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Інна Іщук: «Завжди допомагала і буду допомагати іншим».
Фото групи «Європейський Центральний Ринок» у фейсбуці.

У Нововолинську
дитячий стоматолог шиє
маски і безкоштовно
роздає людям
Інна Іщук із подругами подарувала
жителям шахтарського міста більше
1000 пов’язок
Мирослава КОЗЮПА

аша героїня дотепер не мала справи
зі швейною машинкою. Але коли в країні оголосили карантин, чимало
людей виявилися незахи-
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Фото volyn24.com.

Підприємці вважають, що, не відкриваючи ринків, влада чинить із ними несправедливо.

«Однією рукою дозволяють
торгівлю, а іншою —
не дають»
Про ринок, карантин і ...«капусту»
Після того, як Кабінет Міністрів минулого тижня
прийняв рішення відновити роботу продовольчих ринків
під час карантину за умови дотримання необхідних
вимог безпеки, волинські підприєці налаштувалися
йти на роботу. Однак тільки у трьох містах краю
місцева влада наважилася дати добро на цей вид
торгівлі. У Луцьку знайшли свій вихід — відкрили
тільки ярмарки виробників, хоча директори ринків
запевнили, що до праці у жорстких умовах готові.
Ситуація складна: підприємці кажуть про знищення
їхнього бізнесу, про нерівні умови із супермаркетами,
а представники влади — про відповідальність
за можливий спалах коронавірусу
Оксана КОВАЛЕНКО

а Волині із 32 зареєстрованих
агропродовольчих
ринків відкрилися 3 — у Ківерцях, Любомлі
та Володимирі-Волинському.
Як розповів перший заступник начальника Держпродспоживслужби у Волинській
області Олександр Козій, його
колеги-інспектори постійно
контролюють дотримання
умов торгівлі і на 3 травня порушень там не виявили. Козій також розповів, що готові
контролювати й інші ринки,
якщо відкриються. Він каже,
що, приміром, у Луцьку директори обох найкрупніших
задекларували, що працювати можуть, але не відкрилися через негативне рішення
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місцевої влади. Посадовець
пояснив, що Держспоживслужба в області не з’ясовує,
готовий чи ні до роботи певний ринок, а лише постійно

лише ярмарки для виробників
« Відкрили
сільгосппродукції. Тож місцеві підприємці

перевіряє дотримання умов
торгівлі під час карантину.
Луцька влада, до прикладу, не взяла на себе відповідальності дозволити
працювати ринкам. Відкрили лише ярмарки для виробників сільгосппродукції. Тож

з певних причин не
мають можливості
придбати чи пошити
собі захисний
виріб.

»

щеними — масок у продажі
не було. Інна Іщук вирішила
виправляти ситуацію самотужки.
«Нам доводиться кори-

Закінчення на с. 11

місцеві підприємці поширили
звернення до вищих державних органів, у якому пишуть
про «зловживання владою
чиновників» і «монополізацію
сфер діяльності бізнесу корпораціями». Крім того, вони
вийшли 1 травня на акцію
протесту поблизу різних ринків обласного центру. Тримали
в руках плакати «Чим годувати сім’ї?» і «Відкрийте ринки».
На фейсбук-сторінці «Європейський Центральний ринок»
написали: «Вже другий місяць
підприємці сплачують податки, сидячи вдома без роботи!
Всі європейські країни надають фінансову підтримку ма-

поширили звернення до вищих державних
органів, у якому пишуть про «зловживання
владою чиновників» і «монополізацію сфер
діяльності бізнесу корпораціями».

місті залишилося
« Убагато
людей, які

стуватися гігієнічними засобами, адже без них неможливий навіть звичайний
похід у магазин. Хтось встиг
придбати маску в аптеці,
хтось доповнює свій образ
стильними різнокольоровими заслонами для обличчя, а хтось «розважається»
на карантині, власноруч
шиючи їх для себе та рідних. Та в місті залишилося
багато людей, які з певних
причин не мають можливості придбати чи пошити
собі захисний виріб. Саме
ця ситуація наштовхнула
мене на ідею забезпечити
масками тих, хто цього потребує. Я придбала тканину,
і разом з друзями ми створили ці необхідні сьогодні
аксе суари», — написала
Інна Іщук у фейсбуці.

»

лому та середньому бізнесу,
а влада нашого міста систематично його знищує! Шановні депутати! Коли ви йшли
на вибори, обіцяли покращувати життя людей — то згадайте про свої обіцянки!».

Закінчення на с. 6 —7

»

»

Вітаємо!
Вчора відсвяткувала свій
95-річний ювілей дорога матуся, любляча бабуся, прабабуся, жителька села Мельниця
Ковельського району
Надія Опатіївна
ЛІТОТ.
Осипаються дні пелюстками,
Непомітно спливають роки.
Не сумуйте, гордіться літами,
Бо не марно прожиті вони.
Нехай Господь вас
не залишить
І Матір Божа береже,
Ангел, ваш охоронець,
Столітній ювілей вам принесе.
Низько вклоняємось і дякуємо тобі, матусю, за мудрість, відданість, тепло, яким
ти завжди зігріваєш нас, за твоє неперевершене почуття
гумору, доброту і щирість. Хай кожен день повниться душевним спокоєм, щасливого сьогодні та радісного завтра. Ми пишаємося тим, що ти у нас є! Дай Боже ще багато
світлих днів і довгих років життя. Нехай
Господь пошле благословення, здоров’я й сил дарують усі святі.
З великою повагою, шаною
та любов’ю син Віталій, невістка
Олена, внуки Оксана та Олег,
правнуки Михайло й Маргарита.
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«А візьмуть до лікарні, якщо в тебе
не COVID-19 і ти ще не помираєш?..»
Подібних запитань-скарг
до редакції останнім
часом надходить
чимало. Через відмову
приймати «планових»
хворих стан багатьох
із них погіршився,
а декому, як пишуть
родичі, карантинні
обмеження взагалі
коштували життя. Тому
повідомлення про те, що
Кабінет Міністрів України
прийняв постанову
про відновлення
планових операцій
та госпіталізацій, для
всіх є довгоочікуваним
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

У ЛУЦЬКУ –
104 ІНФІКОВАНИХ,
У РІВНОМУ — 342

Учора стало відомо, що карантин через коронавірус продовжать до 22 травня.
Проте з 11 травня будуть
діяти певні пом’якшення. Про
це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Зокрема, відкриють
парки, сквери, зони відпочинку, салони краси, перукарні,
літні майданчики окремих кафе
та ресторанів.
Добру новину повідомив
учора під час брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.
«Думаю, вже завтра в нас у країні буде дозволено проводити
планові операції і госпіталізації
виключно за життєвими показаннями», — сказав він. Аби
убезпечити лікарів та медиків
та не допустити поширення коронавірусної хвороби, усіх пацієнтів перед госпіталізацією
тестуватимуть. Адже епідеміологічна ситуація в нас ще далека від того, щоб можна було
розхолоджуватися.
Станом на ранок 4 травня в Україні зареєстровано
12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19,
з них 303 летальні, 1 619 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 418 нових інфікованих,
із них 16 — на Волині, 29 —
на Рівненщині.
Як повідомляє головний

Дехто, отримавши таку малу зарплату, малює фотожаби.
Але багато медиків, які рятують хворих від коронавірусу,
думають писати заяву на звільнення.

державний санітарний лікар
Волині Наталія Янко, загалом
у нашій області вже виявлено
340 осіб із COVID-19, одужало
64, семеро хворих померло,
зокрема, одна з них — в останню добу. Заступниця голови
облдержадміністрації Тетяна
Щербак під час онлайн-брифінгу розповіла, що покійна —
49-річна жінка з села Яблунька
Маневицького району, яка лікувалася в психіатричній лікарні
в Олиці. Була госпіталізована
23 квітня, у неї діагностували
COVID. Хвора давно мала психічні розлади і тривалий час їй
надавали допомогу саме в цій
лікарні.
На вчорашній ранок додалися нові випадки зараження у Ковельському районі (6), у Луцьку
(4), у Володимир-Волинському
районі (2), Ківерцівському, Локачинському, Маневицькому
районах та у Нововолинську —
по 1. До речі, за іншими даними
у шахтарському місті побільшало на двох хворих, і всього
їх там налічується 49. Жодного
випадку інфікування не зареєстровано в Любомльському
районі.
Також у Волинській області COVID-19 діагностовано у 32 дітей, у 115 осіб віком

30–49 років, у 105 жителів від
50 до 65 літ. Хворобу виявлено
у 93 медичних працівників (27%
від усіх зареєстрованих випадків). Із 340 недужих на стаціонарному лікуванні перебуває
70 осіб. За попередню добу
надійшло 15 повідомлень про
підозру на COVID-19.

МЕДИКИ
СКАРЖАТЬСЯ, ЩО ЇХ
«КИНУЛИ»

Першого травня сирени
«карет» екстреної медичної допомоги лунали в різних містах
України. У такий спосіб працівники цієї служби нагадували
про обіцянку держави виплатити їм 300% надбавку до окладу.
Вони працюють в умовах із підвищеною небезпекою, виїжджають до людей з підозрами
на коронавірус, а належної винагороди за це не отримали.
Водночас, ще на початку
квітня міністр охорони здоров’я
України Максим Степанов повідомив, що фельдшери та водії
швидкої, як і лікарі, можуть розраховувати на надбавки. Люди
зрозуміли, що їм оклади збільшать утричі.
Але, на жаль, насправді медиків очікувало розчарування.
І на Волині частина працівників, що контактують із хворими на COVID-19, не отрима-

зрозуміли, що їм оклади збільшать утричі.
« Люди
Але, на жаль, насправді медиків очікувало
розчарування.
»
На Рівненщині на ранок
4 травня було зафіксовано
762 випадки захворювання
на коронавірус, із них 18 —
летальних. За добу виявлено
29 нових інфікованих.
Наразі в 5 медзакладах 1-ї
хвилі на лікуванні перебувають
157 осіб.
Найбільше діагностованих
випадків COVID-19 в обласному центрі — 342. Зокрема,
в Рівненській обласній клінічній
лікарні захворіло 100 працівників. А загалом на Рівненщині
COVID-19 виявлено у 168 медиків, більшість із них інфікувалися від пацієнтів. Із відновленням планових операцій і госпіталізацій ризик заразитися

ла обіцяної урядом доплати.
За словами директора обласного центру екстреної меддопомоги Володимира Шмаля,
в березні на виклики до людей
з підозрою на коронавірус виїжджало 68 медпрацівників.
Згідно із постановою Кабміну,
враховують лише години їхнього контакту з інфікованими,
тому доплати будуть мінімальними, приблизно за місяць набігає додатково 300–400 гривень. І це при умові, що бригада кілька разів виїжджала
на виклики.
Медикам, які працюють
безпосередньо із хворими
на коронавірус у лікарнях, надбавки виділятимуть за рахунок

n Кримінал

n Шок!

П’ЯНИЙ БАТЮШКА
ЗАДУШИВ ЧОЛОВІКА
Шацький районний суд задовольнив підтримане прокурором
Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури
клопотання слідчих про обрання запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою 49–річному священнику – настоятелю
Свято–Аннівського храму УПЦ (МП) села Мельники Шацького
району Петру Границькому, якого підозрюють у вбивстві свого
товариша
Наталія МУРАХЕВИЧ

становлено, що ввечері 28
квітня, будучи в нетверезому стані, під час конфлікту
на території лісового масиву в
урочищі Гола Берла він задушив
знайомого. Наступних 60 днів

В

для працівників лікувальних закладів ще більше зросте, тому
запобіжні заходи доведеться
посилити. Але такий крок —
в інтересах багатьох хворих, які
досі по суті були залишені без
допомоги.

