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n Особливий випадок
Фото Валентини БОРЗОВЕЦЬ.

«Ніхто й не очікував, що буде легко», — так оцінює свої робочі
стосунки з чоловічою більшістю обласної ради Ірина Вахович.
Марія Федорівна — життєрадісна, весела жінка, яка не впадає у тугу і не нарікає на долю.

Баба Марія, яка не ходить
28 років, і ягоди збирає, і гриби
Разом із чоловіком та сином-інвалідом вони обробляють
гектар поля
пілкуючись із Марією
Йовик із села Піски-Річицькі Ратнівського району, якій із квітня 80-й рік пішов, аж не вірилося, що вона
хвора. Пенсіонерка оптимістично говорила, що любить

С

працювати, бувати у лісі —
цим і живе, і завдяки цьому
й піднялася з ліжка.
— Я цілий рік лежачою
була, чоловік навіть годував
мене. Але це так важко, що постійно думала: знайду у собі
сили і встану. Та на те, видно,
й воля Божа була, злізла я таки

з ліжка, і з тих пір хоч і не ходжу, але пересуваюся — рачкую, вже десь 29-й рік. Хочете
побачити як? Зараз на вулицю
виберусь, покажу вам свій город — і вона поповзла з однієї кімнати в іншу, а тоді вже
за хату на поле, на якому —
жодної бадилинки.

Закінчення на с. 7

Вітаємо!
Немає більшої любові
За материнську — ту любов,
Яка віддасть до краплі крові
Життя своє — за рідну кров.
Вона прийде на допомогу,
Пораду мудру дасть завжди,
Помолиться за рідних Богу,
Щоб не було в житті біди.
Вона ночами недоспить,
Ніяк не втомиться чекати,
Її душа за всіх болить,
Тому що вона — рідна мати.
Уся дружна сім’я та родина вітає,
з ювілеєм любу матусю, найкращу у
світі бабусю
Лідію Іванівну
СИМОНОВИЧ!
Рідна матусю, рідненька ви ненько,
Вас з ювілеєм вітаєм, серденько.
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб у достатку, здоров’ї довіку
Многії літа прожити без ліку.
І у вінок привітань, як зерно до зернини,
Низький вам уклін від усієї родини!

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ
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Ні. Олена Володимирівна і Володимир
Олександрович разом,
у них дуже теплі стосунки. І всі ці чутки про
те, що Мендель нібито
вагітна від
Зеленського, — феєричний
ідіотизм.
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Михайло ПОДОЛЯК, радник
глави Офісу Президента
України з медіапитань,
про те, чи правда, що
подружжя Зеленських
живе окремо після
скандалу з фейковою
вагітністю прессекретарки
Президента Юлії Мендель:
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За Іриною Вахович закріпилося реноме відкритої,
врівноваженої, готової до поступок заради
прийняття якихось важливих рішень голови
обласної ради. Власне, його вона підтвердила й під
час пресконференції з нагоди року перебування
на чолі представницького органу краю. Навіть
на незручні запитання їй вдавалося відповідати без
дратівливості, відверто й з усмішкою. Найбільш
цікаві та важливі пропонуємо вашій увазі

»

Шкода, що раніше я не знала про Бальзам – тоді моє
друге життя почалася б ще раніше! Мене звуть Зінаїда.
На питання, скільки мені років, я відповідаю – 7. Бо
саме стільки я п’ю Бальзам Болотова. А за паспортом
мені 79. Все почалося в 2013 році дуже банально – організм карає за помилки в молодості. Різко погіршується здоров’я – скаче тиск, суглоби болять, цукровий діабет. У мене завжди зайва вага була. Ходила до лікарів,
пила таблетки, на час допомагали, потім доводилося на інші таблетки
переходити. Щоранку з тонометром «в обіймах». Не життя,,
а існування – а так хочеться багато зробити. Адже в душ
ші
ми всі молоді – це тільки тіло старіє. І коли я вже зовсім
зневірилася, на очі потрапила реклама Бальзаму Болотовва.
Вирішила спробувати, і тільки пізніше згадала, що Болото
ов
– це той відомий вчений, про якого в газетах ще писали в
90-і роки, який написав більше 100 книг.
Почала я пити Бальзам по інструкції. На 3-й день я відчула легкість в животі, ніби «метелики пурхають».
Подумала, спочатку, що вигадала сама це. Але далі
стала відбуватись якась чудасія. Я стала рідше приймати таблетки від гіпертонії. Потім звернула увагу, що
біль в колінах перестав мучити. А коли мені почали задавати питання, як я так схудла?! Я зрозуміла – це все
Бальзам Болотова.
250
Тому для мене є два життя – до і піс- мл
грн
ля Бальзаму. Спасибі академіку Болотову за такий прекрасний винахід. Всім 500
грн
бажаю спробувати цей Бальзам і відчу- мл
ти, що є й інше життя – щасливе та здорове!
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Валентина БОРЗОВЕЦЬ

«Якщо рішення
на користь
громаді — я йду
на компроміси»
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«Якщо рішення на користь
громаді — я йду на компроміси»
Фото volynnews.com.

За Іриною Вахович закріпилося реноме відкритої, врівноваженої, готової до поступок
заради прийняття якихось важливих рішень голови обласної ради. Власне, його вона
підтвердила й під час пресконференції з нагоди року перебування на чолі представницького
органу краю. Навіть на незручні запитання їй вдавалося відповідати
без дратівливості, відверто й з усмішкою. Найбільш цікаві та важливі пропонуємо вашій увазі
Алла ЛІСОВА

«ВІДЧУВАЮ В СОБІ СИЛИ
ПРАЦЮВАТИ ДАЛІ»

— Ірино Михайлівно,
в Україні не так багато жінок,
які очолюють обласні ради.
Чи не розчаровані ви роботою, чи хотіли б її продовжити в разі, якби стали депутатом наступної каденції?
— Рік був надзвичайно трудомісткий, насичений, однак цікавий. Це був час випробувань,
уроків, набуття досвіду. З упевненістю можу сказати, що кожен мій день був присвячений
праці на благо Волині. Сподіваюся, що виправдала надію
людей, які в мене повірили. Для
досягнення результату вдавалася до перемовин, шукала консенсус. Це було непросто, адже
депутатський корпус мені не підпорядковується, як і я їм. Інколи
бачення тієї чи іншої проблеми
в нас було різне, моя позиція
не збігалася з думкою обранців.
Але намагалася чути кожного
з них. Однак мені треба зрозуміти аргументи, тільки тоді рішення мною буде продукуватися.
Чи хочу працювати далі, якщо
оберуть депутатом, — не знаю,
як складеться. Але відчуваю
в собі сили.
— Чи вважаєте, що жінок
в українській політиці має
бути більше? І де ви себе бачите в наступній каденції:
в облраді чи, може, поборетеся за крісло мера або посаду
ректора, адже в університеті
невдовзі теж будуть вибори?
— Зараз маємо інші гендерні
квоти: з 5 чоловік має бути 2 жінки. А взагалі не варто оцінювати
якість роботи за статтю. Скажу
лише, що в обласній раді жінки
більш згуртовані й толерантні,
ми маємо спільні проєкти, ідеї.
Щодо альтернатив, то з названих буду розглядати як мінімум
дві. Які саме — про це невдовзі.
До слова, в технічному університеті працювала від асистента
до проректора. Досвід роботи
в цій системі є, колеги просять
балотуватися на посаду ректора. Рішення поки що не прийняла. Але якщо навіть випаде бути
просто професором — це для
мене нормально.
— Якби вас головою облради обирали тепер, то чи отримали б 55 голосів, як рік тому?
І наскільки ви самостійна
в прийнятті рішень, адже вам
закидають керованість Ігорем
Палицею?
— Не впевнена, що голосували б люди, які хотіли бути
на цій посаді. Такий орган,
як рада, є колегіальним, тому
не передбачає самостійності.
Впливи певні відбуваються, але
вони не залежать від політичної
сили. Сьогодні обласна рада
якраз є тією платформою, яка

Стало очевидним, що за рік Ірина Вахович зуміла продемонструвати ділові якості й управлінські навики.

об’єднує всі гілки влади. Щоденно маю розмови з багатьма
людьми — від народних депутатів до голів райрад та ОТГ.
— Чи братимете участь
у виборах? Якщо так, то від
якої політичної сили?
— Прийшла в політику з Ігорем Палицею і йому не зраджу.
Якщо він бачитиме в мені потребу, щоб іти в одній команді, буду
разом із партією «За майбутнє».
«ВОЛИНЬПРИРОДРЕСУРС»
МАЄ СТАТИ ПРИБУТКОВИМ

— Які свої найсуттєвіші
перемоги й невдачі ви могли б назвати?
— Мені довелося формувати політичний імідж Волині
на різних рівнях, у тому числі
й на міжнародному. Започаткували серйозні проєкти. У рамках програми транскордонного
співробітництва «Польща–Білорусь–Україна 2021–2027»
як пріоритет ми обрали Олицький замок і провели багато перемовин на цю тему. Попрацювали над розширенням кордону,
зокрема побудовою понтонного
моста в районі Адамчуки — Збереже. Мали плани, але карантин
перешкодив. За підтримки депутатського корпусу вдалося
започаткувати чимало реформ
у медицині. Але без співпраці
з ОДА досягти бажаного результату складно. Тому й свою
роль я бачила в тому, щоб знайти компроміси, налагодити
співпрацю не тільки в депутатському корпусі, а й з облдержадміністрацією. З головою
ОДА Юрієм Погуляйком у мене

в політику з Ігорем Палицею і йому
« Прийшла
не зраджу. Якщо він бачитиме в мені потребу,
щоб іти в одній команді, буду разом із партією
«За майбутнє».

»

склалися нормальні робочі стосунки. Хоча він не місцевий, але
підтримує наші пропозиції, знаходимо порозуміння. До невдач
віднесла б міжусобиці через амбіції певних людей, коли чоловіки намагалися показати якісь
переваги над жінкою. Я толерантно терплю — і це мій мінус.
— Скільки витрачено коштів на КП «Волиньприродресурс» і скільки зароблено?
— Останнім часом коштів
не виділяли. Це підприємство
мало бути на самофінансуванні — видобувати корисні копалини прозоро, сплачувати
податки, проводити рекультивацію. Протистояння з ОДА,
яке тривало, не дало нам змоги
розпочати повноцінну діяльність. Цьогоріч почали добувати
торф. Бурштин, на який упала
ціна, ми зберегли, але роботи
поки що не ведуться. Потрібні
ще суттєві кроки, щоб підприємство стало прибутковим,
адже в нього вкладені серйозні
інвестиції на ліцензії, дозволи.
НАЙБІЛЬШ ПРОБЛЕМНА —
СФЕРА МЕДИЦИНИ

— Коронавірус спричинив недоотримання коштів
у бюджет. У зв’язку з цим які
статті видатків будуть урізані та реалізація яких проєктів
заморозиться?

