
ШЛІФУВАННЯ колінчастих валів;
РЕМОНТ паливної апаратури;
РЕМОНТ ПДL10, ПL350;
РЕМОНТ КОМПРЕСОРІВ
КамАЗ, ЗІЛL130, ТL150, МАЗ;
АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ;
ТОКАРНІ, СЛЮСАРНІ ПОСЛУГИ.

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО.
м. Ківерці, вул. Соборності, 49, тел.: (03365)
2]21]70, 0677767599, 0990339210.

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.

Р Е К Л А М А

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ ІЗ ВІДБОРУ СУБ’ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
СІЛ, СЕЛИЩ, МІСТ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Найменування об’єкта оцінки: будівля оздоровчого комплексу площею 846,0 м та будівля прохідної площею 6,4 м.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010,
вул. Дубнівська, 26а, м. Луцьк.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Телефон замовника конкурсу: (0332)
778136.
Електронна адреса замовника конкурсу:
post@volynrada.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 2 будівлі загальною площею 852,4 м.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,95 га.
Місце розташування земельної ділянки:
м. Луцьк, вул. Дубнівська, 26а.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівлі оздоровчого
комплексу.
Правовий режим земельної ділянки: пра-

во власності на земельну ділянку.
Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 29 лютого 2020 року.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
31 грудня 2015 року № 2075 (далі — Положення).
Замовник та платник послуг з оцінки —
Волинська обласна рада.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напрямку
1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати
конкурсну документацію, яка відповідно
до Положення, складається із підтвердних
документів; конкурсної пропозиції щодо ціни

виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних із виконанням таких робіт, а також
строку виконання робіт у календарних днях,
запечатаних в окремому конверті з відміткою
«пропозиція на конкурс»; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих
на конкурс, належать: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення), яка містить відомості
про діяльність претендента (рік заснування:
перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх
підприємств тощо); іншу інформацію щодо
досвіду у сфері оцінки майна претендента
в Україні та інших країнах світу) та інформацію
про оцінювачів, що перебувають у трудових
відносинах із претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та під-

писання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо). При цьому, один
і той самий оцінювач може бути залучений
до виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Усі документи посвідчуються підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності
та скріплюються печаткою (за наявності).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки
є: будівлі.
Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 7000,0 грн.
Конкурсну документацію необхідно подавати у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. На конверті слід зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву
на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. Конкурсна
документація подається шляхом поштового
відправлення на адресу: 43027, м-н Київський, 9, м. Луцьк, або безпосередньо до загального відділу виконавчого апарату Волинської обласної ради (м-н Київський, 9, каб.
322) до 18:00 11 березня 2020 року.
Конкурс відбудеться 18 березня
2020 року об 11:00 у пресцентрі обласної
ради (43027, м-н Київський, 9, м. Луцьк,
каб. 313).
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Порушників
зупинили лише
попереджувальні
постріли

Бразилець Додо в цьому матчі так літав, що навіть змушував суперників забивати у власні ворота!

«Кроти» «орлів» на землю опустили,
тепер полюватимуть на «вовків»
«Шахтар» досяг бажаного у феєричному поєдинку з португальською
«Бенфікою», далі — німецький «Вольфсбург»
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

іга Європи. 1/16 фіналу.
Матч-відповідь. «Бенфіка»
(Лісабон, Португалія) —
«Шахтар» (Донецьк, Україна) —
3:3 (1:0 — Піцці, 9 хв.; 1:1 — Рубен
Діаш, 12 хв. (у власні ворота);
2:1 — Рубен Діаш, 36 хв.; 3:1 —
Рафаел Сілва, 47 хв.; 3:2 — Тарас
Степаненко, 49 хв.; 3:3 — Алан Патрік, 71 хв.). Перша гра — 1:2.

Л

в перерві трохи
« Каштру
покричав, я його ніколи
настільки злим
не бачив.