місцевих бюджетів, повідомила
заступниця голови Волинської
облдержадміністрації Тетяна
Щербак. З її слів, отримали їх
медики закладів першої хвилі
із Володимира-Волинського, Нововолинська, Ковеля
та Луцька.
— Після того, як будуть подані суми доплат — надійде
субвенція з державного бюджету за рахунок стабілізаційного фонду, який був виділений на засіданні Верховної
Ради. Яка це має бути сума?
На сьогодні ми її не отримали
і наразі ще не знаємо, якою
вона буде, — сказала Тетяна
Щербак.
На сайті Рівненської ОДА інформують про детальний розрахунок надбавок для лікарів,
які надавали медичну допомогу
хворим із COVID-19 у березні.
Це Рівненська міська лікарня
і Сарненська ЦРЛ. Для медиків цих закладів із субвенції
виділено відповідно 1 млн грн
і 950 тис. грн. Цих коштів достатньо, щоб виплатити зарплату і 300% надбавку для медиків першої хвилі. Щодо оплати
праці інших медпрацівників —
первинної ланки, екстреної допомоги, лікарень вторинного
і третинного рівня — теж конкретних роз’яснень нема.
Ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції ускладнив ще й старт другого етапу медичної реформи, який
не додає лікарям оптимізму.
«Я вірила, що будуть зміни
на краще з появою нової влади, з розвитком реформи, але,
на жаль, стало тільки гірше.
Я — молодий спеціаліст, дівчина, яка живе від рідного дому
більш як за 600 кілометрів…
Я хочу розвиватися, відвідувати конференції, культурні місця
і, врешті-решт, нормально харчуватися, купувати собі одяг…
Але подивіться на мою зарплатну роздруківку і подумайте,
як можна жити на такі гроші?..
Лікарня у зв’язку з новою реформою не має можливості
надалі платити за оренду мого
житла, а це ще додаткові витрати з моєї і так невеликої заробітної плати…» — написала
у фейсбуці лікар-отоларинголог Турійської районної лікарні
Дарина Овчиннікова й опублікувала фото документа про зарплату у 4975 гривень.
Не дивно, що молодий спеціаліст, як і більшість медиків,
у кризовій ситуації. І це серйозний та тривожний сигнал
для влади. n

підозрюваний перебуватиме під
вартою.
Нагадаємо, що санкцією
ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України за умисне вбивство
передбачено покарання у вигляді
позбавлення волі на строк від 7 до
15 років. n

ПОСАДОВЦЯ ПІЙМАЛИ НА ХАБАРІ
Завдяки скоординованим заходам працівників Рівненської місцевої
прокуратури, Рівненського відділу поліції, за оперативного супроводу
співробітників управління СБУ в Рівненській області 30 квітня було
припинено корупційну діяльність начальника одного зі структурних
підрозділів управління містобудування та архітектури міської ради
Олена ВОЛИНЕЦЬ

становлено, повідомляє прокуратура Рівненської області, що посадовець вимагав від підприємця неправомірну вигоду в сумі 2,5 тисячі доларів
США за сприяння в погодженні реєстрації
проєктної документації щодо реконструкції об’єкта нерухомості та прийняття рішень із видачі необхідних дозвільних документів. Правоохоронці викрили його
у Рівному одразу після одержання ним
другої частини хабара в сумі 1,1 тисячі

В

доларів, яку було вилучено.
Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368
Кримінального кодексу України, обрання
запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою та відсторонення від займаної
посади.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими
Рівненського відділу поліції за процесуального керівництва працівників місцевої
прокуратури. n
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РІДНИЙ КРАЙ

Доброго дня
вам, люди!
Любов — найміцніша броня
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6 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.40, захід — 20.49,
тривалість дня — 15.09).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. 15 день
Місяця.
Іменинники: Олександра, Анатолій,
Георгій (Юрій Змієборець).
7 ТРАВНЯ
Фото photoukraine.com.

n Золоті слова
«Українці — рекордсмени із виживання. Нас не можна знищити. Наше
суспільство краще за державу, але у цьому слабкість — часом йому все одно, у
якій країні жити. Втім, на сьогодні я всім
бажаю сили духу і здоров’я все перенести. Без втрат. Усе мине,, а ми лишимося.
жок та
Майте свій запас книжок
о, яке
шоколадне морозиво,
підживлює. І бажаю викопиниристовувати шанс зупинитися та подумати — що ми
робимо».
ав
Ярослав
ГРИЦАК,
історик.

Людмила ВЛАСЮК

Чи зручно курити
у масці?
За нашим супермаркетом у сквері
нещодавно довелося спостерігати діалог
трьох друзів по чарці
Костянтин МОРОЗ

Судячи з розмови, добродії вже «прийняли»
якийсь антивірусний препарат. Один із них збирався йти додому, а двоє товаришів його консультували, як правильно себе поводити.
— Миколо, ти дивись акуратно, бо зараз багато поліції в центрі міста, — чоловік у старій
шкірянці з давно неголеним обличчям пояснює
ситуацію.
П’яненький Коля у засмальцьованій і спущеній на підборіддя масці жестами показує мужикам, що він у нормі. І наполегливо старається
підпалити цигарку. З третьої спроби йому це
вдається, й він піднімається з лавки.
Двоє чоловіків радять товаришеві одягнути
маску. Вони дуже голосно його переконують,
що це обов’язково, бо вчора у Луцьку затримали 68 людей за порушення карантину.
— Я то її одягну, щоб мене не чіпали, але як
буду курити? — цілком логічно цікавиться Микола.
І він таки пішов не зовсім впевненою ходою,
з цигаркою у руці. І щоразу, коли затягувався,
то опускав маску. Цілком законослухняний громадянин, який дотримується всіх вимог карантину.

n Анекдот

Віталій був на передовій під Дебальцевим близько 90 днів,
тому зустріч зі своїм малим — справжнє щастя.

Лелека-трудяга
бродить болотом...
Краєзнавець Петро Кравчук надіслав нам
добірку своїх «весняних» фотографій. З-поміж
них світлина, на якій лелека-трудяга бродить собі
болотом (хоч зараз навіть на Поліссі
про повноводдя мріють)
Орнітологи давно помітили, що навесні до гнізда повертається спершу самець. Ночує й терпляче чекає подругу. А вона вже як схоче — прилетить у його кубло, а чи
знайде ліпше. Шлюбне життя лелек порівняно з іншими
птахами дуже ускладнене. Є у них зрада, конкуренція за
гнізда, хтось когось відбиває, б’ється. До крові. А є й мирне любування у «розкішній оселі» на узвишші. Коли після
періоду закоханості вона залишається у гнізді висиджувати
лелеченят, він відлітає у пошуках їжі. А потім повертається.
Тоді кажуть: «Щастя у всіх на очах».
Фото Петра КРАВЧУКА.

— Алло… Це поліція?
— Так.
— Скажіть, будь ласка, чи можу я
завтра з Долини поїхати до Моршина?
Тобто з однієї області в іншу.
— Мета поїздки?
— Чесно? До коханця. Бо з тим карантином…
— Не ризикуйте! Залишайтеся, будь
ласка, вдома. До вас виїде волонтер.

Магнітні бурі у травні
У цьому місяці очікуються кілька
геомагнітних збурень, однак вони будуть
малопотужними. Відносно сильніша
сьогодні, 5 травня. Наступні 18, 19 та
21–го будуть значно слабшими, однак
метеочутливі люди все одно можуть на
них реагувати.

n Погода

«А дощ завжди
приходить вчасно,
Коли так бракне
чистоти»
Про яскраві барви і «Відчуття, що
були звичні, стають піднесено–
прекрасні» пише київська поетка
Галина Британ
За прогнозом чергового синоптика
Волинського обласного гідрометцентру
Світлани Гончаренко, 6 травня — хмарно, дощ, місцями значний, грози. Вітер північно–західний, 7–12 метрів за секунду, місцями пориви 15 — 20. Температура повітря по області вночі — від 4 до 9
градусів тепла, вдень — 15–20 вище нуля.
За багаторічними спостереженнями,
найтепліше 6 травня було 1969 року —
плюс 29, найхолодніше — 1947–го —
1 градус морозу.
7–го — хмарно, місцями вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер
північно–західний, 7–12 метрів за секунду, пориви 15–20. Температура повітря
по області вночі — від 3 до 8 градусів
вище нуля, вдень — плюс 13–18.
У Рівному 6–7 травня хмарно, нера
великий дощ. Температура
повітря від 7 градусів вночіі
до 16 вище нуля вдень.

Карантинна «кава»
У теперішніх умовах легко сприйняти
бажане за дійсне
Сергій НАУМУК

Залізничник у яскраво-оранжевій безрукавці
привернув мою увагу тим, що дуже обережно ніс
в руці барвистий паперовий стаканчик з кавою.
«Ну, і де це тут розливають напої у нинішній час?»
— подумав я.
За кілька секунд ми зблизилися. У чоловіка щось впало і він нагнувся, щоб підняти. А в
«склянці» зблиснула... біла фарба.

Сонце (схід — 5.38, захід — 20.51,
тривалість дня — 15.13).
Місяць у Скорпіоні. 16 день Місяця.
Іменинники: Олексій, Валентин,
Єлизавета, Микола, Сава, Станіслав,
Хома.

Фото з архіву Віталія ФУРМАНА.

Ганна Фурман із села
Криничне Маневицького
району цілий рік чекала свого
сина із фронту. Перед тим, як
пішов на війну, якось запитала,
що робитиме, як прийде
повістка, і почула: «Ховатися
не буду…»

Маючи досвід служби у прикордонних військах, Віталій потрапив у Перший батальйон територіальної оборони «Волинь», який
пізніше увійшов до складу 14-ї
ОМБР. Про те, що відбувалося на
Сході, розповідав мало. Заспокоював, що на третій лінії оборони
не стріляють, хоча сам був на
передовій.
Шахта «Полтавська», що поблизу Єнакієвого, Артемівськ, Дебальцеве, Мар’їнка — дороги війни, якими довелось пройти Віталію
Фурману. У важкі хвилини підтримували материнські молитви і думка
про те, що вдома його виглядають
ще й любі дружина та шестирічний
синочок Владик…

3

Ведуча рубрики
Оксана КОВАЛЕНКО.
«Буслю-лелеко, чи до закінчення карантину далеко?»

Тел. 72–39–32
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Погляд
Андрій ЛЮБКА,
український поет,
публіцист, перекладач,
колонка на сайті day.kyiv.ua