— За пів року область втратила 27,3 мільйона гривень,
а разом з усіма місцевими
бюджетами аж 180. Більше
недорахувалися грошей ОТГ,
в яких залишається 60 відсотків ПДФО. Зекономити зможемо за рахунок культурних
та культурно-освітніх заходів.
Найбільш проблемною є, звісно, сфера охорони здоров’я,
де додалася ще й реформа.
Медичні заклади перейшли

в комунальну власність області і працюють безпосередньо
з Національною службою здоров’я. Та не всі мають пацієнтів
і уклали відповідні договори
з цією структурою. Зараз недофінансування їх становить
18 мільйонів гривень. COVID
став викликом, але нам вдалося
акумулювати 60 мільйонів гривень на боротьбу з пандемією.
За сприяння Ігоря Палиці кошти
соцеконому надійшли на обласну дитячу лікарню. Невідомо,
як фінансуватимуться районні
лікарні. Тому я проти, щоб вибори проводилися у новостворені райради, — спочатку треба
розібратися з майном, із розподілом функцій. Про це говорила
з трибуни Верховної Ради.
Всі капітальні видатки, які
були акумульовані через вільні залишки, пішли на боротьбу
з пандемією. Розпоряджаємося лише тим ресурсом, який
іде у вигляді субвенцій держави. Наприклад, за програмою
«Спроможна школа для кращих
результатів» замість 140 мільйонів гривень для нашої області
виділили лише 20. Ми погодили
те, що було урядом розподілено. Хоча обіцяють ці пропозиції до кінця року переглянути.
Шкода, що наразі під знаком
питання 43 мільйони гривень
на придбання 20 «швидких».
Для нас це дуже важливо, адже
в області 50 відсотків автомобілів зношені. Щодо будівництва
доріг, то 748 млн гривень на рік
залишаються. Вже оголошені
тендери. Обіцяють ще мільярд
гривень додатково на дороги
державного та міжнародного значення. 61 млн гривень
по лінії Світового банку на амбулаторії теж будуть профінансовані.
— Яка ситуація зараз
у відділенні в Боголюбах,
де лежать хворі на коронавірус?
— Там чітко налагоджена
робота, за що дякую в. о. головного лікаря обласної лікарні Олександру Дудару. Купили
комп’ютерний томограф. Нині
у відділенні перебуває на лікуванні 49 пацієнтів, на жаль,
46 із них важкохворі — на апараті ШВЛ.
— Коли обласна клінічна
лікарня матиме повноцінного
керівника?
— Якби можна було зробити це зараз, то я зробила б.
Олександр Дудар відповідає
всім вимогам, які ставляться
до кандидата на посаду головного лікаря. n

ДОВІДКА «ВОЛИНІ»

Ірина Вахович народилася 8 квітня 1975 року в смт. Млинів
Рівненської області. Вищу освіту здобула в Луцькому індустріальному інституті (зараз — Луцький національний технічний
університет). Працювала на різних посадах — від асистента,
старшого викладача до декана факультету бізнесу, завідувача
кафедри фінансів, проректора з науково-педагогічної роботи
Луцького національного технічного університету.
У 2002-му в Інституті регіональних досліджень НАН України
(м. Львів) захистила кандидатську дисертацію, а через шість
років в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса) — докторську. Тоді ж присвоєно вчене звання професора.
Обрана депутатом Волинської обласної ради від політичної партії «Українське об’єднання патріотів — УКРОП». Очолювала постійну комісію з питань бюджету, фінансів та цінової
політики. Керівник депутатського об’єднання «Тільки разом».
З липня 2019 року — голова Волинської обласної ради.
Ірина Вахович каже, що найкращий відпочинок — це зміна видів діяльності. Себе відносить до людей емоційних, які
кожне рішення і ситуацію пропускають через серце і є невиліковними оптимістами. Основними цінностями в житті вважає
любов, довіру, щирість і вірність.
Проживає в місті Луцьку. Виховує доньку.

www.volyn.com.ua

РІДНИЙ КРАЙ

4 серпня 2020 Вівторок

Доброго дня
вам, люди!

3

5 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 5.50, захід — 20.58, тривалість дня — 15.08).
Місяць у Водолії, Рибах. 17 день Місяця.
Іменинники: Аполлінарій, Трохим, Феофіл,
Ганна.
6 СЕРПНЯ
Фото agroday.com.ua.

Фото Анюти ГОЛОВІЙ.

Сонце (схід — 5.52, захід — 20.56, тривалість дня — 15.04).
Місяць у Рибах. 18 день Місяця.
Іменинники: Борис, Гліб, Соломія, Полікарп, Христина, Анатолій, Панас, Роман.

Міра людяності
Ця подія трапилася у Рівненській громаді,
що в Любомльському районі. Одна з
місцевих мешканок звернула увагу на
собаку, яка тривожно скавуліла біля
зав’язаного мішка
Ірина КРАВЧУК

Отак би все життя.

Любов по–українськи
Вони вже й не уявляють себе один без одного. Колись,
давним-давно, їх звела доля. Полюбили один одного, побралися
— і стійко тримали її удари, боролися із негараздами. Позаду
в них — шалений вир життєвих подій і досвід у боротьбі
із труднощами, а попереду — старість, із хворобами, побутовими
і матеріальними проблемами. І, звісно ж, не така, як у їхніх
закордонних ровесників
Євгенія СОМОВА

Вони все життя пропрацювали в колгоспі — вставали разом із
сонцем і поверталися, коли заходило. Заробили мозолі на руках,

численні болячки… і мізерні пенсії, яких вистачає хіба що на їжу,
комуналку, цукерки для внуків. На
ліки — не завжди і не в усіх. Де
вже тут мріяти про модні курорти,
мандрівки в екзотичні країни! Тож

і на схилі літ змушені працювати
— тримати всіляку живність, обробляти городи. Втім, особливо
цим не переймаються. Із властивим українцям гумором кажуть: «У
нас курорт на зелених морях. Тут
тобі і сонце, і пляж, і фітнес. Так
понагинаєшся біля картопельки,
бурячків, що ніяка зарядка не потрібна». Вони радіють, що й досі у
парі, бо ж разом легше і живеться,
і працюється. А поцікавишся, чи
не згасла їхня любов на схилі літ,
лише усміхнуться. Мовляв, таке
питаєш. Якби не кохали один одного, не прожили б стільки років
разом.

Тисячолітня Холмська ікона Божої Матері й досі
пахне кипарисом

Фото volart.com.ua.

n Золоті слова
Ніколи не сперечайтеся
ай
йтеся
титеся
з ідіотами. Ви опуститеся
и
до їхнього рівня, дее вони
м
задушать вас досвідом
Марк ТВЕН,
Е ,
ЕН
ий
американський
письменник..

n Анекдот
— Нерозумно створювати запаси продуктів, я завжди запасаюся тільки горілкою!
— Чому ?
— По-перше, в неї терміну придатності немає, а по-друге, ще дідусь учив мене, що це
валюта, тільки рідка!

n Погода

Синоптики обіцяють
ть
комфортне літнє тепло

«Серце йокнуло… Одразу
зрозумів — це вона», —
каже реставратор образа
Богоматері Анатолій Квасюк
Ірина КРАВЧУК

У музеї Волинської ікони в Луцьку зберігається справжня перлина
світового мистецтва — Холмський
образ Божої Матері. Як відомо з
відкритих джерел, князь Данило
Галицький привіз її у 1223—1237
роках зі столиці у засноване ним
місто Холм. Згодом Богородиця
та Ісус були короновані золотими коронами, а у 1888 році перед
ними молилася царська родина.
Під час Першої світової війни ікону вивезли до Москви, а тоді — до
Києва. Після реставрації Миколою
Праховим святиня повернулася до
Холмського кафедрального собору, а потім зберігалася на Івано–
Франківщині та Волині у приватних
помешканнях віруючих християн.
Відомий український митець
Володимир Галькун, брат народної
художниці України Тетяни Галькун,
розповів, що берегиня ікони Надія
Горлицька тримала її у своїй спальні. Потім заслужений працівник
культури України Анатолій Квасюк
відновив святиню. Після цього її передали до музею Волинської ікони.
— Вона випромінює особливу

Тварина дуже зраділа, коли побачила, що
жінка не збирається йти геть. У клунку, як з’ясувалося, було семеро цуценят. Тож за хвильку
собака активно облизувала своїх дітей, тицялася у них мордочкою і не забувала вдячно поглядати на благодійницю.
Жінка, яка врятувала песиків, тепер активно шукає господаря тварин, бо вважає,
що ця людина має відповісти за свій вчинок:
«Можливо, хтось знає хазяїна, його потрібно
покарати! Як можна бути такими людиськами!».
Теж сподіваюся, що знайдеться і за таке дикунство отримає по заслузі.

Найбільша волинська святиня – головна робота реставратора Анатолія Квасюка.

енергію. Ну хіба це не дивовижно?
Святиню багато разів переписували, тому копій є немало, але коли
Толік — мій приятель і реставратор ікони, віднайшов її, то перше,
що вимовив: «Серце йокнуло…
Одразу зрозумів — це вона», —
пригадує митець.

За словами Володимира,
попри плин часу, образ і досі
пахне матеріалом, з якого виготовлений, — кипарисом. Він каже,
що скляна шафа, в якій розміщена ікона, вартує щонайменше
15 тисяч доларів, а вона сама —
безцінна.

5 серпня у народі вшановують пам’ять
Почаївської ікони Божої Матері
та мученика Трохима. Його ще називають
Безсонником, оскільки ведуться активні
роботи на жнивному полі
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Алли Адамської, 5 серпня — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно–східний, 5 — 10
метрів за секунду. Нічна температура повітря
по області — 12 — 17 градусів тепла, денна
— 25 — 30 вище нуля. Вода у річці Стир прогріється до 20 градусів, а в озері Світязь — до
18. За багаторічними спостереженнями, найтепліше цього дня було у 1963 році — плюс 33
градуси, найхолодніше — 1969–го — плюс 8.
6-го — мінлива хмарність, без опадів. Вітер
південно-східний, 5 — 10 метрів за секунду.
Вночі температура повітря сягатиме 12 — 17
градусів тепла, вдень — 26 — 30.
У Рівному 5 серпня впродовж доби буде
похмуро. Вітер південно-східний, 7 — 12 метрів за секунду. Температура повітря 21 —
29 градусів тепла. 6 серпня також
хмарно, без опадів. Температу-ра повітря упродовж доби 26 —
30 градусів тепла. Вітер східний,
5 — 7 метрів за секунду.
Ведуча рубрики
Євгенія СОМОВА .
Тел. 72–61–21

Погляд
Василь УЛІЦЬКИЙ,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

ЧИ ВИСТАЧИТЬ
НАМ ВІДЕР
ІЗ ВОДОЮ?
Значне зменшення інтенсивності бойових
дій на Сході — чудова новина. Менше наших
воїнів гине і зазнає поранень. Хоч це зовсім
не в інтересах Росії. Адже Донбас для них
якраз і має виконувати роль кровоточивої
рани на тілі України. Але оскільки росіяни
погодилися «нє стрєлять», значить, українці
пообіцяли їм щось важливе. Що саме —
скоро дізнаємось, адже переговори
у Мінську очолив «хитрий лис», перший
Президент України Леонід Кравчук, який уже
заявив, що готовий іти на компроміси
єдиний компроміс, який влаштує Кремль, —
увіпхнути окупований та зруйнований Донбас
в Україну на російських умовах. Щоб ми його
утримували, а Москва керувала, — і ним, а відтак
всією нашою країною. Якщо цього не станеться,
стріляти точно почнуть знову. А якщо станеться —
стрілятимуть ще більше, тільки вже на всій території України. Бо з таким явним розворотом у бік
«імперії зла» навряд чи погодиться активна частина
наших співвітчизників.
Тим часом у Кремлі знають: якщо на київських
пагорбах кажуть, що готові на «компроміси», значить, готові виконувати його волю. По-іншому
в Москві не вміють думати. На перший маленький
компроміс 86-річний Леонід Макарович уже пішов — погодився взяти участь у російському телевізійному шоу головної путінської пропагандистки
Ольги Скабєєвої, де Україну активно і давно поливають брудом. Заграючи таким чином з ворогом,
перший Президент ганьбить і себе, і державу.
Проте це в стилі Леоніда Макаровича. Не забуваймо, що один із найближчих його соратників —
одіозний кум Путіна Віктор Медведчук, який зараз
є народним депутатом від «Опозиційної платформи — За життя». Вони разом були в СДПУ (О),
а в 2006-му Кравчук очолював на виборах список
медведчуківського блоку «Не так!».
Наближений до Кравчука Віктор Медведчук —
не просто кум Путіна, він — виразник російських
«хотєлок» в Україні. Відданий путінець з українським паспортом і великою торбою грошей. Медведчук, нагадаю, контролює ряд центральних телеканалів — NewsOne, «112 Україна», ZIK, «Інтер»,
через які цілодобово ллється м’яка російська пропаганда під мовчазну згоду ЗЕленої влади.
Цими днями народний депутат Віктор Медведчук разом із дружиною автомобілем поїхав в окупований Крим «на відпочинок як народний депутат». Це черговий плювок у нашу державу та всіх
українців, коли політик такого рівня фактично визнає юрисдикцію окупанта над півостровом. Але
ще більше обурює, що, за інформацією блогера
Сергія Іванова, його супроводжують «орли Авакова» — два співробітники Національної поліції України! Виходить, що під путінським гаслом «Крим —
це Росія» підписалось уже ціле поліцейське відомство?..
Отже, Кравчук — у Мінську і на російському
телебаченні, а Медведчук — знову у Криму. Тривожний сигнал напередодні місцевих виборів,
на яких росіяни планують через «ОПЗЖ» взяти владу у місцевих радах Східної та Південної України.
А голос власне Президента Зеленського на цьому
тлі чути все тихіше та невпевненіше. Цими днями
інтернетом розлетівся ролик, де глава держави
говорить щось дивне про «літаки летять, будемо
усіх бамбіть» із таким виразом обличчя, що дехто
починає переживати за його емоційно-психологічний стан. Очільник країни виглядає на цьому відео
щонайменше вкрай втомленим. Боюсь, що коли
Президент остаточно заховається у свою затишну мушлю, то на сцені, вже не таючись, вигулькнуть дорослі дяді, чиї погляди чітко повернені у бік
Москви.
Словом, усе йде до того, що політична осінь
в Україні буде спекотнішою за літо. Росіяни
та їхня п’ята колона для цього дров не жаліють
і підкидають їх заздалегідь.
Аби нам вистачило відер із водою…

А

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Болить!