»

27 лютого. Лісабон. «Ештадіу
да Луш». 48302 глядачі. Головний
суддя Бйорн Кейперс (Нідерланди).
Після поразки 1:2 у Харкові
«Бенфіка» на своєму полі конче
мала забивати. І їй це вдалося вже
в дебюті поєдинку. На дев’ятій
хвилині зустрічі капітан господарів
поля Піцці (який з пенальті провів
єдиний гол «Бенфіки» на виїзді)
хитро поклав м’яч у самісінький
дальній кут воріт капітана гостей
Андрія Пятова.
За рахунку 1:0 в 1/8 потенційно вирушали вже португальці.
Проте свято на лісабонській вулиці
тривало якихось три хвилини. Під
час атаки «Шахтаря» Додо прострілював на Жуніора Мораєса,
який перебував в оточенні двох
суперників. І саме від одного
із них — Рубена Діаша — м’яч влетів у ворота «орлів».
Рахунок 1:1 був уже на користь

«Шахтаря». Щоправда, ще до перерви Рубен Діаш реабілітувався й
вивів португальський клуб уперед — після розіграшу кутового
переграв у повітрі Миколу Матвієнка і ударом голови встановив
«дзеркальний» рахунок –2:1.
А ось в дебюті другого тайму португальці збільшили свою
перевагу до двох м’ячів. Микола
Матвієнко на абсолютно рівному
місці утнув неймовірну дурницю,
вирішивши віддати поперечну
передачу на Пятова, результатом чого став гол Рафаела Сілви.
Нагадаємо, що зимового міжсезоння Миколу активно «сватали»
в АПЛ — проте в конкретному
поєдинку його гра не дотягувала
й до рівня Другої ліги Чемпіонату
України…
На щастя, «Шахтарю» вдалося за якихось дві хвилини знову
повернути ситуацію на свою
користь. Крутезно зіграв Тарас
Степаненко, який після подачі

кутового вбивчим ударом голови
змінив рахунок на прийнятні для
свого клубу 3:2. До речі, Тараса
після цього епізоду вболівальники
відразу «перехрестили» на «Зінедіна Степаненка».
Звісно, «Бенфіка» щосили прагнула забити четвертого, який виводив її в 1/8. Натомість одержала
у власні ворота третього від Алана
Патріка. Та ще й якого — бразилець пробив із відскоком від землі
мало не у самісіньку дев’ятку!
За рахунку 3:3 лісабонські
«орли» мали забивати аж двічі. Але
дзуськи!
За підсумками жеребкування,
суперником «Шахтаря» в 1/8 буде
німецький «Вольфсбург». Нагадаємо, що «вовки» на груповому
етапі двічі обіграли наш ФК «Олександрія» (3:1 і 1:0). А на стадії
1/16 без проблем розібралися
із пам’ятним для уболівальників
київського «Динамо» шведським
«Мальме» (2:1 і 3:0).

ЗА ВОРОТАМИ

Луїш КАШТРУ, головний тренер «Шахтаря»:
«Ми жахливо грали в першому таймі, не могли домінувати ні в нападі, ні в обороні. Не контролювали суперників.
«Бенфіка» притискала нас до штрафного майданчика увесь
перший тайм. Але в перерві ми здійснили зміни, і в другому
вже більше перебували на чужій половині поля. Вважаю, по грі
в другому таймі ми заслужили на цей успіх».
Андрій ПЯТОВ, голкіпер і капітан «Шахтаря»:
«Матч був дуже важким. Погано розпочали. Перший
тайм — взагалі препогано. Якщо воротар не дуже впевнений, то це передається команді. Я не надто сильно почав
гру, десь на виході не зіграв, десь ногами невдало. І це, напевне, передалося оборонцям. Але хлопці — молодці, проявили характер. Помітно, що в нас є команда. Ми це доводили ще восени,
довели і зараз.
Каштру в перерві трохи покричав, я його ніколи настільки злим
не бачив. Усе, вочевидь, заслужили». n

Троє мешканців
ме
села Гуща
Любомльського району під
Любомл
виглядом рибалок намагалися
виглядо
потрапити до річки Західний
потрапи
Буг, що знаходиться за лінією
інженерних споруд
Олена ВОЛИНЕЦЬ

