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Юлія Кожевникова: «Ніде так добре нема, як на своєму хуторі».

«На дві хати —
троє людей. Ось і все
наше поселення»
Хутір Ямище, що належить до села Щитинь
Любешівського району, колись мав 20 осель. Сьогодні
він спорожнів, і тепер вечірньої пори лише у двох
будинках світиться вогник
Катерина ЗУБЧУК

димир Сільчук, якому 90 скоро виповниться, а на цьогорічну зиму уже син до себе
забрав батька («зір почав різко падати, то як самому?»).
А ось Юлія Кожевникова,
якій за 75, хоч і без милиць
не обходиться, а раду собі
якось дає. Дочку має в Щитині, то та наглядає по можливості. Бо ж то й вона більш
у Польщі, як удома, — на життя якось треба заробляти.

ЧИ УЯВЛЯЛА НОБЕЛІВСЬКА
ЛАУРЕАТКА, ЩО ЧЕРЕЗ
100 РОКІВ ЇЇ КНИЖКУ
ЧИТАТИМЕ ПОЛІЩУЧКА
БАБА ЮЛЯ?

ТО СКІЛЬКИ ВОЛИНЯН
УЖЕ ЗАХВОРІЛО
НА КОРОНАВІРУС?
Це запитання хвилює усіх, адже заразитися небезпечною
недугою нікому не хочеться. Ми підготували добірку
важливої інформації, яка може стати в пригоді в умовах
суворого карантину
Оксана КРАВЧЕНКО

СТРАШНА ПАНДЕМІЯ
ТРИМАЄ НАС В ОБЛОЗІ

Станом на ранок 23 березня в Україні зареєстровано 73 випадки інфікування COVID-19. На Волині,
на жаль, теж уже є два позитивні результати експрес-тестів на коронавірус,

« Спершу
проаналізуйте, чи
справді ви могли
десь підхопити
коронавірус.

»

але остаточний висновок
зроблять після лабораторного підтвердження діагнозу. В 11 волинян, які мають характерні симптоми,
підозрюють коронавірусне
захворювання.
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО
З’ЯВИЛИСЯ ПІДОЗРІЛІ
СИМПТОМИ?

За рекомендаціями
Всесвітньої організації
охорони здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України алгоритм
дій має бути таким:
l Спершу проаналізуйте, чи справді ви могли

десь підхопити коронавірус. Наприклад, протягом
останніх тижнів побували
у країнах, де є спалах
хвороби, або контактували з людьми, які звідти
повернулися.
l Якщо контакти були
й у вас з’явилися симптоми, як от: гарячка,
головний біль, кашель,
ускладнене дихання, —
залишайтеся вдома
і телефонуйте сімейному лікарю. Не треба йти
в лікарню одразу, адже
якщо ви хворі, то заразите інших.

Закінчення на с. 2
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n Будьте обережні!
ВАШЕ ПОМЕШКАННЯ МОЖУТЬ «ПОЧИСТИТИ», АЛЕ НЕ ВІД ВІРУСІВ...
Інтернетом поширюється інформація, що група людей у спеціальних
костюмах захисту пропонує продезінфікувати квартири та будинки
Богдана КАТЕРИНЧУК

ід виглядом обробки приміщень
зловмисники можуть потрапляти у житло і вчиняти злочини. Поліція Волині просить всіх бути обачними

П

та не відчиняти дверей незнайомцям.
«На сьогодні в області з такими заявами
до правоохоронців ніхто не звертався.
У разі виникнення подібних ситуацій одразу повідомляйте на лінію 102», — йдеться
на сайті відомства. n

Ми їдемо на хутір із щитинським сільським головою
Василем Саливончиком. Від
Василя Миколайовича уже
знаю, хто тут живе. Довго
не покидав свою хату Воло-

Іван Русинчук:
«На такому
роздоллі, біля самої
Прип’яті, гріх не
бути рибалкою».

Закінчення на с. 6—7
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АДЕНОМА, ПРОСТАТИТ,
ІМПОТЕНЦІЯ?
ЯК Я ВРЯТУВАЛА СВОЇХ ЧОЛОВІКІВ
Мене звати Світлана. Не так давно почала помічати, що
мій чоловік втрачає своє чоловіче здоров’я: бігає разів зо три
за ніч до туалету, скаржиться на біль у паху, насамкінець імпотенція… А ще дочка приїхала у гості, і в зятя ті ж самі проблеми… А що далі? Спершу пігулки, великі витрати, а далі —
аденома, операція?..
Треба було рятувати сім’ю і чоловіка, адже все на наших жіночих
плечах. Почала розпитувати про це знайомих, родичів, друзів, і мені
багато хто порадив книгу «Друге серце чоловіка». За їхніми словами, книгу написали світила медицини. Відтак, замовила її й собі.
Книга надійшла поштою дуже швидко і коштує недорого. Дала її чоловікові, то він за день і прочитав. Бачу, очі засвітилися, каже, що
багато чого зрозумів, і тепер знає причини його проблем, а головне,
як їх позбутися. Чоловік одразу ж почав застосовувати рекомендації з книги «Друге серце чоловіка», і вже за два дні до туалету почав
ходити значно рідше, біль поволі вщухає, а ще за два тижні з’явилося чоловіче здоров’я! Після цього випадку я відкрито
ділюся нашою історією, щоб допомогти якомога більшій кількості людей, хто страждає цією недугою.

УВАГА! АКЦІЯ!

До 14.04.2020 р.
ціну на книгу знижено в 2 рази.

40 грн 20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).
Тел.: (067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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Оксана КРАВЧЕНКО
«Якщо ми самі собі не допоможемо, нам ніхто не допоможе.
Головне — без паніки».

Ігор ПАЛИЦЯ:
«Ті, хто повернувся
з-за кордону, мають на два
тижні самоізолюватися»
Народний депутат від Луцька виділив 20 мільйонів
зі свого благодійного фонду «Тільки разом» на
боротьбу з коронавірусом і закликав співвітчизників,
які повернулись з-за кордону, самоізолюватися

—Є

на обсервації… Я вважаю,
що наша країна не готова…
У нас немає ні інструкцій, ні
навіть агітації, яким чином
забезпечити самоізолювання і обсервацію. Тільки
свідомість людей допоможе в цій ситуації.
— Може трапитися
критична ситуація, коли
села вийдуть проти тих,
хто повернувся з-за кордону? Як застерегти людей від паніки?
— Буде дуже негарно
і нерозумно, якщо села

наші громадяни України, які працювали
« Цеза кордоном
не тому, що їм так хотілося,
а тому, що у нас нема робочих місць
і достатнього рівня зарплат.
тися. За кордоном понад
три мільйони наших заробітчан, які сьогодні втратять роботу через зупинку економіки. І всі будуть
повертатися додому… Ми
не готові до таких рішень
держави, які ухвалив, наприклад, Ізраїль. А там
усі, хто прилітає, навіть
свої громадяни, йдуть на
14 днів на карантин, якщо ні
— порушують кримінальну
справу. В Гонконзі електронні браслети одягають тим,
хто самоізольований, хто

»

вийдуть проти. Це наші
громадяни України, які
працювали за кордоном
не тому, що їм так хотілося, а тому, що у нас нема
робочих місць і достатнього рівня зарплат.
У селах є лідери громад, керівники ОТГ. Їм
треба слідкувати, щоби
всі люди, які повертаються з-за кордону, йшли на
самоізоляцію на два тижні.
Джерело:
Фонд Ігоря Палиці
«Тільки разом». n

Коли у вас немає сімейного лікаря, саме час укласти
декларацію. В іншому випадку — дзвоніть на гарячу лінію
Національної служби здоров’я
за номером 1677, МОЗ —
0800505201. У Волинській області: 103, 0332 776584;
Якщо ви почуваєтеся зовсім кепсько і небезпідставно
підозрюєте, що причиною може
бути коронавірус — викликайте
«швидку» (103). Телефонуючи,
не приховуйте від лікарів, де
саме ви були та з ким контактували, щоб медики подбали про
свій захист. Лікарі «швидкої» вирішать, чи необхідна госпіталізація, чи достатньо самоізоляції
та нададуть подальші рекомендації.
НЕ РОЗНОСЬТЕ ЗАРАЗУ!

Сотні заробітчан за останні
тижні повернулися додому із
країн, де лютує коронавірус. Чи
всі дотримуються режиму самоізоляції? На жаль, ні. Не всі також зважуються повідомити, що
мають ознаки інфікування, особливо якщо хвороба має легку
форму. Таких обіцяють притягувати до адміністративної та кримінальної відповідальності. Про
це заявив у фейсбуці заступник
голови МВС Антон Геращенко:
«Ніхто не має права приховувати інформацію про те, що він
захворів особливо небезпечною
хворобою COVID-19. Принцип
лікарської таємниці не поширюється на інформацію про осіб,
інфікованих особливо небезпечними інфекційними хворобами,
— підкреслив він. — Ви маєте
допомагати лікарям–епідеміологам встановити час та обставини інфікування і поінформувати всіх, із ким контактували, про
необхідність самоізоляції». До
речі, за самовільне залишення
місця обсервації (карантину)
передбачено штраф від 17 тисяч
до 34 тисяч гривень, а для посадових осіб — від 34 тисяч до 170
тисяч гривень.
Якщо такі дії призвели до зараження інших людей, то можна

n Вічна пам’ять

З ІТАЛІЇ НАША ЗЕМЛЯЧКА ВЖЕ НЕ ПРИЇДЕ...
Цими днями сумна звістка прийшла в Іваничі: від коронавірусної інфекції
за кордоном померла 59-річна уродженка селища Ніна Виджак (Омельчук)
Оксана КРАВЧЕНКО

ро це написала у фейсбуці жителька
Нововолинська Людмила Цимбалюк,
якій про смерть родички повідомили
по телефону 20 березня вранці. Відомо, що
жінка ще 15 років тому виїхала в Італію. Вона
жила і працювала в місті Бергамо, яке найбільше у цій країні постраждало від пандемії.
«Доглядала за онкохворою італійкою, зараженою коронавірусом. Та вижила, а Ніна

П

Фото life.pravda.com.ua.

То скільки
волинян
уже захворіло
на коронавірус?
Закінчення. Початок на с. 1

інформація,
що в Україну
має повернутися 35 тисяч людей.
За попередніми даними, чотири з половиною
тисячі осіб приїхали через митно–пропускні
пункти Західної України.
Сьогодні в Ковелі ті, хто
приїхав з Італії через
Польщу, не в обсервації.
Що їм робити? — запитав нардепа журналіст
телеканалу «Аверс».
— Тільки самоізолюва-

www.volyn.com.ua

померла. Нам розповіли, що її підключили
до апарата штучної вентиляції легень, але
на третій день Ніни не стало», — розповіла
пані Людмила журналістам.
Волинянка — не перша жертва коронавірусу серед українців за кордоном. 13 березня в Італії від COVID-19 померла киянка
Раїса Малишева. 19 березня повідомили
про смерть уродженки Львівщини, яка жила
і працювала в містечку Романо ді Ломбардія. n

понести кримінальну відповідальність у вигляді штрафу від
1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(17—51 тисяча гривень) або обмеження волі до 3 років. Якщо ж
вас звинуватять у загибелі людей, то покарання буде від 5 до
8 років ув’язнення.
НАРЕШТІ БУДЕМО
МАТИ ТЕСТИ

Досі у розпорядженні волинських медиків була невелика
кількість експрес–тестів. Матеріали на дослідження методом
ПЛР передавали у лабораторію
до столиці, результатів доводилося очікувати кілька днів. Є
надія, що тепер ситуація поліпшиться і ми будемо мати реальнішу картину поширення коронавірусу. Цими днями в Україну доправили з Китаю цінний
вантаж. МОЗ повідомило, що
одержали два види тестів: для

може
« Людина
не відчувати симптомів
хвороби, але становити
загрозу для оточуючих.
Тому важливо
звести контакти
до мінімуму.