«Андрій Гергерт — легенда,
яка назавжди залишиться з нами»
П’ятий Президент України
висловив співчуття
у зв’язку зі смертю від
тривалої онкохвороби
заступника командира
Української добровольчої
армії (УДА), комбата
8-го окремого батальйону
«Аратта» легендарного
Андрія Гергерта (Червня)
«Ми до останнього сподівалися на диво.
Легендарний комбат Червень
не один рік на фронтах українсько-російської війни дивився
смерті в обличчя, і вона завжди
відступала. І хоч Андрій довго
хворів і боровся, сумна звістка
пролунала, неначе грім серед
ясного неба.
У це неможливо повірити. Хоча б тому, що ми віримо
в інше — Герої не вмирають.
Знаємо це ще з часів Майдану.
Прямо звідти Андрій вирушив
на Схід боронити Україну.
Він — один із лідерів добровольчого руху, командир підроз-
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Учора одного з найкращих синів України поховали у Львові на Личакові.
У нього залишилися дружина та четверо дітей.

честь бути з ним
« Мав
знайомим, бачитися
і слухати його поради.

»

ділів «Правого сектору» та УДА.
Він — легенда, яка назавжди залишиться з нами.

Мав честь бути з ним знайомим, бачитися і слухати його
поради. Мої глибокі співчуття родині і побратимам Андрія Гергерта. Слава Україні! Героям слава
таким, як комбат Червень.
Царство Небесне тобі, Андрію». n

n Політика

«Європейську Солідарність»
взяли у велику міжнародну
«сім’ю» із 80 партій
Засновниками Міжнародного демократичного союзу (IDU)
були ще прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер
та тодішній віцепрезидент США Джордж Буш
Фото prm.ua.

Василь КІТ

вропейська Солідарність», яку очолює п’ятий Президент України Петро Порошенко, отримала
в цій організації спеціальний
статус спостерігача. Повного членства в авторитетному
об’єднанні українська партія
набуде навесні 2021 року.
До Міжнародного демократичного союзу зараз входять
понад 80 правих політичних
партій із 60 країн з усього світу. Засновниками IDU були
прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній
віцепрезидент США Джордж
Буш, мер Парижа та згодом
президент Франції Жак Ширак,
канцлер Німеччини Гельмут
Коль та багато інших партійних
лідерів. Серед членів — Республіканська партія (США),
Християнсько-демократичний
союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія).
Головою організації є колишній
прем’єр-міністр Канади Стівен
Гарпер.
«Європейська Солідарність»
подала заявку на членство
в IDU влітку 2019 року. Згідно
з правилами, партія-кандидат
повинна отримати політичну
підтримку одного із членів організації. Таку підтримку забезпечила шведська партія Модератерна.

«Є

IDU були прем’єр-міністр Великої
« Засновниками
Британії Маргарет Тетчер, тодішній віцепрезидент
США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент
Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль
та багато інших партійних лідерів.

»

КОМЕНТАР

Іванна КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ, народна депутатка України від «Європейської Солідарності», яка
брала участь у засіданні членів IDU 29 липня,
під час якого понад 70 учасників з усього світу
підтримали заявку «Європейської Солідарності»
і надали їй статус спостерігача:
«Одностайно всі проголосували «за» після нашої презентації… Дуже важливо, щоб на різних щаблях у різні способи, якщо
не на державному рівні, то або на політичному, або на парламентському зміцнювалися зв’язки з тими, хто розуміє і відстоює цінності демократії, безпеки, міжнародного права, поваги до прав
людини. Це якраз та світова платформа партій, яка відстоює такі
цінності, тому для нас важливо бути серед однодумців, які, окрім
того, що бачать, розуміють і готові підтримувати нас у протидії загрозам, також дуже уважно спостерігають за внутрішньою ситуацією, за тими загрозами, які сьогодні з’явилися для демократії
в Україні. Вони абсолютно однозначно називають 20 і більше відкритих справ проти п’ятого Президента України, проти волонтерів, військовослужбовців, ветеранів політичними переслідуваннями.
…Оскільки ми рухаємося в Європейський Союз, нам важливо
бути зі спільнотою справді демократичних політичних сил».

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua
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Фото Олега КРИШТОФА.

Фото з архіву Ігоря ПАЛЬОНКИ.

Ігор Пальонка —
кандидат на міського голову
Володимира-Волинського
Команда народного
депутата Ігоря Гузя
визначилася із кандидатом
на посаду володимирволинського міського
голови
гор Пальонка — голова Зарічанської громади. Знаю його більше 10 літ. Разом були
на Майдані. За останні 6 років спільно втілили дуже багато якісних, хороших проєктів. Ігор —
чесна, принципова, активна людина. Він здатний
змінювати ситуацію в місті», — упевнений Ігор Гузь.
Ігорю Пальонці — 40 років. Навчався у ЗОШ
№ 1 міста Володимира-Волинського. Закінчив
місцевий сільгосптехнікум, Львівський державний
аграрний університет. Перше робоче місце — Володимир-Волинська житлово-експлуатаційна контора.

«І

Щоб відстояти свій
Маневицький район,
сіли у байдарки
У неділю від будинку Голованя розпочався
річковий похід, маршрут якого пролягає з
Луцька до Вараша Рівненської області. Участь
у заході беруть жителі села Троянівка на чолі із
сільським старостою Миколою Ясюком
Сергій НАУМУК

и організували цей похід, аби не лише
пройтися річкою, яка поєднує Маневичі з обласним центром, та помилуватися природою, а й укотре привернути увагу до
проблем нашого району, — розповідає Микола Ясюк.
— За адмінреформою центр району заплановано створити у Камені–Каширському. Тим часом наше селище і
розвинене добре, і розташоване ближче до обласного

—М

Ігор — чесна, принципова, активна
« людина.
Він здатний змінювати
ситуацію в місті.
»
«Заявляю про намір балотуватися на посаду
володимир-волинського міського голови. У цьому
мене підтримує родина. Сподіваюся, проголосує
за мою кандидатуру і більшість жителів Володимир-Волинської громади. Маю чітку програму
дій та енергійну, професійну команду. У випадку
моєї перемоги на виборах мені допоможе у роботі управлінський досвід, енергія та нове бачення.
Хочу, щоб ми разом сприяли позитивним змінам
у новій Володимир-Волинській громаді», — наголосив Ігор Пальонка.
Пресслужба народного депутата України
Ігоря ГУЗЯ.

Троянівські туристи здійснили чимало походів річками
Волині і є постійними учасниками «Поліської регати»,

Наше селище і розвинене добре, і
« розташоване
ближче до обласного
центру.

»

центру. Та що там казати, Камінь–Каширський за десять років ні разу не виставляв команду на змагання з
екстремального водного туризму «Поліська регата».
Тим часом маневиччани щороку беруть у ній участь.
За вісім днів 8 дітей та 2 дорослих подолають
180 кілометрів.
кіло
кі
ломе
ло
метр
ме
тр
рів
ів.. n
180
Хочу, щоб ми разом сприяли позитивним змінам у новій
Володимир-Волинській громаді.
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2020 роках. І що головний виклик
зараз — оперативна та прозора
закупівля техніки разом із забезпеченням медичним персоналом,
спроможним працювати за новітніми технологіями», — пише Сюмар.

це завдання уряду. «Опікунська
рада НДСЛ «Охматдиту», до якої
я маю честь належати, зазначає:
нині відкриються лише 7 відділень
із 21. Більше того, на жаль, вони
укомплектовані медичним персоналом лише наполовину. Тому пов-

— єдиний в Україні медичний заклад,
« Цяде лікарня
здатні проводити трансплантацію кісткового
мозку від неродинного донора. Сотні українських
дітей потребують такої трансплантації.
Вікторія Сюмар: «90% нового корпусу лікарні було збудовано за часів Порошенка».

«Охматдит»: будував Порошенко,
а піариться Зеленський
Головні роботи щодо нового корпусу унікального в країні
медзакладу були виконані в 2016–2020 роках
Дарія КЛИЧ

% нового корпусу лікарні
«Охматдит» було збудовано за часів Порошенка,
але на цьому ніхто не піарився.
Про це на своїй сторінці у мережі
Facebook написала народний депутат із фракції «Європейська Солідарність», член Опікунської ради
НДСЛ «Охматдит» Вікторія Сюмар.

90

«В «Охматдит» приїхав Зеленський. Відкривати новий корпус
і заявляти про те, що в Україні з’явилася найсучасніша дитяча лікарня. Нарешті. І власне після цього
візиту новий корпус лікарні, який
будувався з 2012 року, оголосять
відкритим. Багато людей робили
все можливе і неможливе, щоб
це сталося. І не піарились, а саме
робили. І треба сказати відверто:

це сталося, бо 90% нового корпусу
«Охматдиту» було збудовано за часів Порошенка», — нагадала Вікторія Сюмар.
«Опікунська рада супроводжувала і допомагала на різних
рівнях різним урядам у добудові
медзакладу та підтримці лікарні
в кризових ситуаціях. Наголошуємо, що основні роботи щодо нового корпусу були зроблені в 2016–

«Треба розуміти вагу цієї лікарні. Це єдиний в Україні медичний
заклад, де здатні проводити трансплантацію кісткового мозку від
неродинного донора. Цього більше
в Україні не робить ніхто. Сотні наших
дітей потребують такої трансплантації», — пояснила Сюмар у коментарі
телеканалу «Прямий». Вона нагадала, що активісти ще з 2011 року боролися за нову лікарню.
«І тільки в 2015–2016 роках
ситуація суттєво помінялась, була
закуплена основна техніка на той
момент, і ми робили все для того,
щоб у повному обсязі відбувалося фінансування «Охматдиту». Рік
тому ми мали вже практично готову будівлю, і треба було робити
все для того, щоб не зупинятись.
Для того, щоб стало можливим
це відкриття», — говорить Вікторія
Сюмар.
Вона наголосила, що забезпечення медзакладу фахівцями
і необхідним обладнанням —

»

ноцінно працювати і лікувати дітей
там не зможуть. Кабмін мав би негайно вирішити проблему із забезпеченням лікарів у медзакладах
зі статусом «Національний». Також
наголошуємо, решта відділень
нового корпусу запрацюють лише
після закупівлі великої кількості
медичної техніки на суму понад
1,2 млрд грн. Величезний виклик
для влади — провести тендери
з закупівлі максимально прозоро
і чесно, а не заробляти на життях
дітей», — зауважила Сюмар.
Вона закликала провести прозорий і публічний конкурс на посаду головного лікаря. «Очолювати
«Охматдит» має людина з баченням, як розвивати найсучаснішу
українську лікарню, а не той, хто
«забезпечить потрібні тендери», —
застерігає народна депутатка.
За словами Сюмар, Опікунська
рада також наполягає на доплаті
медичним працівникам національних закладів МОЗу. n
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ОВИНИ КРАЮ
РОЗКРИТО ЗУХВАЛЕ ВБИВСТВО
НА СТАРОВИЖІВЩИНІ
Минулої середи близько 21–ї години до
правоохоронців надійшло повідомлення, що
заявник виявив у закинутій будівлі в одному із сіл
Старовижівського району тіло свого 50–літнього
брата, який упродовж двох останніх діб був
відсутній за місцем проживання
Ольга БУЗУЛУК