оловіки звернулися до працівників
Луцького прикордонного загону, аби
отримати відповідний дозвіл. Проте коли вони прибули до місця пропуску,
то правоохоронці звернули увагу на те, що
у них не було жодних знарядь для риболовлі. Тому черговий наряд не пропустив
цих «рибалок». Однак чоловіки виявилися наполегливими та, ігноруючи правоохоронців, почали рухатись у бік кордону з Польщею. На вимоги зупинитися
і пред’явити документи не реагували,
більше того — зухвало себе поводили, нецензурно висловлювалися й усіляко провокували прикордонників, при цьому один
із них вдався до втечі.
У ході затримання порушників охоронці
кордону зробили попереджувальні постріли. У результаті двох затримали одразу,
третьому пощастило втекти.На лжерибалок складено адміністративні документи
за ст. 202 «Порушення прикордонного
режиму» та ст. 185–10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі
військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України» КупАП.У подальшому правоохоронці з’ясували, що зазначені особи, ймовірно, причетні
до протиправної діяльності на державному
кордоні, пов’язаної з незаконним переміщенням цигарок. Якраз вдаючи із себе
рибалок чи під виглядом проведення сільськогосподарських робіт, місцеві мешканці
займаються контрабандою.
«Нагадаємо, що прикордонники під
час охорони державного кордону, окрім
спеціальних засобів та заходів фізичного впливу, мають право застосовувати й
зброю. Тому радимо не провокувати правоохоронців та виконувати їхні законні вимоги», — йдеться на сайті Державної прикордонної служби України. n

Ч

n Біда

НА РАТНІВЩИНІ
ЗА ЧОТИРИ ДНІ ВОДА
ЗАБРАЛА ЖИТТЯ
ЧОТИРЬОХ ЛЮДЕЙ
22 лютого у Комаровому у ставку
втопився шестирічний Владислав Г.
Валентина БОРЗОВЕЦЬ

Петиція щодо заборони реалізації та
використання поліетиленових пакетів
у Володимирі-Волинському набрала
необхідну кількість
голосів. Це підстава для розгляду
звернення депутатами міськради. Замість
шкідливих для природи виробів пропонують впроваджувати екоаналоги: паперові,
з природної сировини, тканинні торби.

Двоє хлопців 12–13 років
на саморобному плоту
плавали річкою Омелянівкою в Луцьку. Очевидці
повідомили про це на лінію
102. До приїзду поліції та
рятувальників шестикласники самотужки повернулись до берега, оскільки їх
покликала мама. На щастя,
хлоп’яча витівка обійшлася
без пригод.

5 немовлят народилося у Луцьку 29
лютого. 1 дівчинка і 2
хлопчики побачили світ
у міському пологовому
будинку, а у Волинському перинатальному
центрі цього дня – двоє
діток різної статі. Одному малятку медики
допомогли з’явитись на
світ завдяки кесаревому
розтину.

ого ж дня 66-літня мешканка Ковеля, яка гостювала у Залісах,
прямуючи у Заболоття на залізничний вокзал, аби заїхати додому,
знайшла смерть у меліоративному каналі. Подібна трагедія сталася і у Залісах з Василем К., 1968-го року народження. Обох утоплеників виявили
у водоймах уже наступного дня.
А 25 лютого житель села Адамівка
55-річний Василь Ш. приїхав у Велимче
до млина. Справившись із роботою, чоловік навідався до товариша. Повертаючись додому підводою, проїжджав через
канал і опинився у ньому.
Ось так необережність людей коштувала їм життя. n
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ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

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

НЕРУХОМІСТЬ
l 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 Продається велика квартира
(5 кімнат, майже в центрі Луцька,
автономне опалення, новобудова).
Тел. 097 10 20 995.
l Продається однокімнатна квартира в Луцьку (новобудова). Тел.
098 66 06 303.
l Продається дерев’яний будинок
у Луцькому районі. Є льох, криниця, центральне водопостачання, газ,
53 сотки землі. Можна під дачу. Все
приватизоване. Тел.: 066 03 86 233,
050 99 91 817.
l У смт Торчин продається будинок
(85 кв. м). Є газ, світло, вода, земельна
ділянка (15 соток). Усе приватизоване.
Тел. 095 35 01 476.
l Продається газифікований будинок
з надвірними спорудами. Є 0.25 га землі (с. Бобли Турійського району). Тел.:
050 72 60 037, 097 10 50 569.
l Продається цегляний будинок
у с. Чемерин Ківерцівського району.
Тел. 068 64 56 333.
l Продається земельна ділянка (17,25). Є документи (с.Згорани Любомльського району).
Тел. 068 73 89 893.
l Продається приватизована земельна ділянка (0.17 га) для ведення с/г.
Можна під забудову (1 км від Луцька,
поряд — будинки). Тел. 096 11 33 905.
l Терміново недорого продається
дача (масив «Вишенька»). Тел. 066 02
98 489.
l У с. Забороль продається земельна
ділянка (0.12 га). Є фундамент із цоколем (10 х 11). Тел.: 097 42 14 549, 066
92 51 108.