»

ПЛР — лабораторний метод, та
для експрес–діагностики. Останні будуть використовуватися
для «санітарного сортування»,
тобто якщо в людини підвищена
температура і є підозра на коронавірусну хворобу, їй мають зробити два тести: на грип і на коронавірус. Якщо експрес–тест
підтверджує COVID-19, лікарі
мають узяти додатковий зразок
для його дослідження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР,
наголосили у МОЗ.
ПЕРЕБІГ КОРОНАВІРУСНОЇ
ІНФЕКЦІЇ

Як свідчить досвід медиків
Китаю, захворювання в середньому лікують приблизно до
20 діб.
День 1—4. У перші дні основним симптомом є висока
температура, може з’явитися
біль у м’язах, сухий кашель, нудота і діарея. Початок хвороби
може протікати в м’якій формі.
День 5—6. Ускладнюється
дихання. Особливо це стосується літніх людей, у яких є проблеми зі здоров’ям.
День 7. Істотне посилення
проблем з диханням. У багатьох
заражених у цей період інші
симптоми слабшають.
День 8—9. У пацієнтів, які
важко переносять інфекцію
(близько 15% від кількості всіх
хворих), розвивалися ознаки
гострого дистрес–синдрому:
легені вже не могли належним
чином працювати.
День 10—11. Важкі хворі
потрапляють у реанімацію. До

наявних симптомів додається
біль в животі.
День 12. Пацієнти йдуть на
поправку, задишка проходить,
температура знижується.
День 17. Видужуючих виписують. Багато з тих, хто вилікувався, продовжували кашляти.
Вчені проаналізували симптоми 204 пацієнтів із коронавірусом у місті Ухань. Вони з’ясували, що майже половина
скаржилася на розлади шлунка.
Виявили кілька випадків, коли
у заражених коронавірусом
були порушення травлення, а
респіраторні симптоми так і не
проявилися. Трапляється висип
на тілі, який свербить. У цілому
період одужання триває близько
20 діб, але деякі пацієнти вмирали на 18-й день.
КАРАНТИН: ЯК ПОДБАТИ
ПРО СВІЙ ЗАХИСТ?

Окрім самоізоляції, суворого
дотримання вимог гігієни, важливо їсти здорову і корисну їжу,
яка допомагає нормально функціонувати вашій імунній системі.
Обмежте вживання алкоголю й
уникайте цукровмісних напоїв,
не паліть. Куріння може збільшити ризик розвитку важкої форми
захворювання, якщо ви будете
інфіковані. Важливо не забувати про фізичну активність, рекомендує ВООЗ. Коронавірус
вражає як літніх людей у віці за
65 років, так і молодь. Людина
може не відчувати симптомів
хвороби, але становити загрозу для оточуючих. Тому важливо
звести контакти до мінімуму.
ВЕЛОСИПЕДОМ
АБО ПІШКИ — БЕЗПЕЧНІШЕ

У містах не курсує громадський транспорт. Німецькі лікарі
радять пересісти на велосипеди. «Той, хто уникає автобусів
і електричок, зменшує ризик
зараження, оскільки коронавірус передається переважно
повітряно–крапельним шляхом
на близькій відстані. До того
ж збудник продовжує жити на
поверхнях і залишається заразним до дев’яти днів. Тому кожен
поручень в громадському транспорті потенційно небезпечний,
— пояснює пульмонолог Міхаель Баршок із Федерального
союзу пульмонологів. — А їзда
на велосипеді підвищує витривалість, тренуються м’язи легень, поліпшується їх вентиляція і кровопостачання. Будуть на
користь і піші прогулянки, але в
місцях, де нема скупчення людей і з дотриманням дистанції».
P.S. Вчора на Волинь
до кінця дня мали надійти
5800 експрес-тестів на коронавірус, дезінфектори та індивідуальні засоби захисту. На
брифінгу в ОДА йшла мова і про
одержання 1920 тестів для проведення лабораторних досліджень методом ПЛР у Луцьку,
що дасть змогу оперативніше
встановлювати діагноз. n
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Доброго дня
вам, люди!

25 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.06, захід — 18.42,
тривалість дня — 12.36).
Місяць в Овні. 2 день Місяця.
Іменинники: Григорій, Феофан,
Семен, Симеон.
26 БЕРЕЗНЯ

У неділю, 29 березня, о 3-й ночі
переведіть годинник на годину вперед.

Маски… з вишивкою

n Анекдот

Кома —
це ще не крапка

Кость ГАРБАРЧУК

«Д

До хворого в реанімацію прийшов
провідати кум.
Ото сидить чоловік біля ліжка,
слухає, як працює апаратура. Його
кум із заплющеними очима в комі
ледве дихає. Чолов’яга так сумно
каже:
– Якби не твоя хвороба, зараз би хильнули по чарці, як колись.
За здоров’я. У мене ж із собою все
необхідне є…
– Так наливай швиденько! Чого
тягнеш? — раптом заговорив хворий, широко розплющивши очі.
– А як же твоя кома?!
– Стривай, куме, кома — то ж іще
не крапка!..

Прикольно, правда ж?

Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

За словами пані Аліни, вони
на цьому не збираються заробляти,
лише хочуть повернути собівартість
витрачених матеріалів. Багаторазові
маски (легко перуться та прасуються)
складаються із двох шарів 100-відсоткової бавовни та двох шарів марлі.

n Золоті слова
Страшні часи настали! Люди
змушені мити руки, готувати їжу
вдома, спілкуватися з дітьми.
Так можна і до читання книг дійти.

І пес на карантині
Через антивірусні
заходи страждають
не лише люди, але
й брати наші менші
Сергій НАУМУК

обака вищав, аж розлягалося навкруги. Попри карантин,
у дворі зібралося кілька дівчат та хлопців. Один із них
тримав на повідку молодого
пса, який і секунди не сидів
на місці: то дивився навколо,
то пробував потягнути го-

С

сподаря, то обнюхував його
друзів. Ті спокійно спілкувалися і не звертали на чотирилапого уваги.
А вищання заполонило весь двір: на четвертому поверсі, поклавши лапи
на балкон і витягнувши морду якомога більше донизу,
виглядав білий песик. Він
аж нетямився, споглядаючи
на свого «родича», що насолоджувався прогулянкою.
І не переставав жалібно подавати голос. Що поробиш:
карантин.

Народна мудрість із фейсбуку.

n Погода

Останній
поцілунок зими
25 березня відзначається
день преподобного Феофана
сповідника, 26-го — перенесення
мощів святителя Никифора,
патріарха Константинопольського.
У минулі часи примічали, якщо
цього дня буде туман, то все
літо дощитиме. Уважно стежили
за прильотом птахів: якщо
першими з’являться жайворонки,
то буде тепло, а коли зяблики —
холодна погода

«Ви знаєте такого
історика … Хайла
Ушевського?»
У райцентрі на Волині — банер, за який
має бути соромно. Розміщений на одному
з приватних магазинів у Горохові
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

вернув на нього мою увагу один із місцевих
мешканців. Зателефонував і з сумом запитав, чи знаю історика на ім’я Хайло Ушевський? Одразу ж, не чекаючи відповіді, чоловік
пояснив, що цікавиться без іронії, бо йдеться про
Михайла Грушевського (1866–1934 рр.). У світі
цього діяча знають як творця української наукової
історіографії, соціолога, публіциста, письменника,
політика, державника.
Його іменем, портретом і крилатим висловом
«Мусимо жертвувати всім, щоб урятувати найдорожче: самостійність і незалежність нашого народу» хтось спершу прикрасив приміщення, а тепер
заплющує очі на те, як дощі й час понищили незвичайну афішу…
Що скаже міська влада?

«Карантинний» вимір життя відкриває нові горизонти. Продавці ринків перебираються трудитися
в інтернет. Створили спеціальну
групу у фейсбуку з гучною
ю
назвою «Збережемо малий
ий
бізнес — продаж із доставкою». В іншій мережі — viber — з’явився
Луцький ринок онлайн.
Тут тобі і свіжий медок,
і карасі, й сметанка. Продають навіть
велосипеди (доступна
й екологічна заміна громадського транспорту)
Оксана КОВАЛЕНКО

не
думайте, що на сайті
базару так само
одноманітно й спокійно,
як у супермаркеті. Зовсім ні!
Охочі поторгуватися залюбки виливають своє красномовство й далі. Але по-новому: можна переписуватися
(як у старі добрі часи, тільки
на комп’ютері і в режимі реального часу) або ж телефоном. Правда, є й болюча

…І

Вітамін С від господинь
корисніший, аніж від хіміків.

точка: дуже обережно варто
поводитися продавцям масок. Одна жінка спробувала.
Хотіла підзаробити «усього»
по гривень 20 на кожній. Накинулися «усім селом», але
не на товар. Надцять дописувачів навіть не мали бажання
ставити три крапки замість
лайки. А останній підсумував: «Ну що? Продала?». Торг
є торг.

Фото з фейсбуку

Торг є торг
Цікаво, скільки днів провисить ще цей банер?

З

Сонце (схід — 6.04, захід — 18.43,
тривалість дня — 12.39).
Місяць в Овні, Тельці. 3 день Місяця.
Іменинники: Олександр, Христина, Терентій, Никифор.

Фото з фейсбук-сторінки Володимира БУТ-ГУСАЇМА.

Вони не лише захистять,
а й подарують гарний настрій

рузі, моя дружина Аліна шиє
маски на замовлення! Засоби захисту, які подарують
гарний настрій», — написав у фейсбуці громадський активіст Володимир Бут-Гусаїм (обоє на фото).
У телефонній розмові пані Аліна розповіла, що займається машинною
вишивкою й виготовляє набори для
вінчання та хрещення. Коли розпочалася епідемія, то народилася ідея
щодо масок із вишивкою.
— Я добре розумію, що все має бути
стерильно, — пояснила жінка. — Адже
насамперед вона має захистити. Але
як мама хотіла таким чином також заохотити носити маски двох своїх дітей.
Найбільше до вподоби захисні засоби
із зображенням кактуса. Одна родина
замовила для всіх малюнок панди. Робимо навіть для найменших. Відправила маску для 5-місячної дитинки.

3

а прогнозами чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани Дриганюк,
25 березня — мінлива хмарність,
без опадів. Вітер східний, 5–10 метрів
за секунду. Температура повітря по області вночі від 9 до 14 градусів морозу,
вдень — 3–8 градусів тепла. 26- го —
мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7–12 метрів за секунду.
Температура повітря по області вночі — 0–5 градусів морозу, вдень — плюс
6–11.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 25 березня було
2015 року — плюс 19, найхолодніше —
2013-го — мінус 14 градусів.
У Рівному 25 березня сонячно,
без опадів. Температура повітря від
5 градусів морозу вночі до 4 тепла.
26- го — хмарно, без опадів. Темочі —
пература повітря вночі
3 градуси нижче нуля,
уля,
вдень — плюс 8 градусів.
сів.