а його шиї була різана рана довжиною в кілька сантиметрів, а на підлозі поруч — плями бурого кольору. Оперативники швидко встановили, що напередодні померлий вживав спиртні напої разом із 21–річним
лучанином, який на той момент перебував у цьому селі.
Спільними зусиллями поліцейські управління карного розшуку та слідчі слідчого управління вийшли на підозрюваного — на це знадобилось трохи більше 12 годин. 30 липня
його затримали в обласному центрі. Молодик намагався
чинити опір правоохоронцям. n

Н

12-ЛІТНЯ ДІВЧИНКА ЗАГИНУЛА
ПІД КОЛЕСАМИ ІНОМАРКИ
Повідомлення про автопригоду зі смертельним
наслідком у місті Здолбунові на Рівненщині надійшло
до поліції минулої п’ятниці після 21-ї години
Олена ВОЛИНЕЦЬ

равоохоронці, за інформацією відділу комунікації
відомства, на місці події встановили, що на вулиці
Заводській 29–річний водій автомобіля BMW 530,
місцевий житель, наїхав на малолітню велосипедистку,
яка рухалася в попутному напрямку. Від отриманих травм
дівчинка померла в кареті «швидкої» дорогою до лікарні.
У кермувальника відібрали біологічні зразки крові для
визначення стану сп’яніння. Його затримали та помістили
в ізолятор тимчасового тримання. n

П

А ЗА СВОЮ АФЕРУ ВИМАГАЛИ
СОЛІДНОГО ХАБАРА
Минулого четверга слідчі детективи Головного
управління Національної поліції у Волинській області
спільно з оперативниками управління стратегічних
розслідувань за процесуального керівництва
обласної прокуратури припинили злочинну схему
посадових осіб однієї із шахт Нововолинська щодо
незаконної реалізації кам’яного вугілля
Анна ПАВЛОВСЬКА

они спричинили розтрату бюджетних коштів у розмірі
понад 500 тисяч гривень.
Правоохоронці із залученням спецпідрозділу
КОРД затримали на гарячому підозрюваного у справі під
час отримання чергової суми «відкату» у розмірі 23 тисячі
гривень за кам’яне вугілля, яке було незаконно продано та
відвантажено. Під час обшуку у службовому кабінеті його
«компаньйона» правоохоронці вилучили гроші, одержані
незаконним шляхом, та інші речові докази у справі.
Встановлено, що посадовці організували внесення до
товарно–транспортних накладних завідомо недостовірних
відомостей про обсяги завантаженого кам’яного вугілля
та показники рівня його зольності. Фактична реалізація
палива становила на 20–25 тонн більше, ніж зазначалося
в документах. Окрім цього, фігуранти вимагали неправомірну вигоду за здійснення своєї незаконної діяльності. n

В

ПОЛІЦІЯ ШУКАЄ ПАЛІЯ
АВТОМОБІЛЯ
Повідомлення про загоряння транспортного засобу
на вулиці Козацькій в Острозі на Рівненщині до
правоохоронців надійшло від працівників ДСНС
першого серпня, близько 3–ї ночі
Богдана КАТЕРИНЧУК

лідчо–оперативна група встановила, що хтось проник на територію приватного господарства 35–літнього місцевого жителя та підпалив іномарку, що
належить йому. Припаркований на подвір’ї Mitsubishi
Outlander вогнем знищений повністю. Крім того, пошкоджено три вікна та газовий лічильник у будинку, де на момент
пожежі перебувала бабуся з малолітніми внуками — ніхто з
них не постраждав. Власник тимчасово був відсутній.
Встановлюються всі обставини скоєного злочину та
причетні до нього особи. n

С
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Чим закінчиться коронавірусне
«протистояння» між Києвом і Луцьком?
Державна комісія з питань
техногенно–екологічної
безпеки та надзвичайних
ситуацій минулої
п’ятниці визначила, до якої
зони карантинних обмежень
належить кожен регіон України.
Наш обласний центр (разом із
Тернополем та Кіцманським
районом Буковини) визнали
«червоним». Помаранчевий
рівень поширення COVID-19 —
у Луцькому та Любешівському
районах. Щоправда, не скрізь
місцева влада погоджується
виконувати непопулярне
рішення уряду
Галина СВІТЛІКОВСЬКА
Обласний центр Волині потрапив у «червону зону».

«БУДУТЬ ВІДПОВІДАТИ
ЗА КОЖНОГО ЗАГИБЛОГО
У СВОЇХ МІСТАХ…»

На неприємну для наших краян звістку про відновлення жорсткого карантину
першим відреагував Ігор Поліщук, радник луцького міського голови. Він заявив,
що протокол Держкомісії вважає незаконним, а відтак Луцькрада не буде зупиняти транспорт, закривати дитсадки і
заклади громадського харчування.
Учора депутати проголосували проти
посилення карантину в обласному центрі
Волині. До речі, незгоду із внесенням міста до «червоної зони» поширення коронавірусу висловив і мер Тернополя Сергій Надал.
Відповідь зі столиці не забарилася:
заступник очільника МВС Антон Геращенко застеріг, що на місцях не хочуть
карантину, бо через 2 місяці вибори. «Ті
мери міст, які займаються популізмом,
кажуть, що їм не потрібен карантин, будуть відповідати за кожного загиблого
у своїх містах», – зазначив Геращенко. І
вже в неділю суб’єктам господарювання
в Луцьку почали надходити з поліції попередження щодо встановлення з 3 серпня
2020 року жорстких обмежень у зв’язку
із запровадженням у місті так званого
«червоного рівня епідемічної небезпеки».
Згодом і очільник МОЗ Максим Степанов наголосив, що на місцевих урядників впливає політика і що органи місцевої
влади не можуть пом’якшувати карантинні обмеження, встановлені урядом.
Однак у понеділок вранці в Луцьку
майже нічого не нагадувало про його
«почервоніння»: мами вели малечу в дитсадки, магазини, кафе й бари запрошували відвідувачів, курсував транспорт. От
хіба що потяги далекого слідування перестали в обласному центрі зупинятися.
У тролейбусі №2, яким добиралася на
роботу о пів на 9–ту ранку, була тиснява.
Цього разу ніхто не нагадував, що пасажирів не повинно бути більше, аніж місць
для сидіння. Кажуть, деякі перевізники
вирішили не ризикувати й не випустили
автобуси на маршрути, а людям удома
не сидиться: кому треба на службу, кому
на дачу («бо в полудень спекотно), кому
до супермаркету, де обіцяють «знижки»…
Усі обговорювали новину про «червоний
статус» Луцька і в один голос нарікали на
«дискримінацію»: мовляв, нема в нас «коронавірусного мору», в Рівному та Львові
хворіє більше жителів і нічого…
І справді тижнів два лідирує за кіль-

www.volyn.com.ua
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Фото Центру громадського здоров’я МОЗ України.
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кістю нових виявлених інфікованих за
добу Львівщина, де на вчорашній день
зареєстрували загалом 9921 випадок
COVID-19 (+138 за попередню добу).
У Рівненській області — 6270 (+75), у
Чернівецькій — 6143 (+82), у Закарпатській — 5318 (+51), в Івано–Франківській
— 4914 (+119). Тим часом на Волині зафіксовано 3949 випадків захворювання
на COVID-19 (+61 за попередню добу).
«ВИМАГАЄМО СКАСУВАТИ
РІШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ…»

Таке звернення до Президента та
Верховної Ради ухвалили депутати вчора
під час позачергової сесії Луцькради. Рішення Державної комісії ТЕБ та НС щодо
«червоного» рівня епідемічної небезпеки
в обласному центрі, на їхню думку, суперечить Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб» і є не
конституційним. Окрім цього, місцева
влада просить поліцію утриматись від
притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання, які працюватимуть
на території Луцька з 3 серпня.
Чи прислухаються до голосу лучан у

якої із зон належить той
« Дочи інший
регіон, визначають
за певною формулою, отже,
не все залежить лише від
кількості зареєстрованих
хворих.

»

Києві? Головним аргументом, який міг би
допомогти нам відстояти право на життя без жорстких карантинних обмежень,
залишається реальне поліпшення ситуації з поширенням коронавірусу. На жаль,
упродовж останнього тижня ми цим похвалитися не могли.
Із 3949 випадків захворювання на
COVID-19 серед волинян — 968 припадає на Луцьк, щодоби додавалося
понад два десятки свіжовиявлених інфікованих. Начебто й небагато. Але до
якої із зон належить той чи інший регіон, визначають за певною формулою,
отже, не все залежить лише від кількості
зареєстрованих хворих. На Львівщині,
наприклад, їх виявили значно більше, бо
там тестують у 5 разів більше людей, ніж
у нас. Враховують у МОЗ також завантаженість у лікарнях, середню кількість
проведених тестів, коефіцієнт виявлен-

ня випадків інфікування, показник динаміки поширення недуги. З останніми
двома критеріями в нас хронічно не все
гаразд.
Окрім Луцька, посилення карантинних обмежень, хоч і менш жорстке, анонсували для Луцького і Любешівського
районів, які потрапили до помаранчевої
зони. Як відреагували там? Поспілкуватися із головою Луцької РДА Володимиром Кецом, керівником районної комісії
ТЕБ та НС, не вдалося. Володимир Олександрович, який багато зусиль доклав до
ліквідації спалаху коронавірусної інфекції серед престарілих та інвалідів у селі
Білосток, нині сам на лікарняному.
Голова Любешівської ОТГ Олег Кух у
телефонній розмові сказав:
— Моя думка така: урядові вимоги
потрібно виконувати. В нас у громаді
нема фахівців, які б могли посперечатися з МОЗ щодо епідситуації. А брати на
себе відповідальність за життя і здоров’я
жителів, не зважаючи на ризики, ми не
можемо.
А представники бізнесу наголошують, що через карантин бюджет Волині
вже недоотримав 27,3 мільйона гривень
доходів, якщо ж рахувати включно з громадами, то нестача може становити аж
180 мільйонів гривень. Понад 70 власників і керівників закладів громадського
харчування Луцька вважають Постанову
Кабміну, на підставі якої Луцьк віднесено
до «червоної» зони, незаконною.
І більшість волинян, звичайно ж, відстоюють право жити так, як раніше, бо
вважають страхи перебільшеними. Однак із цим погоджуються не всі.
— Напишіть, скількох порушників
маскового режиму поліція оштрафувала,
кого із власників бізнесу, де забувають
про карантин, покарали, — зателефонував наш читач Василь Струк із Луцького
району.
До речі, за даними Волинського лабораторного центру за попередню добу
в області зареєстровано 61 новий випадок захворювання на COVID-19: Луцьк
— 26, Луцький район — 5, Ківерцівський
— 9, Володимир–Волинський район —
8, Любешівський — 7, Маневицький — 3,
Ковельський, Локачинський, Камінь-Каширський райони — по 1. Багато це чи
мало? Аби було легше зорієнтуватися й
не виникало спірних питань, Президент
Володимир Зеленський учора доручив
Кабміну доступніше пояснювати людям
вимоги щодо карантинних обмежень. n

У Луцькому клінічному пологовому будинку не видають
«бебі-бокси» для породіль. Проте вони з’являться у закладі уже
з вересня. Про це йдеться на сторінці пологового у фейсбуці. Нагадаємо:
замість «пакунків малюка» у 2020 році уряд обіцяє всім породіллям
виплатити грошові компенсації. Так принаймні говорять у Мінсоцполітики.

Баба Марія, яка не ходить
28 років, і ягоди збирає, і гриби
Фото Валентини БОРЗОВЕЦЬ.