21, 26, 30 анкерів) та тракторні (з баком на міндобриво), сошникові, копачки дворядні польського та однорядні
німецького виробництва («Кухман»,
«Шмутцер», «Кромаг»), картоплезбиральний комбайн «Хассія», 4-тонний одновісний розкидач. Тел.:
096 85 85 455, 098 11 67 547.
l Продам фронтальні навантажувачі на китайські та вітчизняні трактори (МТЗ, ЮМЗ, Т-40, Т-25). Тел.:
067 49 57 299, 098 81 00 913.
l Терміново недорого продам трактор ЮМЗ-6 АКЛ, 1992 р. в., у доброму
робочому стані. Є документи. Можлива доставка. Тел. 096 72 22 134.
l Недорого продам трактор
Т-25 у дуже доброму стані. Є документи. Можлива доставка.
Тел. 096 80 48 733.
l Продам недорого трактор Т-40 після повного капремонту, у доброму стані. Тел. 066 38 05 887.
l Продається комплект майже нових вузьких коліс для міжрядного
обробітку до МТЗ-80 або ЮМЗ-6.
Тел. 095 20 25 319.
l Продається одновісний тракторний
причіп (самоскид) у відмінному стані.
Тел. 095 20 25 319.
l Продається нова решетна віялка.
Тел. 066 71 51 662.
l Продається 4-рядна картоплесаджалка (вітчизняного виробництва).
Тел.: 068 56 40 474, 050 61 07 082.
l Продається 2-корпусний плуг у доброму стані до тракторів Т-40, ЮМЗ.
Можлива доставка. Ціна 5 400 грн.
Тел. 098 99 20 845.

l Продам мінітрактори (японського

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА

виробництва): «Кубота», «Янмар»,
«Ісекі», «Хіномото», «Мітсубісі» (від
17 до 80 к/сил). Повний пакет документів, без використання в Україні (фреза у подарунок). Можлива доставка. Тел.: 097 76 27 586,
050 56 17 800, 096 74 51 932.

l Продам сівалки кінні (13, 15, 17,

l Продам трактори Т-25 у добро-

му стані (привезені з-за кордону),
прес-підбирачі, гноєрозкидачі, сівалки, плуги, саджалки, іншу техніку. Недорого. Тел.: 067 12 53 737,
099 08 34 091.
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 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.

РІЗНЕ
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 торфобрикет, вугілля (сортове і для кузні). Можлива доставка.
Послуги автомобілем (самоскид).
Тел.: (0332) 24–34–23, 098 48 13 899,
050 52 37 811.
l Продам балки, крокви, дошки,
рейки, а також дрова паливні (твердих та м’яких порід), обрізки соснові.
Тел. 096 94 03 394.
l Продам дрова твердої породи (дуб,
граб. Можна чурки, рубані). Недорого.
Тел.: 096 55 33 644, 066 55 33 644.
l Куплю газову плиту (б/в). Тел. 066
52 59 352.

l Продам щебінь, пісок, відсів, цемент М-500, цеглу червону, дрова
твердих порід. Тел.: 095 53 55 663,
097 75 16 430.
l Продам дрова (рубані, чурки, метрові), пісок, щебінь, цеглу, відсів,
глину, чорнозем, торф, торфобрикет, цемент, бутовий камінь. Вивезу
будівельне сміття. Послуги автомобілем «Бобкат». Тел.: 098 91 25 884,
050 60 97 986.
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l У Рожищенському районі продається кобила (3 роки). Тел.:
095 61 11 163, 098 21 33 243.
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 кормовий буряк (Луцький район). Тел. 066 13 25 827.
l Продам сіно, солому (в тюках),
дрібну картоплю. Тел. 096 42 24 834.