З

Ведучий рубрики
Кость ГАРБАРЧУК.
Тел. 72–38–94
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Погляд
Сергій ХОМІНСЬКИЙ,
доцент кафедри соціальних
комунікацій Східноєвропейського
університету імені Лесі Українки

11 гривень
з першої
студентської
стипендії
19 березня Ліні Костенко виповнилося
90. Навіть попри тотальний наступ
коронавірусу, ця подія точно не
залишилася непоміченою українцями.
В одному лишень фейсбуці чи не кожен
другий пост того дня був присвячений
Ліні Василівні. Абсолютно різні люди
бажали ювілярці всіляких життєвих
гараздів, а ще більше — просто
цитували–цитували–цитували її
приголомшливі поетичні рядки
й пощастило дожити до позначки, до якої
великі поети в Україні зазвичай і не наближалися. Це при тому, що в усі часи Костенко
була вкрай «колючою» і незручною для влади. І
за СРСР (коли її хіба що до буцегарні не запроторили), і вже за Незалежності. Про відмову від
звання Героя України і буцімто промовлене нею
«Політичної біжутерії не ношу!» вже справжні
легенди ходять.
А ще із творчістю Ліни Костенко в мене
пов’язаний маленький особистий спогад. У
вересні 1999–го я тільки розпочав навчання в
Інституті журналістики. І ось на першій лекції
з теорії літератури викладач Віталій Федорович Святовець (нині, на жаль, уже покійний)
дістав зі своєї потрісканої дерматинової папки
тоненьку книжечку й поринув у розповідь про
неї.
…Це був роман у віршах Ліни Костенко «Берестечко», який саме тоді — 1999–го — нарешті
побачив світ у завершеному вигляді (хоча написала його авторка ще у 1966–1967 роках).
Того ж дня нам давали першу студентську
стипендію — 17 гривень. Одержавши їх, я поїхав у книгарню «Знання» на Хрещатику, де й
собі придбав «Берестечко». Навіть ціну пам’ятаю — 11 гривень.
Прочитав того ж вечора. А скільки разів повертався до тієї книжки… Бо ж про події середини XVII століття написано — а наче про наше
сьогодення!
Ну, от чого варті хоча б ці рядки (колись я
навіть процитував їх, ставлячи запитання тодішньому Голові Верховної Ради Володимирові
Литвину під час його приїзду на «Козацькі могили» з нагоди чергової річниці битви під Берестечком):
Якби не ті заклепані гусари…
якби не зрадив хаповитий хан…
якби ж він був ощадніший на вдари,
мій кривдами рокований талан!

Ї

Якби не дощ… якби не ремст і розбрат,
якби хоч трохи глузду під чуби.
Якби старшини не пішли урозбрід…
якби, якби, якби, якби, якби!!!
А ось ці поетично–топонімічні фрагменти:
Поля й поля. Півонія і півень.
Дрімайлівка, Нехаївка, Сватки.
А де ж мої Немиринці і Гнівань,
Велике Дрюкове, Драчі, Шабельники?!
***
Он Димер — все димарики й домарики.
Сховалися, либонь, під хвартухи
Мар’янівкам, Мотронівкам, Варварівкам
Іваньки, Андруші і Явтухи.
Велика Глуша. Жаботин і Гадяч.
Тишки. Почали. Вовковиї. Стрий.
Куди не глянеш — Гайворон і Галич.
Чорнобиль, Чорнобай і Чорторий.
Але не була б Ліна Василівна Костенко Ліною
Василівною Костенко, якби не завершила свій
роман про трагічну історичну поразку українців
так, як вона його завершила:
…Не допускай такої мислі,
що Бог покаже нам неласку.
Життя людського строки стислі.
Немає часу на поразку. n

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
n Політика
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Фото eurusolidarity.org.

неповний рік слуги
« Зарозтринькали
усе, що
народ вистраждав і
заробив за п’ять років,
— потом і кров’ю
долаючи економічні
наслідки російської
агресії.

»

«Лікарі сьогодні — такі ж наші захисники, як і армія. І ми в них так само віримо, як у солдатів».

«У Зеленського мають вибрати:
або інтереси народу, або мрія Коломойського
про банк собі — і дефолт Україні»
Головне зі звернення п’ятого Президента України Петра Порошенка
 Лікарі сьогодні — такі ж
наші захисники, як і армія. І ми в
них так само віримо, як в солдатів. Але не всі наші проблеми під
силу медикам.
 Партійні структури «Європейської солідарност і» почали
волонтерську діяльність — доставку продуктів та ліків літнім
людям, яким особливо небезпечно виходити з дому. Мій благодійний фонд змінив пріоритети
і закуповує медичне обладнання
та медикаменти, засоби захисту.
 За неповний рік слуги
розтринькали усе, що народ вистраждав і заробив за п’ять років, — потом і кров’ю долаючи
економічні наслідки російської
агресії. А тепер на всі ці внутрішні «здобутки» нових облич накладається вплив світової рецесії.
 Діяти треба негайно. Стратегічні рішення очевидні.
 Україні життєво важливо
негайно відновити співпрацю
з МВФ. Ця фінансово–киснева
подушка дасть запас міцності.
Фонд не висуває нині жодних обтяжливих умов для українців. Головна вимога Фонду стосується
лише двох людей: особисто Президента і його давнього бізнес–
партнера та покровителя. Ще
восени минулого року Україна
могла б отримати підтримку і не
допустити падіння економіки…

Якби влада прийняла закон, що
гарантував неповернення ПриватБанку його колишнім власникам. Який сенс Фонду давати
Україні гроші, які тут же осядуть
в кишені колишнього акціонера
Привату?
 Настав, панове слуги, момент обирати між інтересами
народу та мрією Коломойського
про банк собі — і дефолт Україні.
 Для підтримки фінансової
стабільності важливо зберегти
незалежність Нацбанку. Курсова
політика має бути прогнозованою та збалансованою. Золотовалютні резерви, які накопичені
за попередні роки, дають змогу
не допустити стрімкого обвалу
гривні і можливість стримувати
інфляцію.
 Слід визначити кілька галузей, в яких задіяний найдовший ланцюжок українського виробництва, що гарантують найбільшу кількість робочих місць, і
знайти способи їхньої підтримки.
Пропозиції у нас є і готові.
 Для стимулювання внутрішнього виробництва і збереження робочих місць нам цілком
під силу зберегти інфраструктурні проєкти, такі, як дорожнє
будівництво чи оновлення рухомого складу вітчизняними вагонами.
 Державне оборонне за-

мовлення, на жаль, так і не схвалене станом на сьогодні. І ми
вимагаємо затвердити якнайшвидше, бо воно забезпечить робочими місцями оборонку і зміцнить обороноздатність держави.
 Добре, що уряд почув нашу
вимогу про індексацію пенсій,
яку обіцяє таки запустити з травня. Ловлю на слові.
 «Європейська солідарність» за мораторій на внутрішньополітичну боротьбу. За те,
щоби політики всі свої битви
відклали на потім, коли здолаємо вірус. Але є зустрічна вимога до влади — утримуватися від
ухвалення сумнівних рішень, які
викликають поляризацію та напругу у суспільстві, розколюють
його. На кшталт ідеї підживити
дніпровською водою російські
військові бази в Криму. Або протоколу про легітимізацію російської окупаційної влади на Донбасі, остаточне підписання якого
заплановане на 25 березня. Чи
не з цим наміром пов’язаний той
поспіх, з яким влада планує надзвичайний стан, та ще й з порушенням конституційної процедури його запровадження?
 У 2014 — 2015 роках ми
були не в кращій, а ще в складнішій ситуації. Але вистояли і стали
сильнішими. І це той шлях, яким
треба йти сьогодні. n

n Актуально

«Roshen» закупив для медиків « Ми маємо намір
докласти максимум
зусиль, щоб
10 тисяч захисних костюмів
допомогти в боротьбі
із коронавірусом.
»
«Це — перша поставка.
Ми розуміємо, що це не
закриє потребу повністю,
але це початок», —
заявили у кондитерській
корпорації

Петро МАКАРУК

и маємо намір докласти максимум
зусиль, щоб допомогти в боротьбі із коронавірусом. Водночас чудово розуміємо, що перемога можлива
лише в тісному та ефективному
партнерстві, координації всіх

«М

представників відповідального
бізнесу з Міністерством охорони здоров’я та безпосередньо
з лікарнями. Тому закликаємо
усі зацікавлені сторони як на
локальному, так і національному рівні координувати дії, а ми в
свою чергу відкриті до співпра-

ці», — заявив директор із розвитку соціальних проєктів кондитерської корпорації «Рошен»
Ірина Пономаренко.

ДО РЕЧІ

Дружина п’ятого Президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка Марина передала Київській
міській клінічній лікарні «швидкої» медичної допомоги перші два
апарати штучної вентиляції легень, які вже працюють у відділенні
інтенсивної терапії. Ще вісім передадуть найближчими днями. Це
— капітально відремонтовані апарати, які знову допомагатимуть
пацієнтам. n
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n Політика

УКРАЇНА ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО «СТАРИХ ЧАСІВ»
Поганою новиною для бізнесу та міжнародних інвесторів називають американські
експерти призначення Ірини Венедіктової Генеральним прокурором
Фото unian.ua.

Дарія КЛИЧ

окрема, експерт «Центру
міжнародного приватного підприємництва» Ерік
Гонц називає голосування за
нову Генпрокурорку «тривожним днем для незалежності
прокурорів». «Тепер в Україні є Генеральна прокурорка,
яка дуже близька до партії
Президента, і моє побоювання, що інвестори та бізнес
сприймуть її призначення як
повернення до старих правил в Україні», — розповів у
коментарі «Голосу Америки»
Ерік Гонц.
Експерт звертає увагу
на причетність родини Венедіктової до «внутрішнього
кола українських олігархів».
За словами Гонца, хоча Президент Зеленський називав
попереднього генпрокурора
«своєю людиною», Руслан
Рябошапка на посаді продемонстрував незалежність
від президентського Офісу.
«Мене як оглядача ситуації

ленським, я б йому сказав:
припиніть, будь ласка, не
робіть більше жодних змін,
інвестори вже й так на межі,
українців і так уже розглядають як країну високого ризику. Зупиніться, просто зупиніться», — ділиться вражен-

З

на цю посаду. Посада Генерального прокурора — одна
з 5–ти найважливіших у країні. Вона ніколи не була прокурором, політично не є нейтральною, а це передбачено
законом, і вона є політичною
фігурою — третій номер у
партії «Слуга народу» торік.
Вона навіть не пройшла конкурс на посаду судді Верховного суду», — розповідає Мелінда Герінг.
Оглядачка «Атлантичної
Ради» не виключає, що Ірину Венедіктову призначили
для того, щоб вона висунула
звинувачення проти попе-

я мав можливість поговорити з
« Якби
Президентом Зеленським, я б йому сказав:
припиніть, будь ласка, не робіть більше жодних
змін, інвестори вже й так на межі, українців і
так уже розглядають як країну високого ризику.
Зупиніться, просто зупиніться.

»

Захід вважає, що Ірина Венедіктова призначена
для політичних розправ.

в Україні лякає те, що країна
повертається до старих поганих часів. Видалити з уряду важливих гравців, які мали

добрі відносини з МВФ, було
надзвичайно поганою ідеєю.
Якби я мав можливість поговорити з Президентом Зе-

нями від української політики
оглядач.
Своєю
чергою експертка аналітичного центру
«Атлантична Рада» Мелінда Герінг вважає Ірину Венедіктову не готовою для
посади Генерального прокурора України. «Вона — абсолютно хибна кандидатура

реднього Президента Петра
Порошенка. «Якщо це правда, що Венедіктову призначили, щоб вона висунула звинувачення проти Петра Порошенка, ми повертаємось у
старі погані часи. Генеральна
прокуратура не повинна грати в такі ігри», — заявила Мелінда Герінг. n

n Із сесійної зали

n Отакої!

Обласна рада виділила 60 мільйонів
на боротьбу з пандемією.
Плюс ще 1 мільйон — депутат Валерій Діброва

ЗАСОБИ ПРОТИ СТРАШНОЇ
НАПАСТІ ВИГОТОВЛЯЛИ…
У КІВЕРЦІВСЬКОМУ СЕЛІ

Вперше засідання волинського парламенту, на яке прибуло
45 депутатів, проходило без представників ЗМІ
Фото volynrada.gov.ua.