Закінчення. Початок на с. 1
Валентина БОРЗОВЕЦЬ

арія Йовик проживає разом із чоловіком та сином–інвалідом І групи. Але
вони всі разом господарюють. Що
і де сіяти, садити і коли, яку іншу
роботу виконувати, вирішує Марія
Федорівна.
— Ми ще більше гектара поля
маємо, — каже вона. — Але вже
будемо зменшувати. Посіяли моркву, та вона не зійшла. 25 сотих
зернових затопило. Вціліло лише
30 сотих картоплі. Садимо городину всяку, навіть кавуни. Попозаглядаю до них, бо дуже люблю. Тримаємо коня, поросят, щоправда,
корову мусили продати, бо ж у хаті
всі немічні.
— А як же ви все це доглядаєте, як справляєтеся з господарством?
— Поросят порає чоловік. Він і
їсти варить. Важко йому, але я ще
й насварю на нього, бо він у мене
повільний. Сама стараюся і прати
для себе, бо люблю чистоту, і на
полі прополюю. У мене була дуже
хороша доглядальниця — Тамара
Вознюк. Таких, напевно, ніде більше немає. Допомагала і в хаті, і в
полі. А тепер доглядає її чоловік
Володимир — також надзвичайно
добра людина і надійний помічник.
Дуже люблю ліс, ягоди та гриби
збирати. Попрошу чоловіка, він
запряже коника, допоможе якось
вилізти на віз, відвезе до лісу і назад забере, коли зателефоную. Я
грибів більше за нього знаходжу,
бо ж рачкую попід сосонками і
знаю вже, де який росте. Цьогоріч

М

якби я журилася
« О,і плакала,
то не встала б
із ліжка взагалі, була б
прикутою до нього. А так
думаю: ні, не здамся.
І не здалася — живу.

»

Марія Йовик: «Як би мені важко не було, я сліз не пускаю
і не показую болю».

на грибах ще не була, а ягоди навіть на продаж брала.
— Я розумію, що чорниці
навколішках ще можна збирати,
а як же гриби?

— Так само — навколішках,
на руках, на дупі і… полізла. Коли
знайду, в основному польські та
зеленички, а коли й ні. Та не журюся, головне, що я в лісі, мені там

Двоє рівненчан назбирали майже
40 кілограмів радіоактивних чорниць
Фото radiotrek.rv.ua

Їх затримали
прикордонники
Житомирського
загону спільно зі
співробітниками
Національної поліції
Олена ВОЛИНЕЦЬ

П

перевищував допустиму
норму, що показували
індивідуальні дозиметри
стражів кордону.
Наразі на чоловіків
складено протоколи з
приводу порушення вимог режиму радіаційної
безпеки в місцевостях,

На березі річки Случ у Сарненському районі
Рівненської області відбулося проведення
обряду водного хрещення прихожан Української
церкви християн віри євангельської. У святі, за
даними рятувальників, узяли учать понад 500 людей.

дати її, поговорити, розповісти
останні новини. Марія й пісню заведе — весільну, обжинкову, петрівську, і чи ще знайдеться якась
молодиця в селі, щоб її переспівала?
Нелегке життя у Марії: сама
не ходить, син — інвалід, чоловік
три операції переніс, але жінка не
журилася, не плакала, ні на що не
нарікала.
— О, якби я журилася і плакала,
то не встала б із ліжка взагалі, була
б прикутою до нього. А так думаю:
ні, не здамся. І не здалася — живу.
Як би мені важко не було, я сліз не
пускаю і не показую болю. Ви знаєте, мені помирати не страшно,
страшно лише поле та ліс на цьому
світі залишити… n

n Пряма мова

n Отакої!

ресцентр Державної прикордонної
служби України
повідомляє, що чоловіки — жителі села Березове, що Рівненщині,
— незаконно проникли в
Чорнобильську зону відчуження для збору ягід
із метою їх подальшого
продажу. Зазначається,
що радіаційний фон території, в межах якої було
виявлено рівненчан,
більш ніж у чотири рази

так добре — хоч годину–дві надихаюсь. Знаєте, ягоди та гриби
збирати — не проблема, найбільша проблема помитися. Тут без
чоловікової допомоги мені аж ніяк
не обійтися. Сама з ночов не можу
вилізти, і так, і сяк, а все одно перекину їх, і вся вода — на підлозі.
Моя мама також була неходячою,
років тридцять не ходила. Але їй
легше було. Діти були біля неї і
одне за одним доглядали її…
Розповідала Марія Федорівна
про життя й завела мову про свій
інвалідний візок — три вже з’їздила, не так давно пересіла на четвертий. На ньому навіть у церкву
добирається до сповіді, хоча й
рідко.
До Марії Федорівни люблять
заходити односельчани: прові-

що зазнали радіоактивного забруднення. Крім
цього, направлено повідомлення до компетентних органів про виявлення у їхніх діях ознак криміналу. Зібрану чорницю
загальною вагою майже
40 кілограмів вилучено. n

Валерій КОНДРАТЮК, голова Служби зовнішньої
розвідки, вважає, що Росія у війні
з Україною використовує РПЦ:

«

Одна з форм тиску на нашу державу — просування ідеї «Русской православной церкви». Кремлівські спецслужби, маючи
важелі тиску на релігійну сферу, використовують Російську православну церкву одночасно і як «жорстку» (інспірація протестних акцій, що можуть легко перерости в показові зіткнення з
правоохоронцями або провокаторами), і як «м’яку» силу (вплив
на уми вірян). На цьому напрямі Москва використовує всі наявні технології для протидії процесові становлення Православної
церкви України, маніпулюючи почуттями українських вірян і
намагаючись усіляко зберегти свій вплив на них.
Ще один спецпроєкт Кремля — спроби
створення й легалізації в регіонах
нах України парамілітарних формувань у рамках
ках релігійних
громад із наділенням їх правоохоронними
хоронними
функціями. Йдеться про активізацію
ізацію
діяльності проросійських «козацьких»
ацьких»
організацій, які намагаються наа місцевому рівні дублювати функції поліції
ліції з охорони громадського порядку. Такі
кі випадки
фіксувалися, зокрема, в Київській,
кій,
Вінницькій, Запорізькій областях.

»

Лучани пропонують увіковічити місце, де ріс відомий Лесин ясен
на Замковій площі. Таку петицію 31 липня зареєстрував Максим Крисюк. «Пропоную
створити пам’ятник «Лесин пень» замість поваленого Лесиного ясена, щоб кожен міг
присісти на місце, де росло дерево, під яким сиділа письменниця», — запропонував
лучанин. Нагадаємо, вночі 30 червня буревій знищив Лесин ясен.

Фото sylapravdy.com
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ОВИНИ КРАЮ
ПОНАД 14 ТОНН ЛЬВІВСЬКОГО
СМІТТЯ ВИКИНУЛИ
АЖ НА РІВНЕНЩИНІ
Очевидцями того, як вантажівка із побутовим
непотребом курсує в напрямку села Жадківка
Корецького району, стали 30 липня працівники
комунальної служби. Про це одразу повідомили
до поліції
Олена ВОЛИНЕЦЬ

лідчо–оперативна група встановила, що водій
автомобіля MAN із причепом, 27–літній житель міста Бориспіль, вивантажив орієнтовно
14,5 тонни сміття. Із його слів, віз побутові відходи зі
Львова та мав доставити їх у Київську область, але
йому «порадили зекономити» і скинути сміття у Корецькому районі. Утім, будь–яких документів на перевезення вантажу у нього не було.
Автомобіль помістили на територію Корецького
відділення поліції. Вирішується питання про накладення на нього арешту. За фактом забруднення земель
слідчі розпочали досудове розслідування за частиною
1 статті 239 Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини та осіб, причетних до вчиненого
злочину. Як з’ясували поліцейські, транспортний засіб
із київською реєстрацією належить іншій фізичній особі — приватному підприємцю. n

С

«МАЙСТЕР» З УДОСКОНАЛЕННЯ
АРСЕНАЛУ МАВ ЗАМОВНИКІВ
ПО ВСІЙ УКРАЇНІ
У результаті кропіткої та професійної роботи
волинські оперативники встановили, що лише
з початку року мешканець одного з районів
Волині здійснив незаконне втручання до понад
ста одиниць вогнепальної зброї
Ольга БУЗУЛУК

окументували зловмисника протягом кількох місяців. За цей час оперативники встановили, хто
і звідки робить замовлення у порушника (його
«клієнтами» були мешканці різних регіонів країни), як
налагоджена система його протиправної діяльності,
його спільників тощо. 29 липня правоохоронці зафіксували черговий факт втручання у заводську конструкцію
нарізної зброї.
Після цього працівники управління карного розшуку разом зі слідчими та ротою поліції особливого призначення Головного управління у Волинській області
провели обшуки за місцем проживання «майстра» та
безпосередньо у його майстерні. Було виявлено заготовки та деталі до вогнепальної зброї, «глушники»
(як готові, так і деталі до них), понад 80 набоїв різних
калібрів до нарізної зброї, уже перероблену зброю,
готову до відправки, та інше. Слідчі дії тривають.
Нині чоловік затриманий, вирішується питання
про оголошення йому підозри за ч.1 ст. 263 та ч.1
ст. 263-1 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі від 3 до 7 років. n

www.volyn.com.ua

n Резонанс

Вихопили у валютника мільйон.
Але втекли лише на 2 години
Завдяки скоординованим
Володимир-Волинською
місцевою прокуратурою
діям працівників
поліції невдовзі після
вчинення злочину
вдалося затримати трьох
мешканців Житомирської
області, які зранку
2 серпня на території
Нововолинського ринку
вчинили розбійний напад

Фото пресслужби прокуратури Волині.
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Наталія МУРАХЕВИЧ

астосувавши перцевий
балончик та фізичне насильство, двоє нападників
викрали у чоловіка барсетку
з грішми (230 тисяч гривень,
10 тисяч доларів США, 11 тисяч євро, 25 тисяч польських
злотих) та втекли автомобілем,
за кермом якого перебував їхній третій спільник, у напрямку
Львова. За дві години правоохоронці затримали авто на
блокпосту «Опарипси» у Рівненській області. 50-літній раніше
уже судимий за розбій чоловік
намагався втекти зі здобиччю,
проте це йому не вдалося.
І його, і спільників — 48-річного раніше судимого та вдвічі
молодшого ще без кримінального минулого жителів Житомирщини — було затримано. Їм
буде повідомлено про підозру у
вчиненні групою осіб розбою,
спрямованого на заволодіння
майном в особливо великих
розмірах (ч.4 с.187 Криміналь-

З

Тепер грабіжникам доведеться відповідати перед законом.

перцевий балончик та фізичне
« Застосувавши
насильство, двоє нападників викрали у чоловіка
барсетку з грішми (230 тисяч гривень, 10 тисяч доларів
США, 11 тисяч євро, 25 тисяч польських злотих) та
втекли автомобілем, за кермом якого перебував їхній
третій спільник, у напрямку Львова.

»

ного кодексу України). Прокурори також клопотатимуть про
обрання усім трьом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення
розміру застави.
Згідно із санкцією інкримінованої статті розбій, спрямований на заволодіння майном

у великих чи особливо великих
розмірах або вчинений організованою групою, карається
позбавленням волі на строк
від 8 до 15 років із конфіскацією майна.
Відео, як відбувалося
затримання злочинців –
на сайті VOLYN.COM.UA. n

Д

Більше новин — на сайті

VOLYN.COM.UA

n Кримінал

20-ЛІТНІЙ МОЛОДИК УКРАВ ЦІННІ МОНЕТИ
ТА НАГОРОДИ
Правоохоронці розкрили злочин через чотири години після звернення потерпілого
Марина БАЛДИЧ

инулої п’ятниці до поліції звернувся
рожищанин, повідомивши, що його дім
обікрали (він тривалий час перебував за
кордоном, тому помітив зникнення цінних речей
лише після повернення). Невідомі поцупили, зокрема, 100 доларів США, 500 євро, монети та
нагороди, які колекціонував чоловік. Загальна
сума збитку — понад 18 тисяч гривень.
Поліцейські ретельно оглянули будинок заявника та вилучили всі необхідні речові докази, аби

М

встановити особу зловмисника. Оперативники
вже через чотири години після звернення до
поліції з’ясували, що крадіжку вчинив 20–літній
місцевий житель. Він зізнався у злочині, зазначивши, що гроші вже встиг витратити. Монети та
нагороди у нього вилучили.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 3 ст. 185
(крадіжка, поєднана з проникненням у житло)
Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до
шести років. n

Р Е К Л А М А

Загублену картку водія
(DRIVER CARD, серія ВХТ,
№ 707884), видану ДП
«ДержавтотрансНДІпроект»
на ім’я Лукашук Геннадій
14.11.2016 р. і дійсну
до 13.11.2021 р.,
вважати недійсною.