Про «Велюр»
і фіаско
карантину
Багатьох шокувала інформація про те, що
елітний ресторан народного депутата від
«Слуги народу» Миколи Тищенка продовжує
працювати навіть попри заборони у зв’язку
з пандемією коронавірусу
иявилося, що якщо ти з партії влади — море
тобі по коліна. Зрештою, нічого нового, так
завжди було. Дивує хіба наївна віра виборців у те, що в такі ресторани дехто їздитиме на велосипеді.
Але скандал із рестораном «Велюр» хамовитого Тищенка дає привід поміркувати про карантин загалом. Бо час нарешті визнати: він зазнав
фіаско і перетворився на інструмент знищення
української економіки.
Так, на початку все працювало добре, і самоізоляція мільйонів громадян була очевидною —
все зачинено, порожні вулиці, тиша і спокій. Але
нині все навпаки — у місті знову важко знайти
місце для парковки, на вулицях і набережних гуляє багато людей, магазини переповнені, лише
незначна частина населення носить маску правильно й закриває ніс (переважно вона спущена
на підборіддя), санітайзери в магазинах і супермаркетах стали якоюсь незрозумілою водичкою
навіть без запаху (вочевидь, економлять).
Карантину вже майже ніхто не дотримується.
І, як на мене, цьому є три причини:
1. Влада виявилася неспроможною
не просто задекларувати, а забезпечити
суворість карантинних заходів. Можна звинувачувати в цьому поліцію, але насправді винен Володимир Зеленський, який усій країні дає
поганий приклад: скрізь з’являється без маски,
записує свої звернення без маски, невідомо для
чого з натовпом людей їздить зустрічати літак
(про дистанцію не чули), відвідує телевізійні ефіри (ясна річ, без маски). То хіба можуть правоохоронці штрафувати звичайних людей на вулиці, якщо сам глава держави щодня з усіх екранів
промовляє без маски? Нездатність забезпечити
виконання своїх же наказів навіть серед верхівки
(порушники — Президент і ресторатор із партії
влади) провокує порушення карантину в геометричній прогресії в усіх куточках країни.
2. Люди втомилися від карантину, звикли
до життя під час пандемії, позбулися страху.
Відбулося те саме, що й із війною: вона триває,
але більшість населення витіснила її зі своєї
свідомості, на магається про неї не згадувати,
голосує за колаборантів і так далі. Коронавірус
є, але він став проблемою самих хворих і медичного персоналу; лікарні переповнені, але кожен
порушник карантину сподівається, що саме його
«пронесе».
3. Бідність населення не дає йому змоги витримати настільки довгий карантин
і не працювати. Обіцяної фінансової допомоги від уряду бізнес так і не дочекався, а платити
зарплати в умовах простою не може. Додаймо
до цього мільйони людей, які працюють неофіційно і отримують «сіру» зарплату в конвертах.
Ясна річ, для них жодних компенсацій, пільг і допомог не передбачено. А саме вони є найбільш
вразливою категорією населення. Уявіть собі
розпач людей, які не мають заощаджень, працювали неофіційно, ще й живуть в орендованій
квартирі? Зрозуміло, що вони змушені вийти
з дому і шукати можливість бодай якогось підробітку. Влада покинула їх напризволяще, а кількість робочих місць у «Велюрі» — обмежена.
Карантин був доброю і вчасною ідеє ю, але
оскільки дуже швидко виявилося, що влада неспроможна його реально втілити в життя, оскільки сама першою й порушує власні вимоги, а фінансової підтримки від уряду очікувати марно,
вихід залишається один: пом’якшити те, що й так
не працює, але продовжити вимогу про носіння
засобів захисту, дистанціювання та обмеження.
Але цього разу почати треба насамперед із Зеленського і його улюбленого міністра Авакова. n
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Зеленський збрехав
про «гуманітарний» вантаж,
який доставила «Мрія»
Президента вкотре спіймали на перекручуванні фактів заради
самореклами
Фото epa.eu.

Дарія КЛИЧ

кінці квітня глава держави особисто зустрічав
найбільший у світі літак
Ан-225 «Мрія» з товарами медичного призначення, який прибув
із Китаю. За словами керівника
конструкторського бюро «Антонов» Олександра Донця, загальна вага доправленого в Україну
вантажу становила 103 тонни.
На сайті Президента в новині про прибуття літака йшлося:
«Борт доправив із китайського
міста Тяньцзіня понад 100 тонн
гуманітарного вантажу».
Насправді це була брехня,
адже літак доставив комерційний вантаж, за який заплатила
компанія «Епіцентр», а не Українська держава, як можна було б
подумати. Зараз у мережі мага-

У

для доставки
« Літаки
Фонд Порошенка
шукав і оплачував
сам.

»

зинів цієї компанії продаються
товари медичного призначення,
доставлені «Мрією». Частину їх

А вантаж-то – не зовсім гуманітарний і зовсім не державний…

«Епіцентр» передав лікарням
як благодійну допомогу.
Тож напрошується запитання: а до чого тоді тут глава держави із пафосними промовами
в аеропорту? Заступник глави
Офісу Президента України Кирило Тимошенко присутність Зеленського пояснив тим, що літак
«Мрія» є… «гордістю України»,
тому очільник країни не міг про-

КОМЕНТАРІ
Олексій ДАВИДЕНКО, бізнесмен:

«Офіс Президента рахує чужі літаки, чужі вантажі,
чужі доставки, чужі гроші. З таким же успіхом Зеленський міг кожен день лічити птахів, які пролітають над
Офісом Президента, і повідомляти нам у відеозверненнях їхню кількість. Птахи в небі — його перемога?
От і вантажі, які прилітають у літаках, мають до нього приблизно
таку причетність.
Вони брехали на всю країну, видаючи приватні комерційні
та благодійні доставки за свої особисті гуманітарні вантажі…».
Артур ГЕРАСИМОВ, народний депутат від фракції
«Європейська Солідарність»:

«У Зеленського брешуть про «Мрію» і гуманітарний вантаж так само, як і про поїздку в Оман, куди
спочатку вирушили з офіційним візитом, після того —
з неофіційним. Потім — з напівофіційним. Спочатку
один хтось сплачував гроші, після того — другий, третій. Бо пішов
«зашквар», і вже в цьому темпі вони почали видумувати щось друге-третє-четверте…».

пустити таку подію державного
масштабу.
У такому разі чи не краще
було б пану Зеленському так
і сказати — захотів подивитись
на великий літак, а не розповідати про «гуманітарний вантаж»,
до якого він не має жодного стосунку?
ТИМ ЧАСОМ

Увечері 30 квітня в аеропорт «Бориспіль» прибув літак
«Узбецьких авіаліній» із другою
партією захисних медичних
костюмів, придбаних коштом
п’ятого Президента України
та лідера партії «Європейська
Солідарність» Петра Порошенка
в Південній Кореї. На сьогодні
двома рейсами вже доставлено 85 тисяч костюмів. Загалом
фонд Порошенка і компанія
«РОШЕН» закупили 130 тисяч захисних костюмів, тобто очікується транспортування третьої партії. Крім того, в лікарні надійшли
30 тисяч медичних комбінезонів
виробництва Китаю.
Це повністю благодійний вантаж, який розвозиться по українських лікарнях безкоштовно.
Літаки для доставки Фонд Порошенка шукав і оплачував сам. n

n О часи! О звичаї!

З території дитячого садочка викрали кущі троянд
Цей дикунський випадок стався у селі
Забужжя Любомльського району
же більше двох тижнів тому біля дитячого закладу працівниками було висаджено
10 кущів троянд, 6 з яких куплені за особисті гроші персоналу Забузького ЗДО, а 4 — подаровані батьком вихованців. Їх посадили, удобрили та підливали кожного дня для того, аби і дітям,
і батькам, і просто жителям села було естетично
приємно проводити час на майданчику.
Однак, напевно, комусь вони стали більш потрібні, раз піднялась рука вночі нахабно викопати
і вкрасти. До теперішнього моменту залишалась
надія, що той, хто це вчинив, одумається та виправить свій вчинок. Але завелись у нашому селі
злодії, які не бояться ні гріха, ні відповідальності…

«У

дитячого закладу працівниками
« Біля
було висаджено 10 кущів троянд,
6 з яких куплені за особисті гроші
персоналу Забузького ЗДО,
а 4 – подаровані батьком вихованців.

»

Ці невдячні та безсовісні люди завтра можуть обікрасти і вас.
Особисте побажання крадію: нехай троянди
цвітуть дуже гарно і тішать тебе, кожного разу нагадуючи тобі про скоєний вчинок», — таке побажання
злодію від імені адміністрації Забузького ЗДО залишила на вайбер-сторінці «Рівне ОТГ» дописувачка на ім’я Валентина. n
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ВШАНУВАЛИ ТИХ,
ХТО ПИЛЬНУЄ КОРДОНИ
Цими днями голова облдержадміністрації
Юрій Погуляйко привітав військовослужбовців
Луцького прикордонного загону із
професійним святом
Марина ЛУГОВА

ін побажав особовому складу здоров’я, миру
та благополуччя: «Нехай ваша праця завжди
буде достойно оцінена, а кордони перетинають лише подорожуючі». Очільник виконавчої гілки
влади Волині, як повідомляє сайт обласної держадміністрації, також вручив відзнаки військовослужбовцям Луцького прикордонного загону. За сумлінну працю, високопрофесійне виконання службових
обов’язків, забезпечення надійної охорони державного кордону України та з нагоди Дня прикордонника оголошено подяки Валерії Матвіюк — капітанові,
старшому офіцеру відділу інформаційно–аналітичного забезпечення та поточного планування штабу,
Оксані Петрів — підполковникові, помічнику начальника загону — начальнику пресслужби.
До слова, у бойових діях в ООС/АТО взяли участь
понад 1100 прикордонників загону, з яких двоє загинули в боях, 563 учасники бойових дій продовжують
проходити службу в загоні, ще 24 військовослужбовці відзначені державними нагородами (орден «За
мужність»), двоє з них– посмертно. n

В
Народний депутат Андрій Парубій (праворуч) добре знає дорогу на Волинь, адже це не перший його приїзд
із гуманітарною допомогою від Фонду Порошенка.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ
ОТРИМАЛА ЗАХИСНІ КОСТЮМИ
ВІД ПОРОШЕНКА
«У цей відповідальний час лікарі ризикують своїм здоров’ям та життям, тому
«Європейська Солідарність» робить усе можливе, щоб оберегти і їх»

ТОРГОВЦІ СМЕРТЮ
ВЖЕ НАБИЛИ РУКУ

Петро МАКАРУК

а Волинь надійшла чергова партія допомоги,
яку надав Фонд Петра
Порошенка та закупила корпорація «ROSHEN». Захисні костюми та окуляри для працівників
Волинської обласної клінічної
лікарні передав народний депутат фракції «Європейська
Солідарність» у Верховній Раді
Андрій Парубій.
Медичний директор лікарні
Микола Галей повідомив, що
спалах хвороби наразі локалізований. Він подякував за допомогу і зазначив, що у медзакладі
— приблизно 1200 працівників
й кожного дня вони потребують
надійного захисту. «Це — неабияка підтримка для лікарів,
які сьогодні трудяться на чи не
найнебезпечнішій роботі. Зараз для нас це вкрай необхідно. Медики нині намагаються
протистояти хворобі задля усіх
нас», — розповів Микола Галей.
«У цей відповідальний час лікарі ризикують своїм здоров’ям
та життям, тому «Європейська

Н

— неабияка допомога для лікарів, які сьогодні
« Цетрудяться
на чи не найнебезпечнішій роботі.
Зараз для нас це вкрай необхідно.
»
Солідарність» робить усе можливе, щоб захистити їх. Сьогодні від нашої партії я передав
Волинській обласній клінічній
лікарні захисні костюми та окуляри, адже саме у цьому закладі є чимала кількість інфікованих
працівників та пацієнтів. Звичайно, важливо в першу чергу допомогти їм. Разом із нашими партійцями ми передали засоби захисту для медиків і переконані,
що вони допоможуть у боротьбі
з пандемією, і що це буде ще
один крок солідарності для того,
щоб максимально стримати поширення хвороби», — заявив
Андрій Парубій під час відвідин
медичної установи у Луцьку.
Передачу допомоги разом
із Андрієм Парубієм здійснювали члени Ради Волинської
територіальної організації пар-

тії «Європейська Солідарність»
Олександр Ніколайчук, Юрій
Моклиця, Сергій Григоренко, а
також голова обласного партійного осередку Іван Мирка.
«Фонд Петра Порошенка цілеспрямовано підтримує лікарні
по всій Україні. Ми дуже цінуємо
допомогу, яка надходить і для
волинських медичних установ,
адже найперше, чого ми потребуємо на цей момент, — це
захист лікарів», — зазначив Іван
Мирка.
ДО РЕЧІ

У Порошенка закупили
130 тисяч захисних костюмів
для медиків у Південній Кореї
та Китаї. 85 тисяч із них уже
доставлено в Україну і безкоштовно розподіляється у
медичні заклади. n

Співробітники управління протидії
наркозлочинності спільно із працівниками
Нововолинського відділу поліції за
процесуального керівництва прокуратури
припинили злочинну діяльність трьох жителів
міста гірників, котрі протягом декількох
місяців займалися збутом дурману
Анна ПАВЛОВСЬКА

инулого четверга під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях підозрюваних правоохоронці вилучили наркотичну речовину– бупренорфін, котру вони зберігали з метою
продажу, гроші, здобуті від протиправної діяльності та
інші речові докази. Зловмисникам — 29, 37 та 39 років.
Двоє із них раніше вже притягувалися до кримінальної
відповідальності. Загалом поліцейські задокументували шість фактів правопорушень наркоторговцями.
Слідчі оголосили зловмисникам про підозру в
інкримінованих злочинах, передбачених ч. 2 ст. 307
Кримінального кодексу України. Усім трьом суд обрав міру запобіжного заходу. Двом із них — тримання під вартою терміном 60 діб із правом внесення
застави, третьому фігуранту — домашній арешт.
Триває досудове слідство. Їм загрожує покарання
— від 6 до10 років позбавлення волі із конфіскацією
майна. n

М

ЧОМУ ГОРІВ РИНОК
У ВАРАШІ?

n У номер!