Кость ГАРБАРЧУК

проєкті порядку денного позачергового засідання було
4 питання. Після нетривалого обговорення проголосували за
звернення до голів районних рад,
міських, селищних, сільських голів
та голів об’єднаних територіальних громад Волинської області.
У його тексті, зокрема, йдеться: «У зв’язку з надзвичайною ситуацією, що складається навколо
загрози поширення коронавірусної інфекції COVID-19, усі можливі
кошти обласного бюджету (в т. ч.
раніше передбачені на капітальні
видатки) спрямовуються на превентивні заходи та боротьбу з небезпечною інфекцією».
Депутати також внесли зміни
до Програми матеріально–технічного забезпечення військових
частин, підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів
територіальної оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації
в області на 2016 — 2020 роки.
І тривала дискусія розпочалася під час розгляду й обговорення найважливішого питання — «Про внесення змін
до обласного бюджету на
2020 рік».
Директор департаменту фінансів облдержадміністрації Ігор
Никитюк озвучив головні пропозиції. Загалом планують виділити
60 млн грн: 30 млн — на капітальні
видатки і 30 — на поточні потреби.

У

За процесуального керівництва
прокуратури області працівниками
УСБУ в області у рамках
розслідування кримінального
провадження про незаконні оборудки
з підакцизними товарами та марками
акцизного податку (ч. 2 ст. 204 та
ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу
України) задокументовано злочинну
діяльність групи осіб, які налагодили
виготовлення з етилового спирту,
що перебуває в незаконному
обігу, засобу, призначеного
для дезінфекції
Наталка МУРАХЕВИЧ

березня правоохоронці затримали
на межі Волинської області вантажівку із 20 тоннами фальсифікованої
продукції на суму понад 2 мільйони гривень.
У ході проведення санкціонованого судом
обшуку за місцем виробництва контрафакту в одному із сіл Ківерцівського району виявлено велику кількість сировини для виготовлення підробних лікарських препаратів, а
також мийних засобів відомих європейських
брендів (Fairy, Persil, Ariel, Head&Shoulders та
ін.) та обладнання й тару для розливу. Щодня
підпільний цех виготовляв до 15 тонн контрафактного антисептика на суму 1,5 мільйона
гривень та збував його.
Управління СБУ у Волинській області внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань також інформацію про порушення встановленого порядку доклінічного вивчення,
клінічних випробувань і державної реєстрації
лікарських засобів. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішується питання щодо арешту вилученого майна, встановлюється механізм збуту фальсифікованого
лікарського засобу, насамперед до лікарень
та аптек, з огляду на ажіотаж, пов’язаний із
поширенням коронавірусу COVID-19. Встановлюватиметься і факт можливої шкідливості фальсифікату в разі застосування його у
медичних цілях. n

20
Валерій Діброва (праворуч) навіть без захисної маски
став героєм сесійного дня.

виступі депутат Валерій Діброва заявив,
« Ущосвоєму
він виділяє 1 млн гривень на боротьбу
з коронавірусом, і вніс пропозицію всі кошти
депутатського фонду також перенаправити
в резервний фонд. Але колеги його не підтримали.
Головний фінансист запропонував залишити резервний фонд
у сумі 2 млн 400 тисяч гривень. У
своєму виступі депутат Валерій
Діброва заявив, що він виділяє
1 млн гривень на боротьбу з коронавірусом, і вніс пропозицію всі
кошти депутатського фонду також перенаправити в резервний
фонд. Але колеги його не підтримали.

»

Після обговорення та внесення незначних змін проголосували,
щоб фінансувати першочергові
потреби.
Нагадаємо, що на позачерговій сесії і депутати Луцької міської
ради спрямували понад 60 млн грн
на боротьбу з коронавірусом. А благодійний фонд Ігоря Палиці «Тільки
разом» пообіцяв 20 мільйонів на боротьбу з COVID-19. n
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n Професіонали

На прощання міністр культури
Горохівщини презентувала волинянам
компакт-диск
29 років на ниві культури, 25 із них на найвищій посаді керівника
цієї галузі на Горохівщині пропрацювала Діна Колесник (на фото),
вродлива жінка, ексначальник відділу культури Горохівської
райдержадміністрації
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ез її тонкого естетичного смаку, вишуканого літературного
слова, відчуття духовної величі
зазвичай у районі не відбувався жоден творчий захід, а участь іменитих
колективів Горохівщини в обласних,
всеукраїнських і міжнародних фестивалях та конкурсах завжди увінчувалася успіхами. Невичерпність
натхнення Діни Колесник презентована десятками буклетів, збірками
і дисками пісень самодіяльних митців району, виданими й записаними
з її ініціативи. Її відповідальність випробувало нелегке завдання — зберегти галузь культури у найважчі для
держави роки, і вона бездоганно виконала його.
Не перелічити творчих звітів у сільських закладах культури,
на яких Діна Іванівна розкрила сотні
талановитих виконавців. Кожному
допомагала торувати шлях до районної чи обласної сцени, до покликання і посад. За вроджений талант бути
професіоналом у своїй справі, за інтелігентність і тактовність очільницю
галузі заслужено називали міністром
культури Горохівщини, а вона не гонорилася і співала в колективах РНД
«Просвіта», писала сценарії, була господинею, порадницею, подругою.
Нещодавно у зв’язку з об’єднанням галузей освіти і культури Діна
Іванівна прийняла рішення піти на заслужений відпочинок, хоча й отримала пропозицію продовжувати працювати на одній із керівних посад.
Вагомий доробок Діни Колесник
обласне керівництво високо оцінило на нещодавньому розширеному
засіданні колегії управління культури, з питань релігій і національностей, що відбулося в селі Колодяжному
Ковельського району. За багаторічну
сумлінну працю на культурно-мистецькій ниві горохівчанці дякувала
сердечними словами і квітами від
себе особисто й усіх колег-волинян начальник управління культури,

Б
З цього вулика-дупла починалася
пасіка Івана Русинчука.

Закінчення. Початок на с. 1
Катерина ЗУБЧУК

о баби Юльки й добираємося найперш. Чула від сільського голови, що
хата в неї старенька, вже ніби вгрузла в землю. А щоб читач уявив яка вона,
то скажу, що навіть руки не треба дуже
витягувати, аби дістати до стелі. Хазяйка
в кімнаті — телевізор дивиться. Зачувши, що хтось до неї прийшов, роздивляється гостей. Голову впізнає:
— То ти Вася? Може, й дочку мою зустрічали дорогою сюди — тільки-но вона
коником поїхала. Була у мене, води наносила.
Від Василя Миколайовича вже трохи знаю про бабу Юлю (у паспорті вона,
до речі, Олена, але склалося, що ніхто
її так не кличе). Зокрема, звідки прізвище
російське взялося в поліській волинській
глибинці. З цього й зав’язалася наша розмова із жінкою.
— Вивчилася я після школи на продавця, — розповідає вона, — в магазині у Великій Глуші трохи робила, а то ще в буфеті
шкільному у Щитині. Та от брат вернувся
з армії і якось каже мені: «Що ти тут сидиш? Давай поїдемо на заробітки — хоч
світу побачиш». І поїхала. Сподобалося,
бо ж то компанією завжди вирушали.
Якось була на сезоні у Тамбові — на цегельному заводі, то там і чоловіка свого
знайшла. Отого Кожевникова, прізвище
якого й ношу. Заміж вийшла. Привезла
його сюди. У 1971-му дочка наша народилася…
Але недовго у заміжжі була жінка. Як
каже, любив чоловік випити, а от до роботи тяги не мав. Була думка, що дерева
в лісі заробить, і хату собі в селі збудують.
Не вийшло нічого з тої затії.
— Десь через рік прогнала його, —
пригадує моя співрозмовниця, — і подався він назад до себе додому. А я сама дочку ростила, років тридцять їздила на заробітки. Один раз, як уже дев’ять класів
донька закінчила, то брала і її з собою
на Тамбовщину. Тоді вона й батька провідала, бо то недалеко було від того місця,
де ми робили.
Ще до зустрічі із хуторянкою знала, що
вона курить. Більше того — у себе перед
хатою на грядочці тютюн садить, аби робити самокрутки. Щоб навернути жінку
до цієї теми, пропоную запалити. Баба
Юля каже, що тютюну свого вже не має.
Закінчився — «навіть листочка не залишилося».Та як гостинна господиня тут же знайшла пачку куплених цигарок із фільтром.
І навіть прикурила й мені запропонувала.
Але швидко вловила, що то нам хотілося б мати для знімка екзотичний кадр —
хуторянки із сигаретою — і відмовилася позувати. А вже далі мова про те, що
«на сезонах чого тільки не навчишся від
тих міських?!» Паління давно стало звичкою, і цигарками рятується жінка, як сама
каже, від самотності, бо ж то і в хаті одна,
і довкруг нема нікого. Сусіди й ті далеко.

Д

Поки сили є, поки раду собі дають хуторяни, то, як кажуть,
нікуди звідси не рушать.

Баба Юля рятується від самоти читанням.

Ось так доводиться серед лісу відганяти шулік
від домашнього птаства.

«НА ДВІ ХАТИ — ТРОЄ ЛЮДЕЙ».
ОСЬ І ВСЕ НАШЕ ПОСЕЛЕННЯ»
А нашу увагу привернуло інше: рятується баба Юля від самотності ще й читанням.
На кухонному столі лежала розкрита книжка, авторка якої — італійка, лауреатка Нобелівської премії Грація Даледда. Взявши
до рук, побачила, що там твори «Тростини
на вітрі» і «Мати». Останній написаний рівно сто років тому. Письменниця, яка жила
на острові Сардинія, звичайно ж, і гадки
не мала, що через століття її твір читатиме
десь на Волинському Поліссі баба Юля.
Судячи з розповіді, в старших літах,
коли поїздки по заробітках закінчилися,
бо вже нездужала, хуторянка і в сестри
у Луцьку трохи жила, і у внуків у Любешові,
ясно, що і в дочки в Щитині.
— Але побачила, — каже вона, — що
мені ніде так добре нема, як у своїй хаті.
Тож верталася завжди сюди, де вже й вік
свій доживу.
«КОЛИ БУЛА ТУТ ПОВІНЬ, СОЛДАТИ
ДОСТАВЛЯЛИ ПРОДУКТИ
НА «АМФІБІЇ»»

Ота друга хата в Ямищах, де вечірньої
пори ще загоряється вогник, — це обійстя
Русинчуків. Подружжя — Іван Миколайович і Ольга Федорівна — живе тут. Якщо
чоловік — корінний хуторянин, то його
дружина — із Видертої Камінь-Каширського району.
Як знайшли одне одного? Коли про
це зайшла мова, жінка сказала:
— Іванова мати родом із нашого
села. Він приходив до баби — так і знайшов мене. Доля занесла на хутір. Коли
я вийшла заміж і перебралася сюди,
то дуже незвично було. Навіть страшно,
бо ж кругом — ні душі. Пригадую, свекруха
й Іванова сестра, яка зі своєю сім’єю теж
якийсь час у батьківській хаті жила, підуть
на ланку, то я надворі сиджу — жду, поки
вони не вернуться. А у 1974 році, як вода
велика була, бо ж то Прип’ять біля нас
близенько, то ми як на острові жили —
тільки «амфібією» солдати могли добратися. І продукти необхідні так доставляли
на хутір. А у нашій старій маленькій хатині квартирувалися. Як ніч приходила,
то, пригадую, спали хто на ліжку, а хто й
на долівці-мазанці…
Ще як і найстарший син народився,
то була у жінки надія, що в село вони переберуться. Дерева настарався чоловік,
хату склали і мали у Щитинь перевозити — ділянку під забудову підшукували.
Та вже 1976-й, високосний рік наставав:
пам’ятаючи, що це погана прикмета для
якихось перемін у житті, вирішили почекати. А там і передумали.
— Тож зайвий клопіт: треба було знову

хату розбирати, — говорить господар, —
а в Щитині наново складати. А це ж уже
друга половина сімдесятих — слава Богу,
не той час, що з хуторів зганяли. Цим
і скористалися й залишилися ми на своєму Ямищі, яке моя жінка хотіла покинути,
а я, якщо по правді, то й ні.
З подальшої розповіді вимальовується така картинка: у дворі осокора росла,

гинув). Правда, всі порозліталися. І уже
онуків, яких у нас одинадцять, інші лелеки
приносили. І тепер у просторій хаті, яку
на два входи будували з думкою, що хтось
із синів чи дочок буде біля нас, живемо
удвох.