Загублений оригінал свідоцтва
про реєстрацію випуску
акцій Публічним акціонерним
товариством «Ковельмолоко»
(код ЄДРПОУ 00444636,
реєстраційний № 1067/1/10,
дата реєстрації 18.11.2010 р.,
виданий 20.12.2011 р.
Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку),
вважати недійсним.

Сільськогосподарському
виробничому кооперативу
«Урожай» Луцького
району с. Забороль,
вул. Володимирська, 33
ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ
РОБОТУ ПРАЦІВНИКИ
ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ
(оператор машинного
доїння (доярка), свинаркаоператор, слюсар з обслуговування та ремонту фермерського обладнання).
Заробітна плата –
14000 – 16000 грн.
Офіційне працевлаштування. Забезпечуємо житлом. Повний соцпакет.
Контактні телефони:
(0332) 79-41-81,
0503787109.

Дернівська сільська рада
Ківерцівського району
повідомляє про проведення процедури розгляду
та врахування пропозицій громадськості щодо
проєкту містобудівної документації «Детальний
план території житлового будинку в с. Путилівка
на вул. Набережна Дернівської сільської ради Ківерцівського району Волинської області», розробленого ТзОВ «АРТ БУД ПРОЕКТ», відповідно до
рішення сільської ради від 21.02.2020 р., № 24/3.
Ознайомитися з проєктом детального плану
території можна в приміщенні Дернівської сільської ради.
Пропозиції та зауваження подаються в письмовій формі на ім’я сільського голови в місячний
термін від дня опублікування оголошення.
Громадські слухання відбудуться 4 вересня 2020 року о 10–й годині в приміщенні Дернівської сільської ради за адресою: с. Дерно,
вул. Незалежності, 73.

Дубищенська сільська рада
повідомляє про проведення громадських обговорень «Детального плану території садибної
забудови в районі вулиць Проектна-2–Проектна-5 у житловому масиві «Східний» у с. Башлики Ківерцівського району Волинської області»
та «Детального плану території садибної забудови в районі вулиць Проектна-5–Молодіжна
у житловому масиві «Східний» у с. Башлики Ківерцівського району Волинської області».
Слухання відбудуться 5.09.2020 року
в Дубищенській сільській раді за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, с. Дубище, вул. Незалежності, 40.
Ознайомитися із детальним планом, подати свої пропозиції та зауваження можна
за адресою: с. Дубище, вул. Незалежності,
40 з 4.08 по 4.09.2020 року.
Відповідальна особа — сільський голова
Шульгач І. Д.

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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Фото volyn.archives.gov.ua.

У пиловій бурі з назвою «вибори»
треба шукати окуляри із сильними лінзами!
Чим переймалася
і з чого дивувалася
впродовж останнього
часу редактор відділу
листів і зв’язків
із читачамии
«Газети
Волинь»
Оксана
КОВАЛЕНКО
КО
…ЯК АКТИВНО
СТАЛА ПІДІЙМАТИСЯ
ПЕРЕДВИБОРЧА ПИЛЮКА

На 25 жовтня заплановані
місцеві вибори. Вони стануть
особливими у зв’язку з адміністративно-територіальною реформою. Але ж, якими б не були, ніколи ще так
не траплялося, щоб вибори
у нас оголосили недійсними
через те, що ніхто не хотів
у депутати… Тож без оновленого сита нам, виборцям,
не обійтися. Спостерігаю,
як активно радник міського
голови Луцька Ігор Поліщук
викладає відео про всілякі
ремонти за бюджетний кошт.
На кожному крупним планом демонструє себе. А годилось би показати якусь
людну вулицю обласного
центру із фразою на кшталт:
«Серед цих перехожих точно
знайдуться ті, за чиї податки
ми робимо тепер освітлення.
Дякую вам!».
Читаю, що 30 липня провладна партія презентувала
свій офіс. Кажуть, «Слуга народу» має ідею — згуртувати людей, які працюватимуть на розвиток своїх громад. Пізнувато
якось. Добре, хоч відверто зізнаються, що готуються до виборів. А тут у пресі вже свіжі
повідомлення про задум щодо

У таких справах КДБ криється історія багатьох волинських родин.

вєчно» — написано на папці зі справою
« «Хранить
Василя Степанюка. Слова чужинців на цьому
документі, які відгонять загрозою (у перекладі
«Берегти довічно»), є гарним посилом для тих,
хто розчищає замулені джерела в історіях свого
роду і транслює їх далі.

»

перейменування міста Володимира-Волинського та подяка
меценатам за гроші на церкву.
Випадково саме зараз? У цій
пиловій бурі з назвою «вибори»
треба шукати окуляри з дуже
сильними лінзами! А ще пам’ятати: «у них» почалася «вступна кампанія», а нам із вами потрібно провести їм незалежне
від їхніх же маніпуляцій з нами
оцінювання. «Газета Волинь»
не раз писала про активістів,
які беруть мішки і йдуть у парки збирати сміття, про волонтерів, які опікуються дітьми загиблих атовців, — уже беруться
за громадські справи без посад
і крісел. Вони навіть якщо й мають гроші на білборди, рекламу
на телебаченні, то вкладають
їх у справи, бо не думають про
владу. Не мають на те часу. Шукаймо таких!

…ТИМ, ЯК СПРАВНО
ДЕРЖАРХІВ ВИКЛАДАЄ
НА СВОЇЙ ІНТЕРНЕТСТОРІНЦІ СПРАВИ
НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ,
ЗАСУДЖЕНИХ КДБ

Це дивовижно, як час розвінчує надуману секретність.
Дуже просто зайти на сайт
архіву й переглянути прізвища, що фігурують у понад
200 щойно викладених справах, — а раптом дізнаєтесь
про долю людини, яку давно
розшукуєте. Наприклад, є там
«Дєло № 3262» Василя Микитовича Степанюка із села
Овадного Володимир-Волинського району, який не хотів служити в Червоній армії,
дезертирував і пішов спершу
до німців, а потім в УПА. Судили його в 1947–1948 роках.
У справі значиться, що мав

брата й сестру і був неодруженим. Не виключено, що нащадки цієї родини досі мешкають в Овадному… Свого
часу завдяки Світлані Богдан,
яка викладає в Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки і є дуже активною людиною, я дізналася про сайт
Меморіал, на якому можна
знайти інформацію про загиблих у 1941–1945 роках.
Саме це інтернет-видання
допомогло моїй свекрусі дізнатися, як загинув і де похований її батько Тимофій Тимофійович Романюк із села
Куликовичі Маневицького
району, призваний у радянську армію за рік до завершення Другої світової війни.
Дізналася про його останні
дні вона лише 5 років тому!
Гірко, що її мама пішла у засвіти, так і не довідавшись про
місце поховання свого чоловіка, хоча це не засекречена
інформація, як справи КДБ.
«Хранить вєчно» — написано
на папці зі справою Василя
Степанюка. Слова чужинців
на цьому документі, які відгонять загрозою (у перекладі
«Берегти довічно»), є гарним
посилом для тих, хто розчищає замулені джерела в історіях свого роду і транслює
їх далі.
До слова, сторінка архіву
з кримінальними справами:
https://volyn.archives.gov.
ua/elekt_archives/elekt_
spravi/sprav.php.
…ТИМ, ЯК НЕПЕВНО
МОЖНА ПОЧУВАТИСЯ
НА ДОРОЗІ

«Випий трохи, поки їхатимеш — вивітриться. За здоров’я ж!» — припрошували чоловіка, який із сім’єю приїхав
автівкою на день народження
друзів. Товариство гарно роз-

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ

РІЗНЕ
l Продам пиломатеріали: дошки (об-

Тел. 72–39–32 E-mail: volyn476@gmail.com

різні та необрізні), балки, крокви, рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 097 64 92
371, 099 18 13 332.
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, вугілля.
Можлива доставка. Послуги автомобілем (самоскид). Тел.: (0332) 24-34-23,
098 48 13 899, 050 52 37 811.
l Продам торфобрикет, цеглу (нову
та б/в), шифер (б/в), дрова рубані
(твердої породи), пісок, щебінь, відсів,
керамзит, цемент, глину, торфокрихту,
землю (на вимостку). Вивезу сміття.
Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид).
Послуги мінінавантажувачем «Бобкат».
Тел.: 096 80 00 567, 050 72 27 271.
l Продам 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 корову і свиню, високопродуктивні, вигодувані натуральними
кормами. Тел. 067 16 58 902.
l Продається у с. Датинь Ратнівського району добрий кінь (6 років). Ціна
договірна. Тел.: 095 15 19 117, 050 95
54 919.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається 2–кімнатна квартира в
новобудові (м. Луцьк). Тел. 098 66 06
303.
l Продається цегляний будинок (заг.
пл. — 85.9 кв. м, житл. — 52 кв. м,
4 кімнати, усі зручності). Є погріб, сарай, гараж, присадибна ділянка (смт
Мар’янівка Горохівського району). Тел.
068 51 42 923.
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.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль «Таврія»,
1991 р. в., гаражне збереження. Тел.:
096 30 97 938, 095 18 75 180.
l Продається автомобіль ЗАЗ-965 А,
1965 р. в., на ходу. Ціна 10 000 грн. Тел.
098 49 74 121.
l Продається автомобіль «Опель Кадет», 1986 р. в., у доброму стані, двигун
працює відмінно. Тел. 095 19 96 842.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається нова решетна віялка.
Тел.: 066 71 51 662, 095 22 79 015.

l Терміново продається картоплекомбайн «Болько». Ціна договірна. Тел.
096 66 58 656.
l Продам трактори Т-25, МТЗ,
«Джон Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки,
обприскувачі (навісні та причіпні),
саджалки, сівалки, плуги та плуги
оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні
та телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив, шпагат
«Юта», грунтофрези, зерношнеки,
прес–підбирачі, шини до тракторів,
твердопаливні котли «DEFRO», різну
с/г техніку. Тел.: 097 23 95 170, 066
72 14 192.
l Продам гноєрозкидачі, дискові
борони, плуги, прес–підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки, картоплекопачки, сівалки,
сінограбарки, розкидачі міндобрив,
косарки роторні, грунтофрези, зерношнеки, млини, а також запчастини
та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264,
095 00 50 455, 095 81 59 912, 096 34
46 777.
l Продам фронтальні навантажувачі на китайські та вітчизняні трактори
(МТЗ, ЮМЗ, Т-40, Т-25). Тел.: 067 49
57 299, 098 81 00 913.