Янтарний бізнес із офісом у гаражі
За результатами
проведення заходів
із протидії незаконному
видобуванню бурштинусирцю правоохоронці
викрили угруповання,
яке налагодило скупку,
обробку та подальший
експорт дорогоцінного
каміння
Олена ВОЛИНЕЦЬ

о складу групи, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області,
входило чотири мешканці Сарненського району. Так званий
офіс знаходився у гаражі на
території господарства, що
належить одному з учасників
угруповання. Аби не потрапити у поле зору поліцейських та
з метою конспірації злочинної

Д

діяльності, вони працювали у
закритому режимі. До «офісу»
можна було потрапити лише
після попереднього узгодження у телефонному режимі дати
та часу зустрічі.
Вартість бурштину–сирцю
визначали на місці після його
огляду. Ціна залежала від фракції, якості та кольору каміння.
Розрахунки проводилися тільки у готівковій формі. В подальшому каміння обробляли
та експортували поза митним
контролем до інших країн.
Частину коштів, отриманих
від його реалізації, використовували для розвитку свого підпільного бурштинового бізнесу,
решту — розподіляли між усіма
членами групи.
Наразі оперативники управління стратегічних розслідувань
у Рівненській області, слідчі

обласної поліції із залученням
працівників КОРД, Національної
гвардії України та працівників
оперативного штабу при ГУНП
у Рівненській області проводять
санкціоновані обшуки за місцем
скупки, обробки бурштину, проживання учасників угруповання
та в їх транспортних засобах.
Уже вилучено значну кількість
бурштину–сирцю, обробленого
каміння, обладнання для його
обробки та гроші.
Про точну вагу вилученого
каміння можна буде говорити
після завершення процесуальних заходів.
Кримінальне провадження
відкрито за ч. 2 ст. 240-1 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення
волі на строк від 4 до 7 років з
конфіскацією майна. n

Повідомлення про пожежу на вулиці Садовій
міста атомників на Рівненщині надійшло до
поліції 2 травня після 5-ї години
Богдана КАТЕРИНЧУК

ід час огляду місця події із залученням фахівців ДСНС правоохоронці встановили, що на
території промислового ринку вогнем пошкоджене приміщення відділення «Нової пошти», магазину комп’ютерної та побутової техніки, інших торгових кіосків, розташованих поряд. Загальна сума
збитків встановлюється. За повідомленням відділу
комунікації поліції Рівненської області, вилучено
фрагменти електропроводів та пожежне сміття.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою
кваліфікацією ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу
України за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Про попередню
причину загоряння буде відомо після надходження
до поліції відповідного акта ДСНС. У рамках кримінального провадження будуть призначені експертизи, за результатами яких прийматиметься остаточне процесуальне рішення. n
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Сергій ХОМІНСЬКИЙ,
доцент кафедри соціальних
комунікацій Східноєвропейського
національного університету
ім. Лесі Українки

САПАЛАЇВСЬКИЙ ЛОСЬ
І ХРЕЩАТИЦЬКИЙ
ЇЖАЧОК

ПРО РИНОК, КАРАНТИН І ...«КАПУСТУ»

»

Закінчення. Початок на с.

Оксана КОВАЛЕНКО

а практиці ще з початком карантину
підприємці перейшли на торгівлю через інтернет. Очевидно, вона не дає таких же прибутків, бо не може повністю замінити
звичну форму роботи хоча б через те, що люди
старшого покоління не користуються онлайн-покупками.
З торгівлі через інтернет, яку намагаються не афішувати (бо ж карантин), вийшли на реальні ярмарки волинські фермери. Саме їх стосується рішення луцької влади
від 30 квітня. «Ми хочемо підтримати фермерів, а лучан забезпечити можливістю купувати
продукцію вітчизняного виробництва за цінами, що зазвичай нижчі, ніж у супермаркетах», —
наголосив депутат міськради, радник міського
голови Ігор Поліщук. Тож із суботи в обласному
центрі відкрилися сім «точок», куди з’їхалися
фермери з навколишніх районів. Наглядали
за ними й покупцями інспектори муніципальної
варти. (Держспоживслужба торгівлю на ярмарках не контролює, бо опікується тільки зареєстрованими об’єктами). За визначеними умовами, муніципали проводять температурний скринінг, контролюють, щоб була 3-метрова відстань
між місцями торгівлі, обов’язкові маски, рукавички, дезінфектори, перевіряють документи
на продукцію. У перший же день нововведення
зіштовхнулися з проблемою: на ярмарок поблизу ТЦ «Глобус» приїхало забагато продавців. Тож
постало питання з дистанцією і з тим, як відрізнити виробників від, скажімо, перекупників.
«Бракує організації, — коментує фермер із Горохівського району Василь Гнатюк,
який продає молоко. — Якби подзвонили
і сказали, що от ти продаєш молоко у понеділок і середу, а він — у вівторок й четвер. Для
тих, хто торгує м’ясом, овочами, — так само».
Ще він радить: треба було б на в’їзді на ринок
поставити муніципалів чи когось, хто може таку
функцію виконувати, зі списком, аби знали, кого
пропускати. 33-річний Василь має 42 корови,
розповідає, що його клієнти з Луцька дуже втішені, що нарешті безпосередньо зможуть знову купувати перевірений товар. Вважає: влада
й підприємці мусять іти одне одному назустріч,
а не шукати кістку в склянці молока. Сам до карантинних вимог ставиться дуже серйозно. Поки
розмовляємо — відволікається на чергового
покупця: «Де ваша маска? Одягайте, тоді буду
продавати!».
Олег Галасун, заступник голови Асоціації
фермерів і приватних землевласників Волині

Н

й керівник Асоціації Луцького району, який наглядав за торгівлею поблизу рацсу, має свої зауваги. По-перше, каже, важко взяти документи
на продукцію, які вимагають муніципали, бо лабораторії, як і ринки, закриті: «Ви ж розумієте,
якщо я вранці зібрав зелень, мені швидко треба
потрапити в лабораторію, а вона не працює. Тобто однією рукою дозволяють торгівлю, а іншою
— не дають». (У Держспоживслужбі нам прокоментували, що скарг щодо цього не отримували
і що в них працює одна лабораторія за місцем
розташування служби на вулиці Поліська Січ).
По-друге, зазначає Олег Галасун, «вилізла» ста-

й підприємці мусять іти одне
« Влада
одному назустріч, а не шукати кістку
в склянці молока.
»
ра проблема із відсутністю реєстру власників
особистих селянських господарств: як перевірити, виробник торгує на ярмарку чи ні? Залишається керуватися емпіричним підходом:
якщо банани на Волині не ростуть, значить — ні.
А от з огірками й редискою уже складніше…
Керівник Асоціації фермерів Руслан Хомич
додав, що влада мусить добре організувати
нагляд за дотриманням карантинних вимог,
бо сама асоціація не встигає стежити за ситуацією на кожному з 7 луцьких ярмарків.
Одночасно фермери гарно відгукуються
про муніципальну варту. «Активно роз’яснюють
людям про санітарні норми, навіть пересилали
їм на телефон рішення міської влади про умови
роботи ярмарку. Приємно, що спокійно», — реагує Олег Галасун.
Збалансувати інтереси різних сторін завжди було важко, а коли на кону стоїть охорона
здоров’я — ще важче. Але представники влади
на те й зголошувалися обіймати відповідальні
пости, щоб не ховати голову в пісок за жодних
обставин. Торгівля необхідним давно процвітає
завдяки інтернету. Продають усе, навряд чи обробляючи себе антисептиками й дезінфікуючи
навколишній простір.
…Я, наприклад, хоч-не-хоч мусила шукати контакти продавців весняного одягу,
бо діти ж ростуть. Звісно, неспокійно брати
з рук невідомої людини торбинку зі шкарпетками й куртками, але сідати за ткацький верстат
я не готова.
P. S. Коли матеріал був готовий, стало відомо, що виконком Луцької міськради на позачерговому засіданні торгівлю біля ТЦ «Глобус» заборонив, бо «ситуація вийшла з-під
контролю». n

Алла ЛІСОВА

е змінили намірів керівництва міста почекати
до 11 травня навіть вимоги частини підприємців, основна з яких — відкрити базар.
Документ був вручений мерові
Віктору Сапожнікову під час
недавнього попереджувального автопробігу. Всі розуміють, що можна, в принципі,
дозволити роботу ринку, але
в нинішніх реаліях слід виконати
необхідні протиепідемічні заходи й карантинні вимоги, яких
ніхто не відміняв. А для цього
потрібен час і кошти.
У соціальних мережах думки
нововолинців із цього приводу
розділилися. Однак більшість
вважає, що з «базаром» варто почекати. Критичної ситуації в місті нема. А тимчасові
незручності для обох сторін —
продавця і покупця — компенсуються, якщо опанувати нові
форми менеджменту. Схоже
на те, що у багатьох це виходить
непогано. Найбільш популярною, зокрема, стала новостворена група «Ринок на карантині
(Нововолинськ)». Скориставшись розміщеною там інфор-
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мацією, можна придбати все
необхідне.
Великим попитом користується «зелена» продукція, щойно
зібрана з тепличної грядки. Її доставляють із сусідніх сіл у будьяку точку шахтарського міста. Кажуть, є неофіційні координатори,
які приймають замовлення на постачання молочних товарів. Ціни
на них нижчі за магазинні. Є можливість також придбати інші продукти, в тому числі й польські.
Хоч, варто зазначити, багато нововолинців усе ж таки отоварюються у магазинах мережі «АТБ».
Кажуть, їх там приваблює якість
товарів, система знижок та актуальне сьогодні дотримання санітарно-епідеміологічних правил.
Разом із тим у вихідні на ринковому майданчику, який зазвичай є багатолюдним місцем
у Нововолинську, спостерігалося
пожвавлення. В кількох палатках
торгували насінням, добривом,

популярною
« Найбільш
стала новостворена група
«Ринок на карантині
(Нововолинськ)».
Скориставшись розміщеною
там інформацією, можна
придбати все необхідне.

»

гербіцидами. Привезли також
чимало розкішних квітів — око
милували пеларгонії, сульфінії,
петунії, які стають справжньою
окрасою наших балконів, мансард, дворів. Хоч ціни кусаються
(від 130 до 300 гривень у підвісному вазончику), охочих купити
їх вистачає. n
Р Е К Л А М А

У Горохові поки що
«зелене світло»
для садоводів і тепличників
Тим жителям, які звикли на базарі купувати свіже молоко й сметану, сир і яйця,
іншу домашні продукти, важко змиритися із замкнутою на час карантину
брамою міського базару. Тому багато хто дуже зрадів, почувши минулого
тижня відеозвернення Президента України Володимира Зеленського про
те, що з 1 травня в країні продовольчі ринки можуть запрацювати, оскільки
йдеться про робочі місця та заробіток громадян, зокрема фермерів
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

днак минулої суботи в Горохові
ярмаркувати продуктами ще всім
було зась. Трохи далі на тротуарах
розмістили дозволену продукцію садоводи — саджанці дерев і кущів, підприємці-тепличники — розсаду помідорів,
перцю, капусти. Люди були в масках і старалися дотримуватися відстані, встанов-
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леної правилами карантину. За порядком
пильно стежили працівники місцевого
відділу поліції ГУНП у Волинській області, отож охочих порушити його не було.
Якщо хтось із небагатьох покупців ігнорував правила карантину, таких зупиняли
продавці.
У Горохівського міського голови Віктора Годика я поцікавилася, як влада сприймає побажання плюдей відновити роботу

Днями інформаційний простір Волині
сколихнули спогади про історію тепер уже
33-літньої давнини. Як 1987-го в Парку імені
900-річчя міста Луцька… плавав у Сапалаївці
справжнісінький лось!