спогадах хуторян — їхнє
« Ужиття,
в якому майже за пів

Того дня, коли ми були на хуторі, набігла хмара й падав дощ із мокрим снігом.
— От би ви приїхали сюди навесні, коли
все розпускається, цвіте, — говорили Русинчуки, показуючи своє обійстя. І ту стареньку хату, де починалося їхнє сімейне
життя («тепер там сіно складаємо»), і місце, де росла осокора, на якій гніздилися
лелеки, і вулики між деревами біля будинку й трохи далі — у ліску, що виріс із самосіву на колишньому колгоспному полі.
За пасіку Іван Миколайович взявся років десять тому. Якось заїжджий на хутір
чоловік із Малої Глуші, побачивши, яке тут
роздолля, сказав, що тут сам Бог велів
мед мати. Так з’явився перший вулик-дупло, якого господар купив із бджолами,
а потім й інші. Як кажуть, не розганявся,
обмежився трьома –чотирма сім’ями, але
для себе меду вистачає. На такому роздоллі, біля самої Прип’яті, гріх було б не бути
й рибалкою. З приводу цього у господині
спогад:
– Ще й я, бувало, з чоловіком на рибу
ходила. А її багато було — станеш на дно

століття всього було. І при
гасовій лампі жили, бо лише
десь у 1980-му світло сюди
провели. Але телевізора все
одно купили, щоб і у нас було,
як у людей.

»

на якій лелеки гніздо звили, і не покидали
ці птахи обійстя Русинчуків аж до минулого року. На тому місці, де було дерево,
тепер лише пеньок товстелезний видніється. Осокора зістарилася і впала від
подиху сильного вітру. На той час уже й
бузьків там не було. А скільки ж вони подружжю діток принесли? З цього приводу
жінка каже:
— Четверо — двоє синів і дві дочки
виростили ми з чоловіком (на жаль, найстаршого вже похоронили — трагічно за-

«СИДИШ У ХАТІ І БАЧИШ,
ЯК ПОВЗ ВІКНО КОЗУЛЬКА
ПРОБІГЛА...»

річки, де мілкіше, і чуєш, як у мулі під ногами крутяться линки.
— Вона була за третю для нашої компанії, — додає, сміючись, Іван Миколайович. — Рибалили ми із швагром чи братом
моїм і Ольгу брали. На всякий випадок
рятувальним жилетом споряджав її, бо ж
плавати так і не навчилася. Я й зараз люблю рибалити. От тільки шкода, що хорошого човна хтось украв. І то десь далеко
завіз, бо я пройшов кілька кілометрів берегом і не побачив його. Добре, що мав
ще одного. Він старенький, але виручає.
Колись Ользі Федорівні було дуже
незвично на хуторі, а тепер вона некомфортно почувається, потрапивши в село,
де «хата на хаті стоїть».
— Вернусь сюди, — каже жінка, —
і аж легше дихати.
У спогадах хуторян — їхнє життя,
в якому майже за пів століття всього було.
І при гасовій лампі жили, бо лише десь у
1980-му світло сюди провели. Але телевізора все одно купили, щоб і у нас було,
як у людей.
— Моторчика придбав, — розповідає господар, — він і крутив генератора.
І тоді до нас сходилися інші хуторяни,
як до клубу. Тепер одну сусідку маємо,
і та далеченько від нас живе. Частіше лис
на обійстя заходить — тільки дивись, аби
збитків не зробив, індиків тільки так може
подушити. А, буває, сидиш у хаті і бачиш,
як повз вікно козулька пробігла…
Тобто все зводиться до того, що на хуторі є чим помилуватися. Тим і прив’язав
він Русинчуків до себе. І, як кажуть наші
герої, поки сила є, поки на ногах вони
і раду собі дають, то будуть тут. Головне,
наголошують, щоб удвох. Бо як хтось один
залишиться, то хоч-не-хоч, а доведеться
йти до когось із дітей. На тому, щоб дожило подружжя у парі до золотого, а потім
і діамантового весілля, і попрощалися ми
з хуторянами. n

Дякуємо за Велику Працю, Діно Іванівно!

з питань релігій і національностей
Ольга Чубара. За високий професіоналізм, значний особистий внесок
у розвиток та популяризацію культурно-мистецької спадщини краю
Діну Колесник нагороджено Подякою

відповідальність
« Їївипробувало
нелегке
завдання — зберегти
галузь культури
у найважчі для держави
роки, і вона бездоганно
виконала його.

»

голови облдержадміністрації Юрія
Погуляйка.
У ці дні Горохівщина радіє гарній
новині: музичну скарбницю краю
збагатив компакт-диск творів заслуженого працівника культури України,
композитора Петра Старушика «Тобі,
Р

Ліна Костенко про Василя
Цвіркунова: «Я зустріла Людину,
якої чекала моя душа. Я його зразу
впізнала…»

Читайте у березневому випуску іншого нашого видання

«Так ніхто не кохав»

ІСТОРІЯ НОМЕРА Хто він — останнє кохання знаменитої поетеси, якому

присвятила рядки «спини мене отямся і отям /така любов буває раз в ніколи»?

ніхто
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Іванни КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ.

Іванна Климпуш-Цинцадзе:
«Місце моєї сили — на порозі
хати бабці та дідуся. Там
струменить така любов!»

l ОСОБИСТІСТЬ «Два роки тому в архіві СБУ я

вперше побачила справу «ворога народу» –
мого дідуся, і там були його листи до бабусі.
Він так ніжно до неї звертався: «Дорогенька
моя Лізонько», «Панно Лізо»...» с. 13—16

»

l ВАЖЛИВО!

Пам’ятайте: захисна маска не врятує
під час поцілунку від коронавірусу

Вже »
у продажу!
с. 8

!

АКЦІЯ

Де черпає для себе
особливу силу
народна депутатка
Іванна Климпушу
Цинцадзе?

Хто він –
останнє кохання
знаменитої
поетеси Ліни
Костенко?

Пам’ятайте: захисна
маска не врятує
під час поцілунку
від коронавірусу

«Найважче бачити сльози
сина, чути від нього:
«Коли тато приїде
з війни?»

А ще краще – передплатіть – і, незважаючи ніі на які коронавірус
коронавіруси, наші друзі-поштарі
доставлять наше видання вам додому! Передплатний індекс: 60779.

Підпишіться на
наш YouTube-

канал
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Україно, молитва душі», виданий
у Рівному з ініціативи Діни Колесник.
Вона розповіла, що до аудіоальбому
увійшло 20 творів митця на вірші Тараса Шевченка, Лесі Українки, Діани
Радчук, духовні твори та українські
народні пісні в обробці Петра Старушика у виконанні народного аматорського камерного хору «Дзвони» РНД
«Просвіта», який Петро Пилипович
створив 20 років тому і яким керував,
а також у виконанні народної аматорської капели бандуристів РНД «Просвіта» (керівник Тамара Мельник).
Диски будуть передані для використання в роботі музичним школам
району, клубним та іншим установам.
Діна Іванівна висловила щиру вдячність за сприяння у виданні компакт-дисків, надання спонсорської
допомоги горохівському міському
голові Вікторові Годику і керівникові ТзОВ «Городище», заслуженому
працівнику сільського господарства
України Анатолію Никонюку. n
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n Редакційний щоденник
гідність. На тлі масової зради.
Одним словом — про долю останнього українського корабля
у Криму, командир якого зі ще
кількома офіцерами та частиною команди попри все таки
вирішив і наважився чинити
справжній опір загарбникам.
Тоді як абсолютна більшість
українських військових у Криму (а їх там було достатньо

Коронавірус здолаємо,
і Крим колись повернемо,
а ось Авакова — спробуй спекайся
Фотоколаж naspravdi.info.

Поки наша пильна
« увага
була прикута

З чого дивувався і чим переймався
упродовж останнього часу доцент
кафедри соціальних комунікацій
Східноєвропейського
національного університету
Сергій ХОМІНСЬКИЙ
…З ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
КАДРОВОГО СКЛАДУ
НОВОГО КАБМІНУ

Трохи більше місяця тому
ми вшановували Небесну сотню. Серед розстріляних на
Євромайдані Героїв були Мазуренко, Синенко, Черненко,
Костенко, Саєнко, Храпаченко,
Чміленко, Зубенко, Нечипоренко, Якубенко, Гриценко, Орленко…Не бракувало й носіїв українських прізвищ іншого типу:
Брезденюк, Кіщук, Нечипорук,
Прохорчук, Сердюк, Балюк,
Бондарчук, Голоднюк, Городнюк, Мельничук, Опанасюк, Паращук, Тарасюк, Ткачук, Щербанюк, Сидорчук, Більчук…
Проте не одні лиш — енки,
— єнки та — уки, — юки ціною
власного життя виборювали
тоді для неньки України краще
майбутнє. Серед загиблих Героїв були й Бондарев, Васільцов, Захаров, Максимов, Наумов, Плеханов, Пасхалін, Трофимов, Корнєєв, Пантелєєв…
Пам’ятаємо ми й жертовних
громадян України Нігояна та
Арутюняна. А також іноземців:
білоруса Жизневського та грузинів Хурцію і Кіпіані… А нещодавно ми одержали черговий
новий уряд. Далеко не перший
від часів кровопролиття на
Євромайдані, і вже другий за
президентства Володимира
Зеленського.
Серед нових урядовців є
Резніков, Федоров, Немчінов,
Чернишов. Ну, й, звісно, Аваков — куди ж без нього. Подейкують, що й Коростельову
з Миловановим посади в новому складі Кабміну пропонували, але вони відмовилися.
А ось — енка, — ука чи — юка
серед затверджених 4 березня
Верховною Радою урядовців —
жодного.
Звісно, це просто збіг.
Звичайнісінька випадковість.
Зважати треба не на прізвище
людини, а на її професіоналізм
та морально–етичні якості. Та
й Федоров може незрівнянно
сильніше любити Україну, ніж

до «китайців»
у Нових Санжарах,
хвороба підступно
вигулькнула
в Чернівцях,
куди потрапила
з Італії.