ПОСЛУГИ
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків, цегли, роблю монтаж та підшив, утеплення фасадів.
Тел. 098 39 05 559.
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 Загублені диплом бакалавра
та додаток до диплома (серія BC
№ 15045187), видані 2001 року Волинським державним університетом імені
Лесі Українки на ім’я Нагорна Ірина Ігорівна, вважати недійсними.
l Загублений диплом (№ 621334),
виданий Луцьким СПТУ № 6 на ім’я Раєнков Юрій Володимирович, вважати
недійсним.
l Загублений студентський квиток,
виданий деканатом факультету педагогічної освіти та соціальної роботи
Східноєвропейського національного
університету ім. Лесі Українки на ім’я
Брей Маріанна Олександрівна, вважати недійсним.
l Викрадений студентський квиток (серія ВС № 12836709), виданий
деканатом факультету педагогічної
освіти та соціальної роботи Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки на ім’я Адамчук
Владислава Володимирівна, вважати
недійсним.
l Загублений військовий квиток
(серія АВ № 078862), виданий на ім’я
Шоломович Олег Ростиславович, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо,
сумуємо

ФГ «КОРСОЙЛ-АГРО» (с. Шепель) запрошує на роботу
тракториста-машиніста с/г виробництва. Для бажаючих працевлаштуватись та отримати інформацію
про роботу на підприємстві прохання звертатись за
телефоном: 096 778 0334.

Члени громадської організації «Ветерани судових органів Волинської області» висловлюють щире співчуття
заступнику голови Волинського
апеляційного суду В.А.Подолюку
з приводу смерті батька

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.

Анатолія
Дем’яновича.

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.

3 березня 2020 Вівторок

ФРАНЦУЗЬКІ
ТЯ
НАТЯЖНІ
СТЕЛІ

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

stelia.in.ua
stelia
info@stelia.in.ua
f @
l

3 березня минає 40 днів, як немає з
нами найріднішої людини –
Олександра Петровича
ШЕРШУНА.
Він був найкращим чоловіком, батьком, дідусем. Важко пережити цю втрату. Не проходить і дня без згадки про
нього. Ми його любимо та пам’ятаємо.
Він у наших думках та серцях лишиться
назавжди.
Вшануймо пам’ять про
Олександра Петровича молитвою. Дякуємо всім, хто був з
нами.
Рідні.
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n Резонанс
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n Що віщує небесна канцелярія?

Фото youtube.com.

Фото molbuk.ua.

Аж не віриться, що зима ще нагадає про себе навесні.

Чи буде у березні
–170?
Народні синоптики з Волині
та Київщини трохи налякали українців
Леонід ОЛІЙНИК

Вранці господиня застала сумне видовище: на тушках птахів були глибокі подряпини, а невідома істота
залишила на мокрій землі гігантський слід.

КУРЕЙ ТА КРОЛІВ НА РІВНЕНЩИНІ
УБИВАЄ ЧУПАКАБРА?
Невідома істота проникла у приватне володіння
у мікрорайоні Тинне на околиці обласного центру.
Вранці, коли господиня прийшла погодувати
домашніх птахів, жахнулася: вони знекровлені
й обезголовлені лежали складені рядком. Хижа
істота залишила на тушках глибокі подряпини.
Тож місцеві мешканці серйозно налякані появою
чупакабри
Ірина ПАСІЧНИК

же тоді пані Лариса
Зелінська пригадала, що чула вночі гавкіт
собак, втім, не надала значення, вирішивши, що пси лають
на котів. Дістатись до курей
не так уже й просто, адже між
сусідами є два паркани, один
із них 2-метровий — саме таку
висоту вдалося перестрибнути невідомій тварині. Тож
відразу в причетності до недоброї справи запідозрили…
чупакабру.
— Ця істота перескочила
через огорожі і задушила моїх
курей, повідгризала їм голови. На паркані лишилися сліди свіжої землі, — розповідає
господиня пані Лариса. — Думаю, що це мутант. Якийсь
великий і тяжкий, бо сліди
після дощу були дуже великі
і глибокі.
Жінка відразу поклика-

В

ла сусіда і разом оглянули його подвір’я. Там теж
виявили сліди невідомого
звіра. Вони були надто великими — 7 сантиметрів
у довжину та 5 — у ширину.