А в шахтарському місті
процвітають інтернетпродажі
У Нововолинську
і центральний
ринок, і чотири його
філіали продовжують
«відпочивати». Таке рішення
прийняла місцева влада
з огляду на те, що в місті
гірників кількість хворих
на коронавірус вища, ніж
в інших населених пунктах
області. Двоє людей від цієї
недуги, на жаль, померло

ринку. З його слів, це питання обговорювалося минулого четверга на робочій нараді
при голові райдержадміністрації Сергієві
Мишленику. В ній узяв участь директор
Горохівського ринку Зіновій Муравецький.
Як відомо, Міністерство охорони здоров’я оприлюднило низку вимог щодо
відновлення роботи ринків. У відомстві

порадувати містян
« Можливість
сільськогосподарською
продукцією наступного
четверга, 7 травня, теж
розглядалася.

»

наголошують, що вони необхідні, аби
не допустити поширення коронавірусу.
Водночас, як зауважив Зіновій Муравецький, їх виконання потребує часу, хоча
можливість порадувати містян сільськогосподарською продукцією наступного
четверга, 7 травня, теж розглядалася. n
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Погляд

Фото Людмили ЯКИМЧУК.

«Однією рукою дозволяють
торгівлю, а іншою — не дають»

5 травня 2020 Вівторок

о речі, тоді цю історію «розкрутив» на сторінках
ще «Радянської Волині» наш відомий журналіст
Святослав Крещук. Та ще й зробив це настільки
переконливо і талановито, що влітку1987-го про неї
заговорив мало не увесь тодішній Союз! А в Луцьку,
як бачимо, і досі пам’ятають…
Подумки уявляючи ту, без жодного перебільшення
грандіозну, ситуацію (сохатий, який купається фактично у самісінькому середмісті!), я аж трохи шкодував.
Адже не бачив тієї дивовижі на власні очі. Бо то ж таке,
що й онукам не соромно було б розповісти!
Щоправда, згадалася мені інша історія. Про зустріч із незрівнянно меншою та значно поширенішою за лося твариною. Але в доволі несподіваному
місці — та ще й за обставин, про які перед онуками
можна буде й промовчати…
Того дня, влітку 2009-го, я захищав кандидатську дисертацію. Як для наукового світу — це щось
абсолютно пересічне й майже непомітне. А ось для
автора дослідження — подія мало не планетарного
масштабу! Адже позаду лишилися три роки навчання
в аспірантурі й наполегливої роботи з написання тієї
дисертації (кожен абзац якої, здається, вже просто
знаєш напам’ять!). Є рекомендації кафедри та експертної ради, відгуки наукового керівника й опонентів, зібрано чи не кілька кілограмів усіляких довідок.
І ось у визначений день заради тебе до Києва з різних
куточків України з’їжджається два десятки поважних
професорів — аби винести вердикт щодо твого наукового доробку, вирішити: гідний ти чи не гідний
присудження отого вченого ступеня.
Звісно, трусило мене так — що аж-аж-аж! Проте
все минуло добре — дисертацію я захистив вдало.
Відразу після офіційної частини був кількагодинний бенкет у буфеті рідного мені Інституту журналістики (ті ж таки професори, а також найближчі
родичі та друзі). Ну, а потім ще й продовження (вже
вужчим колом) у затишному скверику Івана Котляревського, що за якихось кількасот метрів від моєї
alma mater.
І, треба сказати, автора української версії «Енеїди» ми таки не посоромили! Пилося й співалося нам
напрочуд добре — тож розходитися люди почали вже
ближче до опівночі. А десь о пів на другу лишилися
лиш я і Максим — друг дитинства, з яким ми зустрілися в цьому житті ще другокласниками.
Емоцій купа, тож ми навіть і не збираємося їхати додому. Розкоркувавши дві останні пляшки «Закарпатського», вирішуємо ще трішки прогулятися.
І в підсумку — посьорбуючи «з горла» коньячок — доходимо з Лук’янівки аж до Хрещатика.
Допивши останні краплі приємної живильної вологи вже на Майдані Незалежності, викликаємо таксі.
І ось тут зненацька з’являється він — їжачок! Голкастий у самісінькому центрі столиці — на Хрещатику!
Біжить асфальтом прямісінько на нас…
Угледівши таке диво, я, не роздумуючи, підхоплюю тваринку на руки й пригортаю до грудей, аніскілечки не шкодуючи новеньких костюма-сорочки-краватки.
Аж ось під’їжджає й таксі…
Таксисти, звісно, бачили у своєму професійному
житті чимало — особливо «у виконанні» нічних пасажирів. Але «свіжоспечений» кандидат наук «в обнімку» з їжачком — то, певно, і для них занадто.
Хай там як, я не піддавався на вмовляння ані водія, ані Макса, вперто повторюючи:
— Їжачок їде з нами — друга в біді не кинемо!
Як згодом згадував Максим, подіяв на мене лише
його останній аргумент, який звучав приблизно так:
— Сергію, в нього тут можуть бути сім’я, діти. Він,
звісно, й з нашої Дарниці на Хрещатик дорогу знайде.
Але ти тільки уяви, що йому жінка-їжачиха влаштує,
якщо його три дні вдома не буде…
А ось лосю тоді, 1987-го, від його лосихи, мабуть, таки добряче дісталося! Зате мав що згодом
онукам-лосенятам розповісти… n
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Ось такий вигляд сьогодні має торгове місце на ківерцівському ринку.

«Ми дуже радіємо, що почали
працювати»
Ківерцівський ринок, торгівля на якому
розпочалася 2 травня, став чи не найпершим
в області, що отримав такий дозвіл. І якщо
у суботу ще не спостерігала серед покупців
охочих пройти температурний скринінг,
то наступного дня його вже проводили повним
ходом
Людмила ЯКИМЧУК

скільки контроль за дотриманням
продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держпродспоживслужби, зокрема
на територіальні органи відомства, ми маємо забезпечити постійну присутність на кожному ринку
не менше 2 інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки. Тому сьогодні ми тут. Проводимо постійний контроль за виконанням вимог головного санітарного лікаря України, — розповідає
начальник Ківерцівського районного управління
Головного управління Держпродспоживслужби
у Волинській області Петро Плоднік. — Наразі суттєвих претензій нема. Дрібні оперативно
усуваємо на місці. Люди з розумінням до цього
ставляться. Що ще не зроблено — допрацьовуємо. На вхідних воротах два працівники установи
пропускають відвідувачів, що шикуються у чергу.
Пропускають по 5 людей, стримуючи можливість
контактування.
— Центральний вхід на ринок не відкритий,

—О

вхідних воротах два працівники установи
« Напропускають
відвідувачів, що шикуються
у чергу. Пропускають по 5 людей,
стримуючи можливість контактування.

»

люди входять із додаткового, значно меншого,
щоб легше було контролювати потік працівникам
ринку, що по двоє тут несуть службу, — каже голова правління райспоживспілки Валентина Корнейчук. — На центральних воротах висить вказівник,
куди заходити. Дотримуємося вимог щодо відстані
між місцями продавців — не менше трьох метрів.
Обов’язковим є проведення дезінфекції контактних
поверхонь що три години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень. Обробка проводиться в кінці
кожного робочого дня. Щодо ринку в Цумані, його
власником є приватний підприємець, який несе
відповідальність і контролюється місцевою владою.
В Олиці ринок не працює.
А ось думка продавця з м’ясного павільйону Надії Мосійчук:
— На жаль, вказівник про вхід не впадає відразу
в очі. А зачинена брама, яку бачать відвідувачі з машин, свідчить про те, що ринок не працює.
Провідний спеціаліст районного відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Світлана Дубенська також тут і так коментує
свою роботу:
— Зранку дивимося, чи люди дотримуються
встановлених вимог, чи вдягають маски (адже до-

пуск працівників та відвідувачів на територію ринку
можливий виключно за їх наявності), чи встановлені екрани, чи дотримуються відстані між покупцями
й продавцями. Перевіряємо деззасоби, які мають
бути сертифіковані — як для обробки поверхонь, так
і для рук. Наразі зауважень немає. Іноді люди знімають маски, але ми відразу на це вказуємо.
Найбільше втішена відновленням роботи ринку
його завідувачка Мар’яна Ревко:
— Ми дуже радіємо з того, що почали працювати. Ринок — це живий організм, який потрібен нашому місту. За підтримки Держпродспоживслужби
та обласної лабораторії вдається налагодити роботу відповідно до чинних вимог. Фахівці цих установ
допомагали в облаштуванні торговельних місць,
роз’яснювали особливості організації праці. Ціни
у нас трохи нижчі, ніж у магазинах. Даємо змогу купувати і сільськогосподарську продукцію. Відкрили будівельні торгові точки, які також забезпечують
населення всім необхідним. Продаємо посівний
матеріал. Маємо точку, де реалізовують корми,
бо без цього неможливо в нашому місті. Відкрили
м’ясомолочний павільйон, маємо там трьох м’ясників. Вони також дотримуються всіх вимог. Усуваємо дрібні недоліки, робитимемо все для того, щоб
людям було безпечно й комфортно. Влада йде назустріч. Єдине прохання — створити робочу групу,
яка б навела лад із стихійною торгівлею поза межами ринку. Ми з працівниками Держпродспоживслужби намагаємося впливати, але наших зусиль
не достатньо.
Цікавлюся умовами роботи у підприємців.
Не можу пройти повз Галину Марищук, яка представляє рибгосп «Цумань» і торгує коропами:
— У період карантину вперше у Ківерцях продаємо рибу, — каже вона. — Хоча в Цумані нам трошки дозволили торгувати, дотримуючись санітарних
і карантинних вимог. Торгівлю, на жаль, не порівняти
з тією, що була раніше. Але в нас такий товар, що мусимо продавати.
У м’ясному павільйоні продавці Надія Мосійчук
і Світлана Мазур мають багато потрібної продукції.
Холодильні вітрини заповнені вщерть. Оскільки місця торгівлі мають бути обладнані захисними екранами між продавцями та покупцями (з плівки або
пластику), тут також їх встановлено. Але відвідувачі
заходять поодинці, їхня кількість обмежена — згідно з вимогами на 10 кв. м торговельної площі може
бути не більше однієї людини.
Телефоном поцікавилася, як справи в селищі
Цумань. Про це розповіла Юлія Синиця, начальник
місцевого поштового відділення. З нею постійно
контактуємо щодо передплати наших видань і вивчення запитів читачів.
— Офіційно центральний ринок ще не працює, —
каже пані Юлія. — Хоча дехто з підприємців по кілька
годин торгує. Здебільшого йдеться про продтовари та побутову хімію. Продуктові магазини в селищі
працюють у звичному режимі, дотримуючись відповідних вимог. Стихійного продажу, як до карантину,
коли бабці стояли з молоком та сиром, зараз немає.
У підприємців ціни дещо різняться. Хтось трохи завищує, інші, навпаки, знижують, і тоді товар швидше
розходиться. n
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Належу до того покоління,
яке з ностальгією згадує часи,
коли річки були повноводними. Зими тоді приходили зі
сніговими заметами, весни —
з водопіллям, а потім заплави
милували око цвітом латаття,
буяли травами…
Ну а в останні роки стало
зрозуміло, що марно купувати
саночки внукам, що мало втіхи
принесе їм і літній відпочинок
на занапащеному Світязі чи на
березі іншої майже пересохлої
водойми. Звикаємо до нових