містилося у лісі, насолоджувалося ароматом смаженого
м’яса й атмосферою вихідного, і те, що мало би різати
слух усім присутнім, сприймалося поблажливо. Я слухала вмовляння, які, здається,
такі ж поширені, як «добрий
день», і раділа, що водій тримається…
Не так давно на Київщині відбулася страшна аварія: п’яний шофер відправив
на той світ сім’ю з чотирьох
людей (не відомо, чи вижила
ще одна дитина, яка на той
час потрапила в лікарню).
На відео, оприлюдненому
поліцією, цей нікчема навіть
не міг збагнути, що відбувається… Знаю, що у нашому
суспільстві є відсоток тих,
кого може навчити тільки тюрма пожиттєво. Але
є значно більше таких, котрі
з дитинства засвоюють: якщо
небагато хильнути і пощастить не натрапити на поліцейських, то можна. Свого додала «мажорська» складова.
Знайомий водій, який возив
високопоставленого начальника, розповідав, як той кричав, коли зупинялися на світлофорі: «Жени! Червоний —
не для нас!». А ще ж частина
людей мислить за принципом
«йому можна, а мені — ні?».
Можливо, у нас діятиме принцип, за який
ще у 1980- х схопилися американці. Свої соціальні кампанії проти п’яних на дорозі
поліцейські стали спрямовувати не на водіїв, а на їхніх
друзів, на тих, хто міг втрутитися в момент прийняття рішення. «Ти не друг, якщо дозволиш товаришеві напідпитку
сісти за кермо», — зверталися вони до людей і показували зображення, як ключі
«перекочовують» в інші руки.
За 15 років кампанії кількість
ДТП, пов’язаних із нетверезим водінням та зі смертельними наслідками, впала до найнижчої позначки
за кілька десятиліть статистики. Здається, так просто
не дати ключі… n

l У с. Лаврів Луцького району продається спокійна робоча кобила
(4 роки). Ціна 16 000 грн. Торг. Тел.
095 03 87 339.
l Продається тушка свині, вигодувана натуральними кормами. Ціна 73-75
грн/кг. Тел.: 066 37 12 510, 066 17 67
689.
l Продається у Маневицькому районі
спокійна робоча кобила (2 роки 6 міс.)
Ціна договірна. Тел. 098 76 41 703.
l Куплю теля (живою вагою). Тел.
098 28 15 167.
l Куплю ВРХ (корів, биків), коней,
лошат, молодняк. Тел.: 050 19 32
639, 098 58 76 653, 093 44 66 539.
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 Перекриваю дахи, мурую стіни з
блоків, цегли, роблю монтаж та підшив водостоків, утеплення фасадів,
виконую бетонні роботи. Тел. 096 42
24 834.
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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n Футбол

Лучани «відметалуржили» запоріжців,
неначе Аргентина — Ямайку!

ЗА ВОРОТАМИ

Фото fcvolyn.com.ua.

«Волинь» залишається в боротьбі за путівку до УПЛ
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат України
з футболу, Перша ліга.
27-й тур. «Волинь»
(Луцьк) — «Металург» (Запоріжжя) — 5:0 (1:0 — Денис
Кожанов, 11 хв.; 2:0 — Амбросій Чачуа, 27; 3:0 — Денис
Кожанов, 47, з пенальті; 4:0 —
Валерій Сад, 74; 5:0 — Богдан
Кобзар, 85).
29 липня. Луцьк. Стадіон
«Авангард». Без глядачів. Головний суддя Олександр Шандор (Львів).
Результати луцької «Волині» в «післякарантинний» період продовжують нагадувати
такі собі гойдалки. Після прикрої розгромної поразки від
«Агробізнеса» підопічні Андрія
Тлумака рознесли на друзки
одного із аутсайдерів турніру — запорізький «Металург».
Результат «а-ля Аргентина — Ямайка» забезпечили
дубль Дениса Кожанова (вже
17 голів у голеадорському доробку і, нарешті, статус лідера
серед бомбардирів першості!), а також голи Амбросія
Чачуа, Валерія Сада та Богдана Кобзаря. Особливо пам’ятним взяття воріт вийшло якраз для 18-річного уродженця
Рожища та вихованця «Волині»
Богдана Кобзаря — для хлопця
це перший гол за головну команду «червоно-білих»!
Тож, здавалося б, такі
оптимістичні для нас 5:0! Цікаво, що свою найбільшу
перемогу в чемпіонатах —
9:1 — лучани здобули восени
2015-го якраз над запорізьким
«Металургом». Щоправда, нинішній клуб із Запоріжжя юридично не є правонаступником
того, згодом ліквідованого
«Металурга».
Шкода лишень, що ефектно здобуті три очки не дали
змогу «Волині» рвонути з четвертої позиції вгору. А в спину
(поступаючись лише за додатковими показниками) дихає
ще й львівський «Рух», в якого

Ч

Із самісінького дитинства, мріючи саме про кар’єру форварда, Богдан Кобзар своїми кумирами вважає
Кріштіану Роналду та Златана Ібрагімовича.

пам’ятним
« Особливо
взяття воріт вийшло
якраз для 18-річного
уродженця Рожища
та вихованця
«Волині» Богдана
Кобзаря — для
хлопця це перший
гол за головну
команду «червонобілих»!

»

матч у запасі (якраз із тим самим аутсайдером «Металургом»). Тож фактично ми за три
тури до фінішу були лише п’ятими.
Водночас, ситуація катастрофічною таки не є. Вчора
увечері «Волинь» провела
поєдинок на виїзді з безпросвітним аутсайдером — «Черкащиною». Водночас, наші
прямі конкуренти — «Рух»
і «Минай» — грали між собою.
А в наступному турі зустрінуться «Інгулець» та «Рух».

Додайте сюди «Агробізнес»
(скандальний президент
якого, нагадаємо, заявляв, що його команда відмовиться від «підвищення»,
навіть якщо здобуде право
на нього). Тож турнірна доля
«Волині» все ще значною міМ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

рою залежить від неї самої.
У двох останніх турах, нагадаємо, лучани спочатку
7 серпня прийматимуть удома «Гірник-Спорт». А 11 серпня гратимуть на виїзді з «Минаєм» — і вже очевидно, що,
принаймні для «Волині», ре-

Андрій
ТЛУМАК,
головний
тренер
«Волині»,
після
перемоги
з рахунком 5:0 над
запорізьким
«Металургом»:
«Ви всі бачили наш попередній матч, і, звісно,
всі були засмучені його
результатом. І щоб підняти всім настрій, ми розуміли, що «Волинь» сьогодні
має виграти і не просто так
виграти. Тоді у нас ще залишаються шанси і ми рухаємося далі. Команда все
виконала бездоганно — забили п’ять м’ячів. Звичайно, ми розуміємо, що запоріжці зараз грають дуже
багато матчів, молоді хлопці, їм дуже складно, приїхали на автобусі — це все
ми враховували при підготовці до гри. Можу сказати:
все, що планували — виконали, хлопцям дякую!».
зультат цього поєдинку матиме надважливе значення…
Усі
результати
27- го туру: «Чорноморець» —
«Балкани» — 2:2; «Миколаїв» — «Металіст 1925» — 3:2;
«Авангард» — «Черкащина» — 2:1; «Минай» — «Гірник-Спорт» — 1:0; «Прикарпаття» — «Агробізнес» — 0:1;
«Кремінь» — «Рух» — 0:1; «Волинь» — «Металург» — 5:0;
«Оболонь-Бровар» — «Інгулець» — 1:1.

Турнірна таблиця Першої ліги на 17:00 понеділка:
Команда
I
В
Н
П
«Минай» (Минай, Закарпаття)
27
17
5
5
«Інгулець» (Петрове, Кіровоградщина)
27
16
7
4
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
27
17
2
8
«Волинь» (Луцьк)
27
15
6
6
«Рух» (Львів)
26
15
6
5
«Металіст 1925» (Харків)
27
14
5
8
«Оболонь-Бровар» (Київ)
27
13
8
6
«Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
27
13
6
8
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина)
27
11
3
13
«Чорноморець» (Одеса)
27
9
8
10
«Миколаїв» (Миколаїв)
27
7
8
12
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
27
7
5
15
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
27
7
3
17
«Балкани» (Зоря, Одещина)
27
5
7
15
«Металург» (Запоріжжя)
26
5
3
18
«Черкащина» (Черкаси)
27
1
4
22

М
48-27
42-20
47-28
52-35
42-20
40-29
36-28
37-32
38-41
36-35
38-42
33-50
36-47
25-49
25-50
22-64

У списку бомбардирів лідирують Денис Кожанов («Волинь») — 17 голів (6 — з пенальті),
Анатолій Нурієв («Минай») — 17 (10), Ніка Сітчінава («Інгулець») — 16 (2). n
Р Е К Л А М А

Веслувальниця з Шацька,
колишня вихованка місцевої
дитячо-юнацької спортивної
школи Валерія
Терета посіла перше місце
на змаганнях у Дніпрі. З 29 липня по 3 серпня у цьому місті тривав
особистий чемпіонат України пам’яті заслуженого тренера В’ячеслава Сорокіна.
У перший день Валерія Терета (перший
тренер Микола Романович), яка навчається у Львівському училищі фізичної
культури, здобула золото в каное-четвірці класу «мікс» (два хлопці, дві дівчини)
на дистанції 1000 м. Другу золоту медаль
спортсменка виборола в каное-двійці
на такій же відстані.

О
56
55
53
51
51
47
47
45
36
35
29
26
24
22
18
7.

Київський фотограф Ігор Шкуренко вирушив відпочивати на
Шацькі озера та не стримався,
аби не зробити добірку колоритних кадрів. На озері Луки-Перемут він
зазнімкував красиві білі та жовті водяні лілії.
«Це незаймані куточки мальовничої природи
Шацьких озер, із заростями білих та жовтих
лілій, лелеками, лебедями, бакланами, дикими
качками й мартинами, крик яких схожий на
сміх. Справжні поліські джунглі. Рай для фотографа...», – написав Ігор у своєму інстаграмі.

Жительку Рівненщини на прощання облили холодною
водою. Колектив 2-го державного пожежно-рятувального загону ГУ
ДСНС України в області з охорони ВП «Рівненська АЕС» так оригінально відправив на заслужений відпочинок диспетчера 22-ї ДПРЧ сержанта служби
цивільного захисту Валентину Ковальчук, котра понад 30 років життя віддала службі підрозділу. Це традиція, яку шанують у кожній пожежній частині.
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n Знай наших!

Американська студентка Анастасія МУРЗА:
«А от жити і працювати мені хочеться тут»
Фото з архіву Анастасії МУРЗИ.

Про лучанку, яка не
може дочекатися літака
з Америки до України,
почула від одного
з родичів. Тож, коли вона
прибула на рідну землю
і «здолала» 14–денну
обсервацію, я доклала
зусиль, щоб дізнатись,
як то мешкати
й навчатися за океаном

ба вкладати у це час. Якщо ти не
займаєшся поза університетом
— нічого не досягнеш. Наприклад,
лекцію з програмування я передивилася в інтернеті до десяти разів
і щоразу знаходила нову інформацію, що спочатку пролітала повз
вуха. Тож іспит склала за 40 хвилин,
а виділено було 2 години».
РОЗРОБНИКИ
КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР МАЮТЬ
РОЗУМІТИ ЛЮДЕЙ

Оксана КОВАЛЕНКО

настасії 19, вона приязно
усміхається і при зустрічі
геть по–американськи запитує: «Як у вас справи?». У Сполучених Штатах працює її тато, тож у
сім’ї вирішили, що успішна луцька
школярка має гарний старт, щоб
спробувати себе у ролі студентки
тамтешнього вишу. І вона таки ним
скористалася: клято вчила мову в
11–му класі з трьома репетиторами. «Я займалася із природним
носієм, американцем, окремо
мене готував викладач складати іспити у виш за кордоном, а
третій — до ЗНО з англійської в
Україні», — пригадує дівчина. Тож
після школи й року проживання в
Америці (задля здешевлення навчання) рідні вітали її зі вступом в
інститут інженерії при університеті міста Солт Лейк Сіті штату Юта.
Дівчина обрала фах дизайнера
комп’ютерних ігор.

А

У США НЕМА ТАКОГО
ПОНЯТТЯ, ЯК ДЕРЖАВНА
ФОРМА НАВЧАННЯ

Студентка розповідає, що за
нього у будь–якому разі треба платити, але якщо є успіхи, то менше:
«Наприклад, якщо ти маєш високі
бали чи досягнення як спортсмен
чи художник (чи проявив себе в
іншій діяльності), то можеш подати заяву на стипендію. Потрібно
описати свою ситуацію і пояснити, чому саме ти маєш її отримати». Заяви направляють у приватні
компанії або багатіям–донорам, і
ті вирішують, чи заслуговує людина фінансової допомоги. Суми, які
виділяють, пояснює Настя, коливаються від 500 до 5000 доларів.

Солт Лейк Сіті — місто гарне, але Луцьк — рідний.