Федоренко чи Федорчук. Все
це так. Водночас, не полишає
відчуття, що якось воно таки не
так…

»

Коронавірус таки добряче
струсонув цей світ. На жаль,
уже очевидно: не оминула ця
зараза й Україну. Поки наша
пильна увага була прикута до
«китайців» у Нових Санжарах,
хвороба підступно вигулькнула в Чернівцях, куди потрапила з Італії. І на Полтавщині, і на
Буковині спостерігалися елементи масової істерії у певної
частини населення (які, вочевидь, уміло підігрівались — як
зацікавленими у цьому особами, так і абсолютно непрофесійними діями нашої влади).
Ну, а про Зоряну Скалецьку,
кар’єра якої на посаді очільниці МОЗ добігла кінця під час
перебування пані міністерки
на обсервації, у нас вже мало
не анекдоти складали…
А мені ще й згадалися не
раз почуті розповіді про нашу
родинну «обсервацію». Коли
моєму дідусеві Миколі (народився восени 1914–го) було
років 10–11, їхнім селом на Житомирщині ходив тиф. Хворіли
цілими сім’ями.
Не пощастило й моїм прадідові Івану та прабабі Олександрі, які на той момент мали вже
пів дюжини діток. Від лютої хвороби злягли всі, якимось дивом
не зачепило лишень згаданого
вище Миколку.
Це значною мірою неабияк рятувало ситуацію. Адже
хворих на тиф сімей цілком
виправдано остерігалися
родичі та сусіди, бо ж можна
було заввиграшки заразитися
й принести цю біду до своєї
хати. Хоча й напризволяще
бідолах не кидали. Так, сестра
моєї прабаби щодня приносила й лишала біля воріт горщик
із харчами. А далі раду мусив
давати Миколка: нагодувати
усіх, поприбирати, попора-

Все активніше говорять, що нинішня посада Арсена Авакова –
не вершина його політичної діяльності.

ти господарство, принести
води…
Коли ж у хаті скінчився хліб,
хлопець під керівництвом лежачої матері взявся й за пекарську справу. Розчинив тісто,
вимісив його, розтопив піч,
сформував буханці… Лишень
посадити їх лопатою у піч в малого ніяк не виходило — тож
матері довелося, стиснувши
зуби, таки змусити себе піднятися і зробити це самій.
А ще хвора рідня постійно
просила пити. Тож Микола подавав спраглим воду, зачерпуючи її з відра мідною кружкою.
З якої за потреби пив і сам…
На превеликий жаль, клятий
тиф таки завдав сім’ї непоправних втрат: померли двоє старших дітей — Петро та Ніна…
Решта таки якось вичуняли. У
прадіда з прабабою, до речі,
за кілька років знайшовся ще
один хлопчик. А та мідна кружка, між іншим, згодом служила
багато–багато років — навіть
моя мама її застала.
До слова, я забув сказати, як
склалася подальша доля мого
діда Миколи. Дива не сталося —
згодом він таки помер…Через
90 літ після описаних тут подій,

n У номер!

У ВОГНІ ОБІРВАЛОСЯ ЖИТТЯ ДВОХ БРАТІВ
У період 16 — 22 березня співробітники підрозділів пожежно–рятувальної служби
Волинської області ліквідували 108 пожеж (з них 71– в екосистемах).
Врятовано 3 людей, 2, на жаль, загинуло
Віталія ЛУКАШЕВИЧ

окрема, минулої неділі о 21.15 до служби 101 надійшло повідомлення про те,
що горить дерев’яний житловий будинок у селі Рудка–Миринська Ковельського
району. Вогнем знищено дах будівлі, перекриття на площі 20 квадратних метрів, речі

З

для повноцінної відсічі — і для
цього їм не потрібен був ніякий
«наказ із Києва»!) ганебно зрадили. Зрадили Батьківщину
і свій народ, наплювавши на
дану колись присягу.
Бо ж «работа та жє — а
зарплата в чєтирє раза большє» і «нє будєм жє ми в братскій народ стрєлять» (це так
розмірковував у фільмі за
обідом один із офіцерів–зрадників). А тральщик «Черкаси»
тримався до останнього. Зокрема, і за допомоги кримських татар, які, ризикуючи
власним життям, постачали
команді провізію та інші засоби для існування. І не просто
тримався, а героїчно намагався вирватися із заблокованого
Донузлава.
Зрештою, кацапня таки
захопила «Черкаси». Проте за
шість років потому у прокат
вийшов класний фільм про
подвиг тих хлопців. Та й без
нього командиру тральщика
Юрію Федашу та його підлеглим було і буде що розказати.
І дітям, і внукам. І через шість
років, і через 36.
А ось у тих — інших — не
буде. Бо зрада військового —
це ганьба на все життя. І ніяка
зарплата «в чєтирє раза большє» тому не зарадить. Та найгірше, що й «новая Родіна» їх
до скону насправді вважатиме
ніякими не героями, а звичайнісінькими сученятами… n

…З НАВКОЛОПАНДЕМІЧНИХ
ПЕРИПЕТІЙ

домашнього вжитку, пошкоджено стіни. На
місці пожежі виявлено тіла двох братів —
1961 та 1966 років народження. Загорання ліквідоване силами співробітників 21–го
Державного пожежно–рятувального поста,
місцевих команд сіл Поворськ та Пісочне.
Причина лиха та обставини загибелі людей
встановлюються. n

влітку 2015–го, на 101–му році
життя.
…З ГЕРОЇЧНОГО
ТРАЛЬЩИКА «ЧЕРКАСИ»,
ЯКИЙ ТЕПЕР СТАВ
ЩЕ Й ФІЛЬМОМ

Кінострічку «Черкаси» встиг
подивитися ще до карантину у
нашому луцькому «Промені».
На початок сеансу (обідньої
пори в будній день — якраз
мав «вікно» між парами) я був
одним–єдиним глядачем у залі,
проте хвилин за 10 підтягнулися троє хлопців–одинадцятикласників (то вже їх пізніше
розпитав).
А фільм справді хороший.
Абсолютно позбавлений приторного пафосу. Про честь і
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n У всіх на вустах

Що робити, коли люди кажуть
про дезінфекцію повітря від коронавірусу?
Фото youtube.com.

Закінчення. Початок на с. 12
Оксана КОВАЛЕНКО,
редакторка відділу листів
і зв’язків з читачами

а зустріч Оксана
Мороз несподівано прийшла з татом.
Мовляв, мешкає у Києві, а він — тут,
тому користаються кожною нагодою,
щоб побачитися. Почала з того, що
прагне, аби українці навчилися опиратися брехні, яку дуже вміло подають
під соусом «правда». «Без інформаційного імунітету людьми керуватимуть
такі, як я, а не вони самі», — відверто
каже Оксана.
Ще не вистиглий приклад — каміння з Нових Санжар. Питаю-стверджую, чи могло воно полетіти в автобуси з евакуйованими й у якомусь
з волинських сіл? Вона погоджується
й додає, що у будь-якому разі люди
в тому не винні! Бо роками не мають
навіть шансів почати комусь довіряти,
окрім себе: влада, суди, правоохоронці, медики — кожен із цих соціальних
інститутів має зіпсовану або підмочену
репутацію. Тож дії й слова з телевізора завжди викликають сумніви, навіть
коли правдиві. А якщо не маєш на кого
опертися при суспільній небезпеці,
тоді усім керує страх. У наляканих, невпевнених вибити ґрунт з-під ніг найлегше. Повідомлення на телефон, що
на Полтавщину «везуть заражених»
були справжнім інформаційним вірусом, тобто спеціально запущеною
брехнею.
Потрібно сортувати засоби масової інформації на ті, яким можна
довіряти, й решту. Оксана Мороз
наводить приклад: «От інформагенція
«ЛІГАБізнесІнформ» проаналізувала, що вся паніка щодо Нових Санжар
йшла через телеканали, контрольовані одіозним Віктором Медведчуком
(NewsOne, «112 Україна» і ZIK. — Ред.)
Якщо люди зрозуміють, що є ЗМІ, які
нічого спільного з українською позицією не мають, і перестануть їх дивитися, якщо не будуть читати пресу, далеку від журналістики, то це стане першою цеглинкою у змінах». При цьому
треба мати силу «вирвати» себе з того
отруйного ґрунту. Бо ж подобається,
коли з телевізора лунають нібито наші
думки, сварять владу, але між тими

Н

50 відсотками часу, присвяченого відображенню потреб «маленького» українця, є 50 процентів того, що не потрібно ані Україні, ані її людям. Фахівчиня
каже: як конче хочеться те дивитися,
то нехай, але тоді варто повсякчас нагадувати собі, що це канал такого-то
олігарха.
Зорієнтуватися, куди яке медіа
гне, а яке прагне незалежності, допоможе механізм «діти до батьків».
Є інформація, що нагнітається, подається однобоко, — добре б кожному
обговорити це з авторитетною людиною. Бажано з молоддю. Авторка книги
про інформаційну гігієну каже: «Наприклад, тато питає у мене — я розповідаю: якщо ти любиш дивитися, приміром, «Прямий» канал, то дивися, але
пам’ятай, що він має певного власника, який комунікує через нього свої
повідомлення людям. Тож, коли щось
тебе зачепило, перевір, як про це кажуть на інших каналах чи пишуть в га-

маніпуляцій
« Більшість
зводиться до того,
щоб людину зачепити
емоційно — й вона відреагує,
не аналізуючи.

»

ЦИТАТА З КНИГИ:

«Рецепт простий: усе, що стосується політики, потрібно піддавати сумніву
і перевіряти ще раз. Абсолютно все. Навпаки, найгірше, що можна зробити, —
це почати комусь сліпо вірити, а когось — сліпо ненавидіти».
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Приклад типового вірусного допису в соцмережі: «Чоловік моєї сестри працює
охоронцем у Кабміні. Він чув, як прем’єр, ідучи коридором із головою НБУ, обговорював крах банку «Укрпромспецфінанс» у понеділок. Людоньки, забирайте звідти гроші».
Для чого такі пости з’являються: для розхитування ситуації в країні, в окремій
галузі, організації або компанії. Для модерування суспільних настроїв. Найчастіше така
пастка створюється при нестабільності.
t Як працює пастка: люди схильні отримувати інформацію від таких самих простих
людей, як вони. І довіряють таким відомостям значно більше, ніж офіційним версіям.
tЯк розповсюджують: штучно, тобто ботами, і динамічно, тобто через ЛОМів
(з російської — «лидеры общественного мнения»). Вони пишуть проплачені пости і натяками або прямо говорять такі ж тези, які вже були вкинуті через «звичайну людину».
tЩо з цим робити: перевіряти інформацію в нормальних ЗМІ. А також розпізнавати штучну розгонку, яка і є однією з ознак замовності цієї інформації.
Найпоширеніший факт, що показує штучність розповсюдженої інформації,
коли коментарів та поширень понад третина від кількості лайків.

зетах». Мовляв, інформаційна гігієна
така ж важлива, як і особиста!
Соцмережі, нагадує Оксана Мороз, — це не ЗМІ. За статистикою
2019 року від організації «Інтерньюз-Україна», 68% українців дізнаються
новини із соціальних мереж. Мова про
Facebook та інші. Певна річ, вірусмейкери на цьому полі працюють дуже інтенсивно. «Більшість маніпуляцій зводиться до того, щоб людину зачепити
емоційно — й вона відреагує, не аналізуючи: натисне лайк, поширить, прокоментує. (Наприклад, типове неправдиве повідомлення, що хлопчик виграв
на олімпіаді, але про нього не розповідає ніхто, давайте виправимо несправедливість). То треба пояснити
батькам, що, якщо натискаєте лайк чи
інше, ця інформація більше поширюється, її бачать ваші друзі. Одночасно
більше читають інші дописи автора. Такий принцип роботи соцмережі. Тобто
не допомагайте вірусмейкерам!» —
наголошує комунікаційниця. З іншого боку, маємо пам’ятати, що нашу
стрічку у соцмережі формує за певним
алгоритмом сама система Facebook.
Тож ми читаємо те, що нам підібрали,
залежно від того, кого маємо «у друзях» і чиї повідомлення «схвалюємо»
або коментуємо. Але на дописи-думки
наших знайомих в інтернеті не можна
покладатися, як на новини ЗМІ! n

n Добра справа

Партія «Європейська
солідарність» закликає
волонтерів допомогти
максимально зменшити
пересування літніх
людей та тих, хто
потребує допомоги
Василина СМЕТАНА

ля цього створено спеціальну інтернет–платформу допомоги, де
кожен може розмістити повідомлення про товари або ліки,
які потрібно купити в аптеках,
магазинах. Про це заявив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій
Гончаренко на брифінгу.
«Пересування літніх людей
мають бути максимально об-

Д

межені. В той же час їм необхідно купувати собі їжу, ліки. І
тут потрібна взаємна допомога, солідарність із цими людьми. Давайте на коронавірус
відповімо взаємодопомогою
і добротою. Тому ми разом з
активістом Петром Обуховим
створили платформу і назвали її «Солідарність».
Це
інтернет–сайт
http://v2020.org.ua/, на якому
кожна людина може зареєструватися. Там дві групи: ті,
хто потребує допомоги, аби
хтось просто купив їм їжу і
приніс під двері чи передав на
вулиці. І ті, хто може це зробити, — волонтери, молоді
особи, які мають вільний час
і можливість підтримати», —
сказав він.