— пустельних — краєвидів,
пилових бур, лісових пожеж,
порожніх криниць та інших наслідків посухи. Бідкаємося, що
ніяк не сходять морква і буряки на городі, бо цілий квітень
марно виглядали дощів, поливаємо розсаду капусти, потерпаючи, щоб не збулися сумні
прогнози про те, що вслід за
пандемією коронавірусної інфекції прийдуть інші випробування: природні катаклізми,
занепад економіки, неврожай,
голод, а ще — нестача води.
Схоже, доведеться вчитись економно і розумно нею
користуватися, аби нащадки нас не звинувачували, що
ми жили тільки сьогоднішнім
днем. Припускають, що волинські озера вбиває поливання плантацій лохини, кажуть, що річки міліють через
непродумане будівництво
мінігідроелектростанцій. Пожинаємо плоди і масштабної
меліорації, яку проводили,
співаючи, що «пів Полісся
вода залила…». Констатуємо
наявність проблем, але до
реальних дій для порятунку
животворних артерій землі
справа доходить рідко.
Тому й не пройшло повз
увагу невелике повідомлення,
що на позачерговій 76-й сесії
Луцької міської ради депутати
ухвалили звернення до Кабінету Міністрів і Міністерства
енергетики та захисту довкілля з приводу катастрофічного
обміління Стиру, понад 12 кілометрів русла якого проходять
через обласний центр Волині.
Міська влада вважає причиною екологічного лиха те, що
вище за течією річки в межах
Демидівського району Рівненської області та Горохівського
району Волині розташоване
Хрінницьке водосховище, рівень води в якому регулюється
шлюзами гідроелектростанції.
Нині вони закриті, і це разом із
діяльністю ГЕС призводить до
пересихання Стиру, загибелі водяної рослинності, унеможливлює нерест риби. Чи
дослухаються у високих кабінетах до прохання луцьких депутатів, невідомо.
Додає тривоги і той факт,
що, за даними Держводагентства, нинішньої весни вода у
всіх річках дуже впала, за понад століття спостережень
гіршою була ситуація лише в
аномально сухому 1925 році.
У відомстві не виключають, що
при необхідності доведеться
запроваджувати тимчасові
обмеження для гідроенергетики. Ну а нам, усім, хто вболіває за долю довкілля, залишається хіба що наслідувати
приклад Грети Тунберг. n

з Турійська для внука омріяний
музичний інструмент, на який і ви
внесли свою «крихту».
Не встигла я також піти до міського голови, аби, як ви наголошували, він «доніс тим, хто «наверху»,
інформацію про цілющі властивості ялівця — публікація у «Газеті
Волинь» за 28 квітня, яка могла б
допомогти в боротьбі зі смертельною недугою. На перший погляд,
прохання дивне й «смішне», але
воно свідчить про вашу небайдужість. Це ж як треба любити людей,
аби збирати газетні фото усіх загиблих в АТО та ООС хлопців і за них
постійно молитися! А ще вона поді-

лилася тим, що відчуває «швидкий
відхід додому», а тому написала
лист–вибачення одній чиновниці,
з якою колись мала невеличкий
інцидент. Казала, що їй тоді трохи
різко відповіла, а тепер шкодує:
мовляв, молода людина на відповідальній посаді, в неї нервова робота, хай пробачить… Таке рідко
зустрінеш…
Тож дякую Тамарі Софронівні
за відданість газеті, моральну підтримку нас, журналістів. А ще — за
унікальні уроки життя, темою яких
були великодушність, вболівання
за волинян і Україну, яку любила
понад усе. Не на словах, а на ділі. n

КОЖЕН НОВИЙ МІНІСТР ОБІЦЯЄ ЙТИ ІНШИМ
ШЛЯХОМ. ЗНАТИ Б, КУДИ ПРИЙДЕМО…
Фото nnovosti.info.

Чим переймалася і з чого
дивувалася останнім часом
заступник головного
редактора «Газети Волинь»
Галина СВІТЛІКОВСЬКА
…ЙМОВІРНІСТЮ ДЕФОЛТУ
МЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ

Квітень пройшов під знаком
лікарських протестів. Зі стартом другого етапу реформи
галузі охорони здоров’я чимало закладів опинилися на межі
закриття. Хтось із керівників
оголошував голодування, деякі
колективи, як, наприклад, працівники Волинського обласного фтизіопульмонологічного
центру, оприлюднювали публічні звернення до Президента, чимало лікарів, стомившись
від невизначеності, написали
заяви на звільнення. Воно й не
дивно: всі чекали підвищення
зарплат, але отримали аванс
менше звичайного — по 1—2
тисячі гривень. А цим людям
у нинішніх умовах доводиться
працювати, ризикуючи власним здоров’ям і безпекою своїх родин.
З 1 квітня принцип фінансування медустанов змінений
— їм залишили 60% річної
субвенції і будуть платити за
кожен пролікований випадок.
Оскільки пандемія коронавірусної інфекції обмежила
можливості планової допомоги хворим, повноцінно функціонувати лікарні не можуть.
Крім того, більшість тарифів,
розроблених «нагорі», не покривають реальних витрат.
Розрив — від 20% до 70%.
Раніше зарплати працівників вважали «захищеною
статтею», нині ж кошти від Національної служби здоров’я
керівник закладу мусить розділити так, щоб вистачило на
лікування, харчування хворих,
на комуналку, інші витрати.
Головні лікарі кажуть: «Це як
куценька ковдра: натягнеш на
голову, ноги мерзнуть. Як не
крути, а працівники опиняються на голодному пайку».
Скільки керівників МОЗ змінилося, не реалізувавши своїх
обіцянок навести лад у галузі,
важко вже й порахувати. Кожен сідав у крісло, декларуючи добрі наміри поліпшити
ситуацію, виправити помилки

попередників, але надовго не
затримувався. Ну а галузь продовжувала занепадати.
Ось і новий очільник міністерства Максим Степанов нещодавно заявив, що має план
виходу з теперішньої кризи й
не допустить скорочення медперсоналу і закриття лікарень.
«У подальшому реформаторські дії будуть спрямовані на
розвиток, а не послаблення
вітчизняної медицини. Ми
найближчим часом запропонуємо конкретні механізми,
яким чином будемо фінансувати заклади, реформуватимемо систему — ми не підемо
тим шляхом, який був раніше»,
— зазначив він.
Повідомив нещодавно Степанов і начебто добру новину:
Міністерство охорони здоров’я
спільно з Міністерством фінансів погодили рішення про перерахування медичним установам субвенції за квітень 2020
року в розмірі 241,8 млн грн.
Кошти підуть на виплату обіцяних заробітних плат та інші
потреби лікарень. При цьому
посадовець сказав, де ж візьмуть гроші на вирішення проблеми. Виявляється, фінансування проведуть за рахунок
субвенції, яка передбачалася
регіонам на жовтень–грудень.
Тобто, зараз медицина буде існувати коштом завтрашнього
дня. А що далі?
Жодні намагання врегулювати ситуацію результату
не дадуть, якщо вони нічим
не підкріплені. Відомо, що замість обіцяних 5% ВВП українській медицині в цьому році
реально виділили тільки 1,6%.
Дефіцит фінансування — мінімум 20 млрд. Чим це загрожує? Дефолтом усієї медичної
системи?
…АМОРАЛЬНІСТЮ
МАРОДЕРІВ,
ЯКІ НАЖИВАЮТЬСЯ
НА ЛЮДСЬКІЙ БІДІ

Здається, вже й не дивують історії про те, як українські
посадовці вивозили за кордон

Схожі флешмоби у зв’язку з малою заробітною платою
тепер влаштовують медики по всій країні...

медичні засоби індивідуального захисту, знаючи, що збагачуються ціною життів простих громадян, насамперед
лікарів, які в період епідемії
голіруч протистоятимуть коронавірусній інфекції. Чи про
те, як маски, антисептики, рукавиці, інші товари, одержані в
рамках гуманітарної допомоги, безсоромно розпродують
ті, хто дорвався до корита.
Зітхаємо стиха: «Кому — війна, а кому — мати рідна», — та
й по всьому. Але ницість стає

множеної на коронавірус, залежить від жертовності своїх
захисників, волонтерів, небайдужих людей. Не олігархи,
які спогорда кидають дещицю
на благодійність, і не безславні наші державні мужі тримають країну на своїх плечах.
Їхня безпорадність демотивує
суспільство. Цим і пояснюється бажання українців знову вирватися за кордон на заробітки, спроби будь–якою ціною
відновити підприємницьку
діяльність, щоб прогодувати

фінансування проведуть за рахунок
« Виявляється,
субвенції, яка передбачалася регіонам на жовтень–
грудень. Тобто, зараз медицина буде існувати
коштом завтрашнього дня. А що далі?
нестерпно помітною на фоні
людського благородства.
Ось нещодавно прочитала,
що 17–річна дівчинка, відома
всій планеті шведська екоактивістка Грета Тунберг, яка за
свою наполегливу боротьбу
проти глобальних змін клімату одержала нагороду — 100
тисяч доларів, віддала ці гроші
на підтримку дітей під час пандемії. Кажуть, вона не зовсім
здорова, емоційно нестабільна, згадують, як плакала, виступаючи в ООН, намагаючись
донести дорослим владоможцям свій біль і переживання за
майбутнє людства. Але, напевне, на таких особистостях
і тримається світ.
Україна ж у час війни, по-

»

родини. Одне слово, вижити
попри все.
…НАМАГАННЯМ
ДЕПУТАТІВ
УРЯТУВАТИ СТИР

n Печальна рубрика

Її серце боліло за інших
Вразлива, небайдужа й багата на добро,
співчуття і милосердя душа Тамари Штенько
відлетіла у кращий світ великодньої суботи.
І вважаю не випадковим те, що для неї був
вибраний саме такий особливий день, коли
небеса відчиняються для Сина Божого, який
воскрес із мертвих…
Алла ЛІСОВА

нашою давньою і вірною читачкою — у свої 90 років зберегла блискучу пам’ять, логіку

З

й уміння чітко, хоч дещо емоційно,
висловлювати свої думки — востаннє розмовляла за тиждень перед її відходом. Інвалід війни, ветеран праці, Тамара Софронівна

Штенько із Нововолинська завжди
дуже переймалася бідами інших.
Це вона свого часу передавала
волонтерам гроші зі своєї мізерної пенсії, а також освячені іконки на передову. Це вона щоразу,
прочитавши в нашій газеті звернення до небайдужих читачів про
допомогу на лікування тій чи іншій
людині, завжди через листоношу
надсилала гроші. Вибачте, Тамаро Софронівно, лише за те, що я
не з’ясувала, чи придбала бабуся

КОЛЕСО ІСТОРІ
ІСТОРІЇ
ІЇ
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n Ніхто не забутий, ніщо не забуте

Меморіал у глухому поліському селі на Волині відкривали за участі найвищих посадових осіб республіки.

Величний пам’ятник жертвам Кортеліської
трагедії привезли із Києва спеціальним
поїздом, а на відкриття прибув сам Щербицький
5 травня виповнюється 40 років меморіальному комплексу та історичному музею
в селі на Ратнівщині
Їх спорудження було приурочене до 35-ї
річниці перемоги над гітлерівською Німеччиною
та з метою вшанування пам’яті майже трьох тисяч
загиблих місцевих мешканців у роки Другої
світової війни. Кортеліська трагедія 23 вересня
1942-го була однією з найбільших за кількістю
жертв і стала символом звірячої жорстокості
німецьких нацистів до невинних мирних жителів.
Село було повністю знищене, пограбоване
і спалене разом із прилеглими хуторами
Микола МИХАЛЕВИЧ,
директор Кортеліського
історичного музею

ля його відбудови велике
значення мала постанова Ради Міністрів УРСР

Д

10 червня 1967 року, відповідно до якої розробили генеральний план реконструкції Кортеліс. За кілька років
збудували основні соціальні
заклади і село набуло сучасного вигляду. У січні 1976-го

Р

Е

К

Л

А

М

було прийнято постанову про
спорудження в Кортелісах
меморіального комплексу
жертвам фашизму. Спочатку,
у липні цього ж року, насипали
курган над двома братськими
могилами, що розташовані
поряд. Для цього завезли по-

Пагорб під пам’ятник насипали заздалегідь, щоб
земля утрамбувалася. Будівництво меморіального комплексу розпочалося влітку
1979 року. Людям, які жили
неподалік, виділяли кошти
на будівництво нового житла,

є бронзовою скульптурною
« Пам’ятник
композицією із семи фігур і символізує
селянську сім’ю під час розстрілу.
над 50 тисяч кубометрів піску,
який частково довелося закидати на вершину вручну лопатами. Цю роботу виконували
комсомольські загони, звезені з усієї області.