Можна вибороти кілька таких інвестицій.
СТИПЕНДІЮ ЗА ОКЕАНОМ
ЛЕГШЕ ОТРИМАТИ МОЛОДІ
З БІДНИХ КРАЇН

В українців є фора: ті, хто навчався раніше, помітили: якщо
сказати, що ви — з бідної країни і
приїхали в Америку навчатися, то
на інвесторів це справляє велике
враження. Вони переймаються
історіями таких людей. Ось що
розказує дівчина: «Я заповнювала кілька таких заяв, одна з них на

ня!». Настя розказує, що за гроші
інвесторам мусово звітувати: як
вчилася, що було найважливішим.
Якщо здобудеш середній бал, вищий за 3, то на наступний рік виплату подовжують автоматично.
«Я закінчила з четвіркою, то вони
були дуже вражені цим, бо це найвищий бал і в Америці його здобути непросто», — оцінює Настя. На
запитання, як їй це вдалося, дякує
батькам і рідній школі №18. Мовляв, з дитинства привчили тримати
високу планку, інакше вже не вміє:
«Як тільки у мене починав «кульга-

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
ДАЛОСЯ ЛЕГКО,
БО ПРАКТИКУВАЛИ Й РАНІШЕ

українців є фора: ті, хто навчався раніше,
« Впомітили:
якщо сказати, що ви — з бідної
країни і приїхали в Америку навчатися, то на
інвесторів це справляє велике враження. Вони
переймаються історіями таких людей.

»

особливо велику суму. Написала,
як є: що я з України, тато тут працює і хотілося б допомогти і йому, і
собі. Пам’ятаю те повідомлення на
телефон: «Вітаємо, ви отримали
право на стипендію». Це покрило
половину суми річного навчан-

В університеті штату Юта дизайнерів ігор вчать, що їхня професійність залежить від того, як
навчаться розуміти й відчувати
потенційних користувачів. На підтвердження Настя розповідає, як її
з іншими спрямували в дім престарілих: студенти мали створити для
бабусі чи дідуся продукт, який би
захотіли купити інші люди пенсійного віку. «Для своєї «героїні» ми
розробили кулінарну книгу з розмальовкою по цифрах. Жінка мала
російське коріння, тому брали рецепти з кухні цієї країни. Їй дуже
сподобалося», — ділиться студентка. Додає, що це було в рамках курсу «дизайн мислення». Загалом у навчальному закладі дозволяють обирати собі предмети
зі складеного переліку, які хочеш
опанувати першими на кожному з
курсів: спеціальна інтернет–програма поправляє тільки тоді, коли
порушується послідовність навчання. Так само в Америці студенти обирають, скільки років хочуть
вчитися (і готові за це платити).

ти» якийсь предмет, мені одразу
брали репетитора. Дотепер приємно бачити хороші бали. Хоча
вчитися важко, бо потрібно багато
запам’ятовувати, нелегко дається
програмування, але якщо сідаєш,
практикуєш, вчиш… Просто тре-

Настя розповідає, що перейти
в онлайн через карантин її закладу було легко, бо домашню роботу
студенти й до того постійно надсилали викладачам електронною
поштою. Також у них давно діяв
електронний журнал. Порівнює з
тим, як вчаться подруги в українських вишах, і несхвально каже: «Я
виявила, що їм багато задають писати від руки: лабораторні роботи
по 10 листків, реферати. Мене це
засмучує, бо пройнялася темою

екології. В Америці дбають про те,
щоб зберігати навколишнє середовище».
Серед інших вражень студентки — поведінка іноземних викладачів. Каже, що дуже помітна
їхня відданість викладанню, вони
швидко запам’ятовують імена усіх
у достатньо великій групі і підтримують за різних обставин. «Наприклад, професор, який навчав
живопису, поводився з нами як з
рівними. Якщо погано малюєш —
жартував: «Не переживай, це твій
стиль. У тебе все буде добре», —
ділиться дівчина.
ЗА ОКЕАНОМ КАЖУТЬ,
ЩО УКРАЇНСЬКИЙ АКЦЕНТ
ДОДАЄ ЇЇ АНГЛІЙСЬКІЙ
ШАРМУ

Більшість Настиних друзів і
знайомих–ровесників працює.
Розповідає, гроші там швидко витрачаються, тож не мати заробітку нелегко (наприклад, у магазині
щоденний набір продуктів коштує
100 доларів). Тож вона є баристою у мережі Starbucks, схожій на
McDonald’s, але дорожчій. Каже:
«У перші місяці було боязко, хвилювалася за правильну вимову.
Але колеги підбадьорювали, мовляв, український акцент додає
мені шарму». Настя заробляла за
годину 9 доларів 15 центів. Під час
навчання працює менше. Пригадує, як якийсь турист запитав,
звідки вона родом, і, почувши, що
українка, закивав головою: мовляв Росія. Усмішки у відповідь не
отримав: Настя роз’яснила йому,
що Україна — це Україна.
«ТАМ ЧУДОВО, АЛЕ ХОЧУ
ПРИНЕСТИ КОРИСТЬ
СВОЇЙ КРАЇНІ»

«Мені там подобається навчатися, — міркує лучанка, — професори, методи викладання… А
от жити і працювати хочеться тут,
в Україні. Мені подобаються наші
міста з історією, наші люди. Можливо, через те, що я тут виросла,
мені тут краще. А може, я ще мало
знаю Америку».
Дівчина знову замислюється
і додає про непідробну щирість
українців у гніві й щасті: її спантеличує постійна усмішка на обличчях американців. Каже, іноді
здається, що вони заблудилися
між звичкою випромінювати безперервну радість і умінням бути
собою. n

Р Е К Л А М А

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 30 ЛИПНЯ

По горизонталі: 1. «Кіборги». 4. Ізраїль. 10. Бойль.
11. Барка. 12. Аеробус. 13. Диякон. 15. Натрій. 17. Дедал.
19. Скорбут. 20. Ейфорія. 24. Афіна. 25. Сектор. 26. Фосфор. 30. Нувориш. 32. Старт. 33. Бомба. 34. Диспное.
35. Галагаз.
По вертикалі: 2. Балу. 3. Гілея. 5. Збруч. 6. Їжак.
7. Абордаж. 8. Громада. 9. Мадейра. 14. Колорит. 16. Торренс. 17. Джура. 18. Лайда. 21. Абсциса. 22. Підвода.
23. Сорорат. 27. Кусто. 28. Нирка. 29. Брус. 31. Борг.

ПРОДАЄТЬСЯ

КАРТОПЛЕКОПАЧКА.
ТЕЛ.
095 300 58 57.

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.

ПРОДАМ пісок, щебінь
різних фракцій, цемент М500,
цеглу червону чорнову, відсів,
дрова твердих порід.
Тел.: 095-53-55-663,

097-75-16-430.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

770-770
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n Оце так сюрприз!

www.volyn.com.ua

n Що віщує «небесна канцелярія»

Фото Світлани ДУМСЬКОЇ.

Дощі решту літа
не зіпсують
Якщо вірити народному синоптику
з Волині, то опади у серпні,
якщо і будуть, то незначні
Леонід ОЛІЙНИК

остійні читачі «Волині» та сайту volyn.com.ua добре
знають, що передбачення синоптичної картини року
Володимира Деркача із Каменя–Каширського зазвичай збуваються. Якщо ви пам’ятаєте, як працювала небесна
канцелярія у липні, то можете порівняти свої спостереження
із його прогнозом:
Перша декада місяця мала б потішити справжнім теплом, також очікувалася спека, майже без опадів. Лише на
початку і наприкінці другої десятиденки передбачався невеликий дощик (день–два), а між цим — дійсно літня погода.
Опади і незначне зниження температури наприкінці другого
відрізка липня повинні були б перейти на третій, але лише на
1–2 дні. Далі знову прогнозувалося справжнє літо.

П

Переконалися, що наша гостя, як і Єлизавета ІІ, захоплюється кіньми. Тому і провезли її, як королеву!

На Волині Леся Нікітюк
пересіла з «Le маршрутки»
на «бандерівську тачанку»!

місяця буде тепло,
« Наалепочатку
не спекотно, є невелика ймовірність

Щодо серпня, то передбачення волинянина на початок
місяця начебто справджується, а далі перевіримо разом.
Отож, за прогнозом Володимира Деркача, на початку
місяця буде тепло, але не спекотно, є невелика ймовірність
короткочасних дощів. Із середини декади температура
наростатиме. Ця тенденція збережеться й у перші дні наступного серпневого відрізка. На екваторі місяця можливі
незначні опади, котрі не позначаться на температурі повітря, яка лише зростатиме до середини третьої декади. Далі
поступово похолодає, але опадів буде дуже мало. n

Візит телезірки до наших лісівників став подією. Непересічною!
«Le маршрутка» відомої ведучої заїхала на територію державного
підприємства «Лісомисливське господарство «Звірівське» яскраво
та насичено, залишивши про себе якнайкращі враження
Світлана ДУМСЬКА,
речниця Волинського
обласного управління лісового
і мисливського господарства

е тільки Світязем славимося! Новий сезон згада-

Н

ної програми буде присвячено в тому числі Волині. І
не лише Світязю. Хоча йому
заслужено — значна увага.
Як зізналася сама зіркова
гостя, проєкт має на меті показати унікальні куточки України.
І талановитих людей, про яких
поки що мало знають. Наголошуємо — поки! Тому що після
приїзду Лесі Нікітюк, виходу
телепередачі та її сторісів в інстаграмі навряд чи такі об’єкти та особистості залишаться
поза увагою. Перевірено.

Тепер про супермацьок дізнається вся країна. Леся Нікітюк
розповідала, як додала у сторіс інформацію про жінку, котра живе з того, що виготовляє і продає ковбаску і мацьок
— такий, що, цитуємо, «хамон
відпочиває». Продукти смачні
і натуральні. Але ж у сучасному світі все потребує реклами. Тому обсяги виробництва
завжди були досить скромні.
Головний акцент у цьому реченні — були. Тепер уже бізнесмен–початківець думає
про розширення.

Спочатку табу, а потім —
сюрприз. Про саму зіркову го-

кавилися. Що надзвичайно
приємно!

стю та її команду. Цікаво вже
просто спостерігати, як вони
працюють. На знімальному
майданчику енергія вирує.
Правда, всіх нас жорстко обмежили у можливості споглядання за процесом — тривають зйомки. І розкривати
теми, що саме знімали для
проєкту — теж табу. Для всіх

І соку попили, і меду тутешнього спробували! Перебуваючи на

це буде сюрпризом. Для волинських лісівників — у тому
числі.
« Як вдалося переконати

приїхати

саме

до

вас?»

Це найпопулярніше із запитань, які звучали після виходу
у світ інформації. Не повірите. Ми нікого не переконували! Тому що цю команду,
в принципі, переконати у чомусь неможливо. Поки самі
не зацікавляться. Не повірили? Розуміємо. Ми б теж не
повірили, якби не власний
досвід.
Це була просто інформація пресслужби, якою заці-

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

Фото glavcom.ua.

території лісогосподарського підприємства «Звірівське»,
зіркові гості не приховували
свого захвату від побаченого.
Кажуть, що таких державних
лісгоспів в Україні мало. Тому
дякували директору та працівникам підприємства, що

Нікітюк відкриє нам господиню,
« Леся
яка живе з того, що виготовляє і продає ковбаску
і мацьок — такий, що «хамон відпочиває».
»

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

www.volyn.com.ua

»

короткочасних дощів.
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все відновили, розвинули і
зберегли.
Не менш приємно були
здивовані лісовими пасіками
та виробництвом консервної
продукції, яку ми презентували. Обіцяли все із подарованого скуштувати. Березовий
сік теж не залишився непоміченим.
І головне: до нас обіцяли повернутися. Тому
що під час розмови ми не
могли приховувати: все це
— мала частина з того, чим
можуть здивувати волинські лісівники. Та й Волинь
загалом. n

«Тату, тепер у тебе не одне сонечко, а аж три!»

:)) Анекдоти
— А тепер, дорогі молодята, обміняйтеся масками — цілуватися в рацсі заборонено!
:) :) :)
— Куме, а скільки вам потрібно випити, щоб було 2 проміле у крові?
— Мені, куме, треба 2 дні не пити!
:) :) :)
Поліцейські перебувають на межі нервового зриву: від
кожної машини несе спиртом, а водії тверезі!
:) :) :)
Якщо прочитати «КОВIД 19» задом наперед, то вийде
«19 дівок».
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