паркані
« Налишилися
сліди
свіжої землі.
Думаю, що це
мутант. Якийсь
великий і тяжкий.

»

Тож відразу відкинули підозру на лиса, собака чи вовк
теж не змогли б перестрибнути через таку перешкоду. Як виявилося, і в сусіда
нещодавно невідома істота
вбила 40 курей, кілька кроликів та індика.
Тож у населеному пункті
запанував страх, мовляв, чу-
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пакабра повернулася. Люди
пригадують, що в цій місцині
кілька місяців тому вже були
випадки «господарювання» дивної істоти. Пригадують, що тоді вона повбивала
не лише птицю і кроликів,
а й свиней вагою понад 100 кілограмів.
Ні тоді, ні тепер звіра ніхто
не бачив, бо промишляє чупакабра тільки вночі. Начальник відділу Державної служби
з питань безпеки харчових
продуктів і захисту споживачів у Рівненській області Володимир Новосад схиляється
до думки, що наробити лиха
господарям міг здичавілий
пес, який, наприклад, має
помісь із вовком. Аналогічної
думки притримується і біолог
Ростислав Шикула, а спосіб
складання домашніх тварин
у певному порядку пояснює
звичайним процесом полювання.
— Вони кладуть їх у рядочок не тому, що хочуть комусь
показати. А тому, що так витягують жертву, — зазначає
вчений.
Тож науковці солідарні
у своїх висновках, що міфічна
чупакабра — це всього лише
здичавіла чи уражена якимись
хворобами тварина, швидше
за все, родини псових. n

еофіційні погодні
експерти Володимир
Деркач та Леонід Горбань дружно віщують потепління наприкінці першого
весняного місяця. Щоправда, столичний прогнозист
малює більш сувору синоптичну картину.
Пан Горбань, який мешкає під Києвом, створює
свої передбачення, враховуючи вплив Сонця, Місяця
і планет на погоду Землі.
Цього року зорі йому під-

Н

весни буде
« Початок
класичним.
»
казали, що зима ще побореться за владу. Буде
холодно, морози сягнуть
–12 … —14 … —17 градусів. Справжня весна прийде
лише з 25 числа.
Народний синоптик пояснив, що на початку місяця
буде плюсова температура,
стовпчики термометрів покажуть 7–8 градусів тепла.
Однак уже з 9–10 березня
в країну прийдуть морози,
в регіонах пройдуть дощі
з мокрим снігом. Найсильніші холоди очікуються 14–
17 березня, коли температу-

:)) Анекдоти
:)) :)) :))
Вирішив подорожувати
світом, поки не витрачу всі
заощадження! …За моїми
підрахунками, мандрівка
завершиться приблизно
о 19.30.

Приймальня 723894

ра опуститься до 12–14 градусів морозу. На дорогах
можлива ожеледиця. При
цьому з 20 березня температура повітря підніметься
на 5–6 градусів, але снігопади триватимуть. Потепління
почнеться лише з 25 числа,
коли повітря почне прогріватися до +3– +7 градусів,
а 30–31 березня до 11 —
12 градусів тепла.
А Володимир Деркач
із Каменя-Каширського
стверджує, що зима у березні погойдається на гойдалці та й утече. Він прогнозує погоду, приглядаючись
до сигналів природи в особливий різдвяний період —
з 25 грудня по 7 січня.
Чоловік каже, що початок весни буде класичним.
Невеликі опади інколи переростатимуть у сильні.
Із середини до кінця декади
буде вітряно. Температура
під час цього періоду коливатиметься: вночі — мінус,
удень здебільшого — плюс,
хоча ймовірність денних морозів також висока. У другій декаді очікується менше
опадів. На початку збережуться «гойдалки» температури, а далі суттєво потепліє.
Останній відрізок березня
також не розчарує: трохи
похолодає, але опадів буде
мало — зима відступить. n

:)) :)) :))
Корисні поради з інтернету: «Дівчата! Ніколи
не виконуйте вдома чоловічої роботи! Я от нещодавно
поличку сама прибила…
Вже тиждень намагаюся довести чоловікові, що в мене
немає коханця…» n
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