»

а старі будівлі зносили. Одночасно проводили благоустрій
усього села, особливо його
центральної вулиці. Багато
часу в Кортелісах проводили
архітектор Анатолій Корнєєв

А

ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРІАЛИ
(є у наявності, а також на замовлення): балки, крокви, дошки обрізні та необрізні,
рейки монтажні. Вироби з дерева на замовлення. Доставка.
Тел.: 0991813332, 0976492371.

ФРАНЦУЗЬКІ
ТЯ
НАТЯЖНІ
СТЕЛІ

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

stelia.in.ua
stelia
info@stelia.in.ua
f @ t li

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.

та скульптор Олексій Олійник,
які не лише планували вигляд
меморіального комплексу,
але й активно допомагали організовувати роботу.
Пам’ятник жертвам Кортеліської трагедії створювали
у Києві, а потім автопоїздом
трьома частинами його привезли у село і вже на постаменті зварили в одне ціле.
У музеї зберігається Акт прийняття монумента поважною
комісією на чолі з міністром
культури УРСР Сергієм Безклубенком. Пам’ятник є
бронзовою скульптурною
композицією із семи фігур
і символізує селянську сім’ю
під час розстрілу. Він має статус пам’ятки культури України національного значення.
До меморіального комплексу
входять, крім земляного пагорба із скульптурою, також
інші п’ять братських могил
у центрі села та територія між
ними. В урочистому відкритті
Кортеліського меморіального
комплексу 5 травня 1980 року
брав участь тодішній керівник
Радянської України Володимир Щербицький (виступає
на фото зліва), який спеціальним факелом запалив Вічний вогонь біля пам’ятника.
Почесні гості відвідали Музей історії села, який створювали як тематичний, присвячений
подіям Великої Вітчизняної війни. Особливу увагу в експозиції
приділили Кортеліській трагедії, яка найбільш яскраво показана в діорамі «Спалене село».
Автор її — заслужений художник України Микола Олексійович Хан, який власне і був винахідником цієї технології. Пізніше
експозицію Кортеліського історичного музею неодноразово
доповнювали та оновлювали
відповідно до сучасних вимог.
Нині для закладу є основною
науково-дослідницька робота
з метою вивчення, збереження
та популяризації історії нашого
краю. n

Вітаємо!
Завтра 55-річний ювілей відзначатиме дорога матуся, бабуся,
дружина

Людмила Василівна
МАЇЛО,
жителька села Озерці Горохівського
району.
Тобі, наша люба, найкраща
на світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долю,
Для тебе добра і утіхи доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує
натхнення і сили,
Спасибі, рідненька,
що ти нас зростила.
З любов’ю
чоловік, діти, внуки.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 30 КВІТНЯ

По горизонталі: 5. Брифінг. 6. Атрибут. 9. Сікорський.
12. Копер. 13. Гефест. 14. Демон. 17. Фобос. 18. Борей.
19. Дамба. 20. Бакен. 25. Копія. 26. Курінь. 27. Октет. 30.
«Олімпіакос». 31. Підкова. 32. Брюллов.
По вертикалі: 1. Прогноз. 2. Унція. 3. Штрих. 4. Нуакшот.
7. Сонет. 8. Ньяса. 10. Демографія. 11. «Берестечко». 15.
Колиба. 16. Форзац. 21. Вододіл. 22. Сурма. 23. Ангар. 24.
Сеньйор. 28. Олів’є. 29. Бояри.
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n Репортаж із глибинки
Фото Сергія НАУМУКА.

Частину приміщення, де розташовані клуб та поштове відділення, приватизовано.

Віра Можелюк лікує теклинців уже 41 рік.

«СЕЛО НАШЕ ГАРНЕ, 168 ЖИЛИХ ХАТ
І ВЖЕ 70 — ПОРОЖНІХ…»
Закінчення.
Початок на с. 12
Сергій НАУМУК

ПОНАД 40 ЛІТ
НА ОДНОМУ МІСЦІ

Наступна наша зупинка —
ФАП. Там господарює Віра
Можелюк.
— Напишіть про неї. Вона
мені чужа людина, але така
співчутлива. Усі до неї йдуть
за поміччю, — починає хвалити медичку Фаїна Микитюк,
щойно дізнається про мету
нашого візиту.
І недарма. Завідувачка
фельдшерсько–акушерського
пункту працює там уже 41 рік!
— Як направила держава,
так я на одному місці, — сміється Віра Миколаївна. — Я
родом із Теклі, колись закінчила медичне училище, а тут
саме не було фахівця.

Грамота за участь у виставці
на стіні досі нагадує господині
про ті далекі роки.

мейним лікарем можна назвати Віру Миколаївну (хоча жінка
себе іменує «просто сільським
фельдшером»), адже вона лікує вже внуків своїх перших
пацієнтів.

їхати на Глухи, то там 17 жилих обійсть
« Які стільки
ж порожніх. На центральній вулиці
мешкають переважно по одній людині в будинку.
Колись народжувалося 15–17 дітей щороку. Нині
в 1–му класі п’ять учнів.

»

Нині у Теклі налічують
537 жителів. Хоча колись було
740. Є тенденція до зменшення населення: молоді виїжд-

І хоча після початку медичної реформи теклинці обрали
аж вісьмох сімейних лікарів у
Старій Вижівці, справжнім сі-

«Цілуй, цілуй,
цілуй її…»
Вони довели: ніякі коронавіруси
не зупинять почуттів!

с. 2, 14—15

Фото Андрія ХАРЛАМОВА.

лося 15–17 дітей щороку. Нині
в 1–му класі п’ять учнів. У школі
навчається 65 дітей, а дошкільнят маємо 39.
У цей час у ФАП заходить
жінка з дівчинкою. «Ти мені її
подивися. Каже, живіт болить»,
— просить вона медичку. «Іди,
донечко, роздягайся…» — запрошує та в кабінет малу пацієнтку, а я прощаюся і йду далі.

«Так ніхто не кохав»

volyn.com.uaa

ДЖАМАЛА
не приховує своєї другої
вагітності

Активіст Євромайдану
Артем Запотоцький:
«Стану на ноги, і ми
з Тетяною візьмемо
церковний шлюб»

Ц
Ціна
іна
а 10
0 ггрн
рн
рн

»

Фото instagram.com/eurovision.ua.

Фото з архіву Лілії ПОДКОПАЄВОЇ.

с. 12—13

Лілія Подкопаєва
стала багатодітною
мамою і втретє
збирається
під вінець

Фото 112.ua.

жають на заробітки і вже не
повертаються.
— Село наше гарне, садиби доглянуті, — каже Віра
Миколаївна. — Але в нас
168 жилих хат і вже 70 порожніх.
Як їхати на Глухи, то там 17 жилих обійсть і стільки ж порожніх.
На центральній вулиці мешкають переважно по одній людині
в будинку. Колись народжува-

Читайте у травневому випуску іншого нашого видання

»

ніхто
ТАК
не КОХАВ
№4—5(18—19)
№
№4
—5
5 (1
1 8—1
8—19)
8—

Єлизавета Петрук живе самотньо у старенькій хатині,
але на долю не скаржиться.

Із четверга –
у продажу!!!

Новий коханий дворазової олімпійської
ій
чемпіонки – американський бізнесмен
Ігор Дубинський – одразу подружився
з її дітьми (на фото)

Понад 20 років
вони чекали
дива – і Бог
подарував
їм синочка
Матвійка

Лілія Подкопаєва
стала багатодітною мамою
стал
і втретє
втр збирається під вінець
Три дружини
Богдана
Хмельницького:
від Бога,
від чорта
і від людей

Фото tsn.ua.

«Карантин – це час і для сексу. Але…»: поради від Уляни Супрун

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

ЛЮДИ ВИЖИВАЮТЬ
ЗАВДЯКИ ЗАРОБІТКАМ
ТА ПРИСАДИБНИМ
ДІЛЯНКАМ

94–річна Єлизавета Кирилівна Петрук відома тим, що колись, як передова ланкова, їздила на виставку в Москву. Нині
бабуся живе самотньо, бо своєї
сім’ї не мала. У сінях її невеликої хатини наскладані дрова.
Заходимо далі: маленькі вікна
пропускають небагато світла,
тож у приміщенні півморок, але
тепло. У хатині лише одна кімната, де вміщається стіл, буфет,
ліжко, грубка та піч. Ліза Кирилівна лежить на ліжку, вкрита
периною. З нашим приходом
підводиться і сідає. Довго допоминається, хто ми і звідки. А
тоді розповідає про своє життя:
— Була ланковою. Робила
на льону, на різних роботах.
Мала почот і славу. Попала в
Москву на виставку. Що було,
дітки… Там кожна республіка
показувала своє багатство.
Поїхало нас 18 душ з району,
— бабуся пригадує поїздку в
столицю Радянського Союзу і
показує на грамоту, що в рамці
висить на стіні поруч із фотокартками. — Мене доглядають.
Уже сама надвір не ходжу, тілько з киями по хаті.
У місцевому поштовому відділенні керує Надія Борисюк.
Говоримо з нею про повсякденні селянські клопоти. Жінка
розповідає, що в селі годі знайти роботу, тож молодь і їде на
заробітки. Щоправда, тепер, з
поширенням коронавірусу, і це
джерело доходів призупинилося.
Ознакою занепаду люди
вважають скорочення поголів’я
корів. Їх стає усе менше. І про
це співрозмовники не раз згадували.
— Були корови у Сарахвимівни, у Макарівни, у Колі Демиянишиного, у сусідки, в мене,
в іншої сусідки, поруч теж дві
жінки померли, які мали худобу, — перелічує Марія Якимук.
— Тепер нема. У нас дві корови
на наш куток, на ціле Забагоння. А раніше був табун 15 голів.
Люди збувають. Молоді виїжджають, а старі нездужають сіна
наробити. Якби молодим була
робота. А так не прогодуєш
сім’ї. От теї бульби здаси: вчора
брали по 4 гривні насінну. Але,
казали, ніби завантажили буса.
Бо в людей її багато, думали навесні зароблять грошей. Боби
садили. Уже той біб ніпочому —
по 8–10 гривень беруть. А що ж
то є? То ж тре’ зорати, приорати
гній, поволочити, посадити, посапати, зобрати й помолотити.
Подумайте, скільки роботи й
по 10 гривень віддати — то за
безцінь. Вже й бобу не садять.
От що робиться. Що ж то таке?
Отак і живе Текля. Згадують
добрим словом і колишнього
голову Волинської обласної
ради Володимира Войтовича,
за каденції якого до церкви
було зроблено дорогу з твердим покриттям. Текля не чужа
Володимиру Івановичу, адже
його дружина Валентина Степанівна — уродженка цього
села.
Але хочеться таки вірити, що
і на Озеревині, і на Забагонні, і
на Стінці, і на Селі, і на Річках,
і на Оріховому, і на Борсуках
таки вируватиме життя. Адже,
як сказала секретар Дубечненської сільської ради Ірина
Мазуренко, «у тому селі люди
добріші». n

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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n Знай наших!

Маска – спосіб захистити своє здоров’я, це мають зрозуміти всі.

І в роботі, і поза нею Інна Іщук дарує людям
усмішки.