Фото unian.ua.

«ЄС» запустила онлайн-платформу
для осіб із «групи ризику»

«Давайте на коронавірус відповімо взаємодопомогою і добротою».

Гончаренко також наголосив, що ця платформа буде
використовуватися
р
для допомог без прямого контакту
помоги
з тим,
тим хто вже захворів, тому
що вони
во мають бути ізольовані
вдома.
вдома
«Ми хочемо, аби ця плат«М
форма
форм використовувалася
для то
того, аби люди бачили, що
поруч з ними хтось потребує
допомоги.
І це може бути не
допом
тільки літня людина, це може
бути мама з дитиною. Коли
мама захворіла і щоб не розносити хворобу, сидить вдома, але потребує допомоги у
придбанні харчів чи ліків. Ми
передбачаємо різні можливості для людей: можна перевести гроші на картку або
просто покласти їх у конверт
чи під двері. Є різні можливості, але найголовніше, аби ми
допомогли тим, хто цього потребує», — додав політик.
Адреса сайту:
http://v2020.org.ua. n

Д

оброго дня,
ківерчани!

Про життя району — на сторінках «Газети Волинь»

n Місцеві новини
Фото Cтепана ВОЙЧИКА.

№8 (24), 24 березня 2020 року
Рідний край полонив її серце.

n Ті, що тримають небо

У КІВЕРЦЯХ ЕКСПОНУЮТЬ
РОБОТИ ХУДОЖНИЦІ,
ЯКУ НАДИХАВ
ВАЖКОХВОРИЙ СИН

«Слава і респект російськомовним
захисникам України. Але…»

»З

Людмила ЯКИМЧУК

авжди вражало і вражає
ставлення до української
тих, кому вона від народження не є рідною. Тож
у зв’язку з цим мені зараз також
згадалась і колишня наша шкільна
прибиральниця Тетяна Ковальчук,
яка ще за радянських часів дівчиною поїхала за своїм хлопцем-солдатом в Україну, у наше село,
із самого Нижнього Новгорода
(тоді — Горького)! Так-от, корінна росіянка-городянка опанувала українську так, що ще й мене,
вчителя, по-доброму «діставала»
своїми запитаннями із культури
мовлення! І в той же час якийсь новочасний Азаров-Азіров, що стільки часу жив на цій гостинній землі,
так безбожно калічив ту державну!
Прибиральниці-росіянці, виявляється, під силу вивчити її, а якомусь міністрові чи іншому високопосадовцеві — зась! А з іншого
боку, як неприємно слухати талановитого українського футболіста
Андрія Ярмоленка, що відповідає
на запитання журналіста російською, тоді як його батьки вихваляють сина своєю рідною українською! Не знаєш, за кого більше
соромно! Тому що саме такі, як цей
спортсмен, поповнюють армію російськомовних, що дає можливість
нашим недругам спекулювати
на цьому: мовляв, дивіться, скільки
росіян у тій країні! На жаль, змушений про цю ситуацію констатувати
рядками зі свого вірша: «А й досі
все трива лінгвочорнобиль: мого
народу душу убива радіаційний

Виставку картин
волинянки Наталії
Вальчук нещодавно
показали
у місцевому
краєзнавчому музеї

Фото з особистого архіву Миколи СИДОРЧУКА.

Закінчення. Початок на с. 12

Степан ВОЙЧИК

його залі демон-т.
струється 15 робіт.
Виставка назива-ється «Рідний край полонив моє серце» і присвячена Міжнародному жіночому
дню та світлій пам’яті авторки. Бібліотекарка за фахом Наталія Вальчук почала малювати, доглядаючи
хворого на ДЦП сина Богдана (1986–2012). Він був
натхненником її творчості,
дарував наснагу. Останній
квітковий натюрморт Наталії,
який чоловік та батько родини Юрій Вальчук
просив показати на виставці поруч із портретами сина та дружини (обоє на фото),
датований 2012 роком. А всього художниця
створила більше пів сотні робіт.
Шкода, що музей зараз закритий
на карантин. n

У

Найдорожчі люди Миколи Сидорчука: дружина Раїса та внук Любомир.

долучатися до акції
« Мало
«Говори українською» —
по-українськи
треба думати,
а найголовніше —
жити і діяти!

»

фон чужої мови!».
— Але ж часто російськомовні патріоти поруч з україномовними захищають нас від ворогів
на Сході країни.
— Слава і респект їм, але
будьмо відверті до кінця: справж-

ні патріоти ті, що люблять свою
батьківщину, землю, на якій живуть, з усіма її символами, в тому
числі — з мовою, бо мова, на мою
думку, — найголовніший символ
держави з-поміж інших, бо українська мова — може, найгрізніша
зброя у боротьбі з російським окупантом. Тож у своєму домі, у своїй
хаті має звучати українське слово, українська мова — і на правах
хазяйки, а не упослідженої попелюшки! І мало долучатися до акції
«Говори українською» — по-українськи треба думати, а найголовніше — жити і діяти! n

ГРАБІЖНИКИ З КИЇВЩИНИ
«ГАСТРОЛЮВАЛИ»
НА ВОЛИНІ
У Ківерцях кілька молодиків зайшли
у магазин та, погрожуючи пістолетом,
відкрито заволоділи грошима
з касового апарата. Один із нападників
зірвав із шиї продавця золотий
ланцюжок
Мирослава СЛИВА

авдяки скоординованим прокуратурою
діям правоохоронців злочинців невдовзі
затримали. З’ясувалося, що один із них —
30-річний мешканець Запорізької області —
уже мав проблеми із законом. Ще двоє — також не волиняни, а мешканці Київщини.
Затриманим чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна. n

З

Поезії Миколи СИДОРЧУКА
зі збірки «Структура крові» («Твердиня», Луцьк-2016):
Усе і всіх у собі
поєднала,
як життя у собі
поєднує!
Врешті ти,
мово,
і сама — життя:
проймаєш і пронизуєш
мене,
мов електрика —
провідник,
аж велике слово «мама»
засвічується!
І пірнаю я в тебе,
мово,
як в океан,
в огромі твоєму,
в стихії твоїй,
у повені лексем твоїх
тону-потопаю!
Дарма,
аби лиш як не корабликом,

не плотом,
то хоч скалкою
до берега твого,
що народом зветься,
допливти!

* * *
І ЧОГО ТИ
КИРПУ ГНЕШ,
МІСТО,
ВІД СЕЛА
ВІДВЕРТАЄШСЯ,

не помічаєш
чи знати не хочеш,
сильно городським стало,
забуло, що гОрод і горОд
одного й того ж кореня?!
Забуло, що само від села
походиш,
і не місто, не гОрод ти,
а просто село велике,
тож можеш
не признаватися,
носа вернути,
від села
відгороджуватися,
але чого ти варте

без його
крові донорської?!

* * *
НЕ БУДЬ
СІРЧАНОЮ КИСЛОТОЮ,
СОВІСТЕ,
МАЙ СОВІСТЬ,

душу так
не роз’їдай!
Я розумію:
це робота твоя така,
але й ти мені
поспівчувай,
бо життя –
теж заняття не просте,
бо в ньому
так багато ще
людей,
що камені за пазухою
носять,
аж на дорогу вони
сиплються,
під ноги
звалюються –
спробуй-но
не спіткнутися! n

Анатолій Дружук
(на фото) — новий начальник Ківерцівського
відділу поліції. 10 березня

Фото volynpost.

МАМО МОЯ
МОВО!
І СЕСТРО,
І НАРЕЧЕНО,
І ДРУЖИНО!

його представлено колективу.
Дотепер він оочолював Турійське відділенн
відділення поліції Володимир-Волин
димир-Волинського ВП ГУНП.
На заході бул
були присутні представники м
місцевої влади,
прокурат
прокуратури, суду. Вітаючи,
вони по
побажали Анатолію
і Др
Дружуку витримки,
насн
наснаги, ефективної
пл
та плідної
роботи
бл Ківерцівщини.
на благо

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

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.

нок з надвірними спорудами. Є 0.25 га
землі (с. Бобли Турійського району).
Тел.: 050 72 60 037, 097 10 50 569.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається квартира в Луцьку (вул.
Володимирська). Тел. 066 66 06 303.
l Продається 5-кімнатна квартира (м. Луцьк, новобудова).
Тел. 097 10 20 995.
l Продається будинок із господарськими спорудами. Є газ, вода,
0.11 га землі. Біля річки. Ціна договірна (с. Полонка Луцького району).
Тел. 066 99 39 549.
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 Терміново продається у с. Мерва
Горохівського району будинок (81 кв. м,
3 кімнати, туалет, ванна, газ, вода,
3-фазна лінія). Є льох, 5 сараїв,
криниця, сад-город (0.57 га). Ціна
130 000 грн. Торг. Тел.: 096 35 79 670.
l Продається хата у с. Гораймівка
Маневицького району. Є 50 соток землі. Тел.: 099 72 80 331, 096 21 19 975.
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 буди-

АВТОРИНОК
l Продається
автомобіль
ЗАЗ-965 А, 1966 р. в., білий колір, на ходу. Ціна 15 000 грн.
Тел. 098 49 74 121.
l Продається автомобіль «Мерседес-Бенц Віто-110», 1999 р. в.,
пасажирський, 6 місць, білий колір.
Тел. 068 38 46 177.
l Куплю автомобіль у будь-якому
стані (на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП,
кредитний, розкомплектований,
проблемний). Тел.: 099 73 74 388,
098 91 93 799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Терміново недорого продається
зернозбиральний комбайн «Вольво»
з січкарнею (довжина жатки — 2,8).
Тел.: 096 66 58 656, 068 62 65 666.
l Продам сівалки кінні (13, 15, 17, 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 Куплю зернову сівалку СЗУ-3.6.
Тел. 063 42 12 702.
l Продам фронтальні навантажувачі на китайські та вітчизняні трактори (МТЗ, ЮМЗ, Т-40, Т-25). Тел.:
067 49 57 299, 098 81 00 913.

SUDOKU
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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 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.

РІЗНЕ
l Продам торфобрикет, щебінь різних фракцій, пісок, камінь бут, формак, відсів, цеглу білу та червону,
чорнозем, землю на вимостку, блоки,
цемент, гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 61 14 575,
097 34 43 386.
l Продам торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом
та в мішках), камінь бут, цеглу білу
та червону (нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу
будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034,
096 99 43 100.
l Продам жом, торфобрикет, дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою до 10 тонн).
Тел. 050 37 81 998.
l Продам щебінь різних фракцій,
відсів, пісок, цеглу, блоки, клей для
блоків, цемент. Можлива доставка.
Послуги автомобілем (самоскидом).
Тел.: 050 52 99 520, 068 72 12 229.
l Продам цеглу білу та червону (нову
та б/в), щифер (б/в), дрова рубані
(твердої породи), торфобрикет, пісок,
щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги мінінавантажувачем

ПРОДАЄТЬСЯ

у селі Вітоніж Рожищенського району
будинок з усіма надвірними спорудами.
Є 0,6 га землі, садок. Все приватизоване.

Тел. 0955182207.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО ТЕРМІНОВО ВІЗЬМЕ
НА РОБОТУ ВЕТЛІКАРЯ АБО ЗООТЕХНІК +
ВЕТЛІКАР із досвідом роботи. Житлом забезпечуємо. Заробітна плата за домовленістю.
Тел. 0673612850 (Марія).
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«Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.:
050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам дрова твердої породи (дуб, граб. Можна чурки, рубані). Недорого. Тел.: 096 55 33 644,
066 55 33 644.
l Продам щебінь, пісок, відсів, цемент М-500, цеглу червону, дрова
твердих порід. Тел.: 095 53 55 663,
097 75 16 430.
l У Рожищенському районі продається кобила (3 роки). Тел.:
095 61 11 163, 098 21 33 243.
l У Турійському районі продається молода робоча кобила (7,5 року).
Тел.: 068 51 47 474, 050 71 20 204.
l Куплю теля (живою вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Куплю телят, 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 У Луцьку продам насіннєву картоплю (Беллароса, Вінета,
Королева Анна, Лабелла, Гала).
Тел. 050 95 90 654.
l Куплю пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь, тритикале, жито, гречку, ріпак,
сою, горох, кукурудзу, овес та інші
культури, половинки або відходи ріпаку, пшениці, ячменю, сої, кукурудзи
(від 40 тонн, наявність аналізної карти.) Тел.: 098 06 96 276, 098 52 12 186.
l Продам тюки соломи. Ціна договірна. Тел.: 098 52 21 258, 097 58 55 714.

ПОСЛУГИ
l Надам послуги з покрівлі даху
(покраска, монтаж, демонтаж).
Тел. 066 33 63 223.

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.

ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ
СТЕЛІ
ТЯ

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

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

ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД
SUDOKU,
ОПУБЛІКОВАНИЙ
19 березня

«КІВЕРЦІВСЬКЕ РТП» НАДАЄ ПОСЛУГИ:
РЕМОНТ автотракторних двигунів;
ШЛІФУВАННЯ колінчастих валів;
РЕМОНТ паливної апаратури;
РЕМОНТ ПДN10, ПN350;
РЕМОНТ КОМПРЕСОРІВ КамАЗ, ЗІЛN130, ТN150, МАЗ;
АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ;
ТОКАРНІ, СЛЮСАРНІ ПОСЛУГИ.

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО.
м. Ківерці, вул. Соборності, 49,
тел.: (03365) 2E21E70, 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.

ПРОДАЮТЬСЯ
запчастини до автомобіля
ГАЗ-66:
двигун, міст, кузов, кабіна,
рама, радіатор, колеса.
Все у доброму робочому
стані. Тел. 0673610429
(після 18-ї год.).
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n Ті, що тримають небо

www.volyn.com.ua

n У всіх на вустах

Фото youtube.com.

— Пане Миколо, від головного спеціаліста гуманітарного
відділу громади Галини Бакош
дізналася, що нещодавно саме
завдяки вашим настановам
учениця 6-го класу Городищенської школи Аріадна Гуменюк стала переможницею обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу учнівської творчості.
Вітаю!
— Дякую. Сорок років навчаю
української, рідної для них мови,
учнів звичайної сільської школи —
з 1981 року в Городищі, — скромно говорить про свою роль
в успіху Аріадни Микола Васильович. — Як учитель намагаюся
прищеплювати школярам любов
і повагу до нашого слова, проводжу безліч заходів, залучаю дітей
до участі в різноманітних конкурсах, зокрема в знаменитому імені
Петра Яцика. Тому хотів би повести мову про мову, бо це «моє»,
те, що стало смислом життя протягом багатьох років.
— Кажуть, тему мови «розкручують» політики заради
своїх дивідендів та рейтингів…
— Я сказав би, мова — вище
політики як такої, що домагається
реалізації певних інтересів. Не заперечуючи того, що вона і «душа
народу», і його «духовне багатство», «найбільше і найдорожче
добро», все-таки, перефразувавши відомий вислів, на мою
думку, передусім для нас рідна

мова — це спосіб існування народу, а в наших історичних реаліях
найімовірніше — спосіб виживання народу. Як тут не згадати слів
Ліни Костенко: «Нації вмирають
не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову»?! Переінакшуючи
слова зі свого давнього вірша про
народну пісню, порівняв би нашу
мову зі своєрідною машиною
часу, гуманітарним космольотом,
який «за поколінням покоління
до рідного народу доставля!».
«ЧОМУ ПРИБИРАЛЬНИЦІРОСІЯНЦІ ПІД СИЛУ
ВИВЧИТИ СОЛОВ’ЇНУ,
А ЯКОМУСЬ ВІТЧИЗНЯНОМУ
ВИСОКОПОСАДОВЦЮ —
ЗАСЬ!?»

— Проте навіть на 29-му році
незалежності нашої держави
не можемо впевнено стверджувати, що українській мові в ній
ніщо не загрожує, чи не так?
— Як не парадоксально, але
так. Чи справді ми вже «запанували у своїй сторонці», як про
це співаємо, виконуючи славень?! Чи повноцінно, повнокровно зазвучала наша «солов’їна» як державна в парламенті,
у ЗМІ, у війську, у сфері спорту,
в публічному просторі?! Пригадую, як була шокована моя колишня учениця, коли побувала
в Києві й почула, якою мовою
розмовляють у головному місті
України. А згадаймо, який спротив чинився торік прийняттю Закону України «Про забезпечення
функціонування української мови
як державної»! І яку шалену активність проявляють нині деякі
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політичні сили, аби переглянути,
а то й скасувати його — чого,
скажімо, вимагає нардеп Бужанський зі «Слуги народу»! Доводиться часто чути, що мовне
питання розколює нашу спільноту. Та, як на мене, саме вона,
мова, й ставлення до неї і є тим
ідентифікатором, за яким можна
визначити справжність громадянина: чи ти дійсно знаєш та поважаєш мову народу, на землі якого
живеш, чи… Питання державності
мови якраз і допомагає виявити, «відколоти» всіляких мастей
українофобів і об’єднати, згуртувати тих, хто на ділі готовий «душу
й тіло покласти за нашу свободу»!

Закінчення на с. 10

l КОРИСНІ ПОРАДИ

Фальшивою буває
не тільки валюта, а й…
картопля
Як не обпектися на бульбі та вибрати
на насіння ту, яка дасть багатий урожай
с. 4 — 6

»

Телефонне повідомлення, що літаки кропитимуть
«волинське» повітря, переслало мені аж троє людей.
Наступного дня прийшло ще одне: гуляти з дітьми
заборонено, бо оштрафують згідно з Кримінальним
кодексом. Ще й був підпис, щоб переслати десятьом
друзям! Не на таку напали! Живісінькі віруси, тільки
інформаційні! На чорному фоні, щоб було страшніше, але
без згадки, хто повідомляє, і з помилками. Кому вигідно
ще більше розхитати людей, обмежених у звичних діях,
насторожених? Владі?

Читанка
для всіх
19 березня
2020 року №3 (17)
Ціна 10 грн

Фото: 1plus1.tv.

l ОСОБИСТІСТЬ Свою трудову діяльність відомий нині шоумен

і телепродюсер розпочинав із роботи… на комбайні

с. 13—15

l ЗОЛОТІ СЛОВА

l КВІТКОВА ГАЛЕРЕЯ

Легендарний
Микола АМОСОВ:
«Не сподівайтеся,
що лікарі зроблять
вас здоровими»

Щоб ваша клумба
завжди мала
привабливий вигляд,
рослини треба
правильно розмістити

»

У

Закінчення на с. 9

Легендарний
Микола
Амосов: «Не
сподівайтеся,
що лікарі
зроблять вас
здоровими»

»

Чому ексведучий шоу «Караоке
на майдані» Ігор Кондратюк не потисне
руки Меладзе і Сєрову?

с. 12

цей час я саме «здолала» книгу нашої землячки Оксани Мороз
з назвою «Нація овочів?».
37-літня авторка (родом —
із Нововолинська) пише
саме про це — як навчитися
«чхати» на ляльководів. Про
себе каже: «Майже 20 років
я працювала на вірусмейкерів, які займаються маніпу-

с. 17—19

Вже
у продажу!!!

»

72;39;89
72;20;07
72;38;94
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72;51;02

Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна

»
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Міщук Олександр Ярославович
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Чому ексведучий шоу
«Караоке на майдані»
Ігор Кондратюк
не потисне руки
Меладзе і Сєрову?

А ще краще – передплатіть – і, незважаючи ні на які
коронавіруси, друзі-поштарі доставлять наше видання вам додому!
Передплатний індекс: 60780.

Заступники відповідального секретаря
Харчук Олена Андріївна
Місюк Олена Миколаївна

»

Корисні поради:
и:
фальшивою
буває не тільки
валюта,
а й… картопля

На додачу
до коронавірусу –
ще понад 2,5 тисячі
збудників хвороб на наші
голови. Як уберегтися?

Приймальня 723894
Заступники головного редактора
Уліцький Василь Михайлович
Cвітліковська Галина Йосипівна
Рузак Петро Макарович
Римар Микола Анатолійович
Наумук Сергій Васильович

ляцією громадської думки.
Мої колишні клієнти — топполітики і бізнесмени, про
яких чув кожен українець».
Цей досвід їй не сподобався, тож Мороз роботу покинула, але мовчати
не може. Пояснює: хоче,
аби українці вміли опиратися маніпуляціям, які сильні
світу цього задля влади використовують направо й наліво. Про перебірливе, скептичне, вибагливе ставлення
кожного з нас до новин
я розпитала в неї ще й під
час інтерв’ю.

«Читанка для всіх»:

Консультація професіоналаінфекціоніста на с. 8—9

Від
В
ід 5 до 105 років

»

Оксана
КОВАЛЕНКО,
редакторка
відділу листів
і зв’язків
з читачами

Читайте у березневому випуску іншого нашого видання

На додачу
до коронавірусу —
ще понад 2,5 тисячі
збудників хвороб
на наші голови.
Як уберегтися?

Фото botanichka.com.

ЯК УБЕРЕГТИ НАШ
ГУМАНІТАРНИЙ КОСМОЛЬОТ?

Що робити,
коли люди кажуть
про дезінфекцію повітря
від коронавірусу?

державності мови якраз і допомагає виявити,
« Питання
«відколоти» всіляких мастей українофобів.
»

Фото rbc.ua.

Людмила ЯКИМЧУК

Оксана Мороз: «Одні поширюють тонни нісенітниць,
а інші панікують».

«Ставлення до мови і є тим ідентифікатором, за яким можна визначити
справжність громадянина».

Фото dt.ua

Уродженець села Дідичі
Ківерцівського району
Микола Сидорчук —
надзвичайно обдарована
і творча людина.
Викладач української
мови та літератури
Городищенського закладу
загальної середньої
освіти Луцького району,
вчитель-методист,
відмінник народної
освіти, член творчої
групи вчителівсловесників району
та Національної спілки
письменників України.
Автор книг мовознавчих
етюдів «Зливки золоті»
та «Навчатися мови»,
збірника мовних
загадок «Ягідка мови»,
збірок поезій «День
народження дня» (2010),
«Спектральний аналіз»
(2012) та «Структура
крові» (2016). Веде
власний блог трудової
діяльності https://
mykolasydorchuk.
blogspot.com/

Фото з особистого архіву Миколи СИДОРЧУКА.

«СЛАВА І РЕСПЕКТ РОСІЙСЬКОМОВНИМ
ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ. АЛЕ…»
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