У Нововолинську дитячий стоматолог шиє
маски і безкоштовно роздає людям
Інна Іщук із подругами подарувала жителям шахтарського
міста більше 1000 пов’язок
Закінчення. Початок на с. 1
Мирослава КОЗЮПА

к тільки жінка-медик виклала ідею в соцмережах,
відразу знайшлося багато
однодумців.
Подруга Іванна Волинець
дала швейну машинку. «До
того я зроду на ній не шила. Як
на мене, то навіть і нічого. Роблю це з любов’ю і тішуся, що
комусь допоможу, — зізналася
пані Інна. — На косі погляди й
нерозуміння не звертаю уваги,

Я

вони були і будуть. Завжди допомагала і допомагатиму тим,
хто цього потребує».
Багато людей відгукнулося
на пост у фейсбуці та інстаграмі
й підтримали матеріально. Усім
Інна дякувала у соцмережах, але
частина з них відмовилася від
розголосу: справжня благочинність має бути тихою.
За кілька днів волонтерка
отримала від добродіїв не тільки тканину, нитки, резинку, а й
швейну машинку. Її дала у користування Альона Матійчук,
переславши «Новою поштою»
з Києва. Техніку, а також все не-

обхідне передала подругам, які
запропонували допомогу.

До пошиття долучилася і мама
пацієнтки, яка побачила в інста-

було сумно, що часто люди зношують
« Мені
одноразовий засіб ледь не до дірок,
а на пропозиції взяти в мене багаторазовий
реагують не завжди позитивно.
Поки в Інни були справи
в селі, її коліжанка Аліна Гловацька не покладаючи рук покроїла 7 м матерії, а сприяла
цьому її ненька — пані Тетяна,
яка передала на добру справу тканину, причому немало.

»

грамі допис-заклик.
1 квітня, у День сміху, благодійниці подарували трішки позитиву у вигляді яскравих масок
тим, хто їх потребував. На той
час пошили 80 захисних засобів
та роздали нововолинцям. Після

цього було ще кілька таких акцій.
«Приємно, що люди чекали саме на мене в центрі міста
після того, як я написала у фейсбуці про роздачу. З вдячністю
розповідали, що тепер зможуть безпечно пересуватись
по вулиці зі своїми рідними.
У мене не було правила «Одна
маска в одні руки», тому, коли
попросили дати кілька аксесуарів, я не задумуючись давала.
Та дехто навіть приносив із собою підтвердження про те, що
в нього багатодітна сім’я і нема
можливості придбати маски.
Мені було сумно, що часто
люди зношують одноразовий
засіб ледь не до дірок, а на пропозиції взяти в мене багаторазовий реагують не завжди
позитивно. Шкода, що носіння
заслонок для обличчя інколи
сприймається як виконання вимоги, а не спосіб захистити своє
здоров’я. Я щаслива, що змогла
допомогти, і дуже вдячна всім
дівчатам, які долучилися до цієї
доброї справи!» — поділилася
емоціями Інна Іщук після однієї
з роздач.
Днями благодійниці в центрі міста влаштували роздачу
масок, кажуть, останню. Загалом пошили і роздали більше
1000 штук.
«Дякую всім, хто сприяв
в організації та реалізації цієї
важливої ініціативи матеріальною і фізичною допомогою. Ми
забезпечили масками багатьох
нововолинців у той момент,
коли це було особливо необхідно. І зробили добру справу!
Спасибі всім, хто підтримав мою
ідею і допоміг втілити її в життя!
Це наша спільна перемога! Разом ми сила!» — написала у соцмережі Інна Іщук. n

Р Е К Л А М А

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 Продається квартира (новобудова, 15 хвилин до центру Луцька).
Тел. 066 66 06 303.
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 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 будинок із господарськими спорудами. Є газ, вода,
0.11 га землі. Біля річки. Ціна договірна (с. Полонка Луцького району).
Тел. 066 99 39 549.

АВТОРИНОК
l Терміново куплю автомобіль

на українській реєстрації у будь-якому стані. Тел.: 095 01 32 359,
097 71 47 792.
l Куплю автомобіль у будь-якому
стані (на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП,
кредитний, розкомплектований,
проблемний). Тел.: 099 73 74 388,
098 91 93 799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам гноєрозкидачі, дискові
борони, плуги, прес-підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки, картоплекопачки, сівалки,
сінограбарки, розкидачі міндобрив,
косарки роторні, грунтофрези, зерношнеки, млини, а також запчастини
та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264,
095 00 50 455, 095 81 59 912,
096 34 46 777.
l Продається комбайн «Нива»,
1988 р. в., у робочому стані, недорого. Тел. 096 38 46 650.

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 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 щебінь різних фракцій,
відсів, пісок, цеглу, блоки, клей для
блоків, цемент. Можлива доставка.
Послуги автомобілем (самоскид).
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 «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l Продам щебінь, пісок, відсів, цемент М-500, цеглу червону, дрова
твердих порід. Тел.: 095 53 55 663,
097 75 16 430.
l У Ківерцівському районі продається спокійний робочий кінь
(5 років), велика порода. Тел.:
096 43 02 626, 073 42 45 849.
l Продам у Рожищенському районі тільну корову (на вибір). Тел.:
068 13 89 596, 097 47 73 088.
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.

ПОСЛУГИ
l Виконую покрівельні роботи (ремонт, утеплення даху, заміна старого покриття (металочерепиця,
металопрофіль, м’яка покрівля).
Тел. 066 33 63 223.
l Недорого зроблю розмітку для
автопаркінгу. Тел.: 050 55 23 383,
066 60 77 369.
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.
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Головний тренер «червоно-білих» та його підопічні
вже ду-у-уже скучили за футболом!
Свято- Успенський храм збудували у 1991 році.

«Село наше гарне,
168 жилих хат і вже 70 —
порожніх…»
— Довели людей.
От я дві тисячі пенсії
отримую. А як хто лише
1600? Хіба за ці гроші
м’яса візьмеш? Треба
якого макарона
купити, тре’ шампунь,
мило, цукор, за світло
заплатити, за газ.
От я 100 гривень плачу
за світло. Газ маю
тільки до плитки. Топлю
грубку, але ж і дрова
мушу купити, привезти,
порізати, порубати, —
каже жінка, з якою
ми розговорилися
просто на вулиці
і котра не захотіла
представлятися. —
То вже хочуть ті,
пробачте на слові,
дракони при владі усіх
нас погубити!
«Волинь»
ще до запровадження
карантину завітала
у звичайнісіньке
поліське село Текля
Старовижівського
району, де життя йде
неквапливо й розмірено,
а з громадських
установ — тільки школа,
ФАП та крамниці
Сергій НАУМУК

ПОВІНЬ ЗАТОПЛЮВАЛА
УСЕНЬКЕ ПОДВІР’Я,
А ВЧИТЕЛІ ЖИЛИ
В ШКОЛІ

— Перша з’явилася
в селі ще до I Світової війни. Це була звичайна хата,
де мешкало бездітне подружжя, яке дозволило використати одну кімнату під
навчання, — вчитель історії
місцевої ЗОШ Алла Осійчук
веде нас коридорами храму

ожен гравець перед карантином одержав від тренерського штабу індивідуальні
завдання. Водночас Андрій Тлумак не схильний перебільшувати
їхню ефективність: «Те, чим зараз займаються футболісти, коли
називати речі своїми іменами,
то це — фізкультура. Завдання у них
одне — тримати себе в більш-менш
робочому функціональному тонусі
та не набрати зайвої ваги. Однак

К
Алла Осійчук демонструє мініатюрну ступку
зі шкільного музею.

має давню історію. Колись воно
« Cело
називалося Текля-Воля. Досі на місці
панського маєтку знаходять стару цеглу.
науки. — У 1935 році збудували нове приміщення, крите гонтою. Там же розташовувалася і квартира для вчителів. Зі своєї кімнатки вони
могли зайти просто в клас.
Нині тут підсобка кабінету
фізики.
Пізніше приміщення
ще неодноразово добудовували, поки воно не набуло
нинішнього вигляду. Внаслідок цього учительська має
унікальну властивість: цей
кабінет цілком відкритий для
огляду зовні, бо вікна виходять у коридор. Нічим не гірше, аніж прозорі поліцейські
відділки у Грузії, які запровадили за Міхеіла Саакашвілі.
Школа багато бачила
на своєму віку. Збереглася
світлина повені 1985 року,
на якій усеньке подвір’я залите водою.
Та й село має давню істо-

»

рію. Колись воно називалося Текля-Воля. Досі на місці
панського маєтку знаходять
стару цеглу. У шкільній музейній кімнаті зібрано чимало старовини: від крем’яних
сокир та скам’янілих мушель до свідоцтв про освіту ХІХ століття, які виявили,
коли розбирали стареньку
хату Сави Можелюка. Є там
і руків’я якоїсь холодної
зброї (чи то меча, чи то тесака), знайдене на Чорному Броді. За переказами,
там проходили шведи, коли
йшли під Полтаву на з’єднання з козаками гетьмана
Івана Мазепи. Але найбільше мене зачарувала просто-таки мініатюрна ступка.
Чесно кажучи, досі такої
бачити не доводилося. У ній
могли товкти зовсім невелику кількість зерна.

Закінчення на с. 10

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

Наприкінці листопада клуби Першої ліги пішли на зимову
перерву, яка мала закінчитися ще у березні. Проте карантин
вніс свої корективи. У найкращому випадку ми можемо
сподіватися на відновлення змагань хіба наприкінці травня.
Луцька «Волинь», нагадаємо, після 19 турів має у своєму
активі 38 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці.
Попереду лише «Рух», в якого 39 залікових балів.
Днями головний тренер «хрестоносців» Андрій Тлумак дав
велике «карантинне» інтерв’ю пресслужбі своєї Alma Mater —
Львівського державного університету фізичної культури імені
Івана Боберського. Пропонуємо найцікавіші тези цієї розмови
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Газета виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»

www.volyn.com.ua

Андрій ТЛУМАК:
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12 травня нам
« Коли
дозволять проводити
повноцінні командні
тренування, то, думаю,
6 червня можна стартувати
чемпіонату.

»

я переконаний, що жоден гравець
за нинішніх умов не зможе вийти
на поле і відіграти на звичному для
себе рівні 90 хвилин».
На думку головного тренера
«Волині», його гравці зліплені з того
самого тіста, що й футболісти одного дуже відомого іспансько-каталонського гранда: «У «Барселоні»
кажуть, що коли карантин триватиме два місяці, то по його завершенні треба місяць, аби ми набрали ігрової форми. Я з цією думкою
погоджуюся — необхідно провести
щонайменше двотижневий збір,
а потім ще зіграти три — чотири
контрольні спаринги. Тож коли
12 травня нам дозволять проводити повноцінні командні тренування,
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то, думаю, 6 червня можна стартувати чемпіонату».
Наставник «хрестоносців» прогнозує, що після відновлення чемпіонату в кожному турі Першої ліги
вируватимуть такі пристрасті, які
не снилися не те що УПЛ, а й усіляким АПЛ із Бундеслігами та Прімерам із Cеріями А: «Подібної напруги в Першій лізі ще не було — після
19 турів восьму команду від третього місця, яке дає право на підвищення, відділяє лише чотири
очки. Тож ситуація може кардинально змінюватися після кожного
з наступних 11 турів. Переконаний,
остаточно все в Першій лізі вирішиться тільки в останній ігровий
день. Але нині казати, хто є фаворитом, — нереально».
Та найголовніше і найприємніше — Андрій Тлумак впевнений, що,
попри усі ці коронавірусні форс-мажори, «Волині» до снаги виконати
завдання на нинішній сезон, а згодом
«не загубитися» й в УПЛ: «Коли усе
буде гаразд, а я в це вірю, і «Волинь»
повернеться в Прем’єр-лігу, то зробимо усе, аби грати в наступному сезоні майже тим самим складом, який
є у нас зараз. Я однозначно проти
того, щоб створювати фактично нову
команду для виступів у Прем’єр-лізі. Чому? По-перше, переконаний, що нинішня «Волинь» є цілком
боєздатною одиницею не тільки для
Першої ліги, а й для елітного ешелону — задніх ми там пасти не будемо,
це точно. А по-друге, коли гравців
міняють, що називається, пачками,
то це ніколи до добра не доводить.
Революція в питаннях зміни складу
команди — це шлях в нікуди». n
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