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n Із перших уст

Фото Олега БУРЛАКИ.

«Нікого не хочу звинувачувати.
Раз захворів — винен сам».

Очільник Луцька Григорій
Пустовіт не виключає, що
міг інфікуватися COVID-19
під час пікетування
підприємцями с. 8

»

Ректор СНУ Анатолій Цьось щиро радіє успіхам кожного студента і викладача.
Ре

Хочете отримувати по 2 стипендії
й закінчити університет
із 2 дипломами?
Тоді вам треба подавати документи у СНУ імені Лесі Українки
Анатолій Цьось, ректор найповажнішого вищого навчального закладу нашого регіону,
сам колись тут здобував освіту. Потім студентами Лесиного університету були його діти.
Каже, що досі вважає такий вибір правильним. А нині й поготів… Про нові можливості для
молодих людей, які хочуть взяти добрий старт у житті, і про те, що цікавить їхніх батьків,
ми бесідували з Анатолієм Васильовичем напередодні початку вступної кампанії

с. 3

»

Фото pik.net.ua.

Тихановська
не визнає
перемоги
Лукашенка
Світлана Тихановська каже, що не бачить підстав для свого арешту
і не збирається залишати Білорусь.

Петро МАКАРУК

ак, Олександр Лукашенко набрав
80,23% голосів, Світлана Тихановська — 9,9%, Анна Канопацька —
1,68%, Андрій Дмитрієв — 1,04%, Сергій
Черечень — 1,13%, проти всіх — 6,02%.

Т

Батюшка
привітав
Путіна —
і втратив
парафію

с. 12

»

Предстоятель РПЦ Кирил не забуде
«ратного подвигу» Олексія Шарана?
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НАУКА ПЕРЕМАГАЄ ПРОСТАТИТ!
ЦІКАВО І ПРОСТО, ЯК УСЕ ГЕНІАЛЬНЕ

n Про це говорять

ЦВК Білорусі
оприлюднила попередні
підсумки виборів
президента країни, які
відбулись 9 серпня

Фото з особистого архіву Олексія ШАРАНА.

n Резонанс

Світлана Тихановська заявила, що не визнає ці результати через масштабні фальсифікації і що насправді перемогла вона.
В ході протестів після голосування в Білорусі відбулись жорсткі сутички мітингувальників із поліцією, є поранені. Сотні людей
затримано. n

Відповідає кандидат медичних наук, головний лікар
Київського обласного шкірно-венерологічного
диспансеру, уролог Лобанов Геннадій Федосійович.
– З яким діагнозом до вас звертаються найчастіше?
– Серед чоловіків за сорок переважно з діагнозом простатит, аденома та навіть рак передміхурової залози. До того ж
останні роки такі діагнози почастішали.
– З чим пов’язана така невтішна динаміка?
– По-перше, це ставлення до свого здоров’я. По-друге, існує психологічний бар’ер, чоловікові важко зізнатись своїм родичам у таких проблемах, не кажучи вже про візит до лікаря. Це дуже заважає
вчасно діагностувати хворобу.
– Що ви порадите людям, щоби уникнути таких проблем?
– Ми намагаємось більше інформувати людей. Саме про це
я з колегами написав книжку «Второе сердце мужчины», де
ми дуже детально описали головні чоловічі захворювання. Ми
дали дієві методи, підкреслюю – дієві, тому що дуже багато даремних порад з якими хворі тільки втрачають час. Тому всім, хто
відчуває такі проблеми, рекомендую замовляти книжку «Второе
сердце мужчины» – це зекономить вам час і здоров’я. Повірте,
дуже багато людей вже оцінили її практичну користь.

УВАГА! АКЦІЯ!

До 01.09.2020 р. ціну на книжку знижено в 2 рази.

40 грн 20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).
Тел.: (067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.
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050 994 9907
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Доброго дня
вам, люди!

n Календар
12 СЕРПНЯ

Сонце (схід – 6.01, захід –20.45, тривалість
дня – 14.45).
Місяць у Тельці, Близнятах. 23 день Місяця.
Іменинники: Валентин, Лука, Максим, Анатолій, Іван, Агнія, Герман, Павло.
13 СЕРПНЯ

Сонце (схід – 6.02, захід – 20.43, тривалість
дня – 14.42).
Місяць у Близнятах. 24 день Місяця.
Іменинники: Євдоким, Яким, Веніамін,
Сергій, Антон, Єгор, Юрій.

Фото snpk.in.ua.

«Міністре фінансів» нашої редакції, дякуємо
за «золото» душі!

«З війни приходять,
але не повертаються»

Фото Олександра ФІЛЮКА.

На вулиці колективу «Газети
Волинь» свято — 65-літній
ювілей відзначила головний
бухгалтер Тамара Федорівна
Вдовиченко. У команді
редакції ця професійна
людина і вродлива жінка
користується повагою
та заслужено іменується
«міністром фінансів»

Катерина ЗУБЧУК

З усіх есемесок, які приходять на телефони працівників редакції, колеги
найбільше люблять повідомлення Тамари Федорівни про зарплату.

у паперах завжди робляться точні
підрахунки, а в серці живуть радість
і добрі надії.
Щоб у банку і в кишені
були гривні і «зелені».
Щоб контроль і перевірки

n Золоті слова
Віддай людині
крихітку себе.
За це душа
наповниться
світлом.
Ліна КОСТЕНКО,
українська
письменниця,
поетеса-шістдесятниця.

не відкрили до вас хвіртки.
Щоб в житті вам було гірко
лиш від доброї горілки.
Щоб був успіх та зростання,
й були сили для кохання!
З роси і води вам, шановна
Тамаро Федорівно!

Громада впорядкувала
територію дитсадка
Зігріті теплом, ласкою і любов’ю, ростуть юні мешканці
романівської громади, що в Луцькому районі. Щасливі
усмішки на обличчях дітвори, активність та енергійність
побачила автор цих рядків, завітавши на одне
зі святкових дійств у місцевий дитсадок «Сонечко».
Кожен малюк намагався показати, на що здатний
у танці, пісенному конкурсі, читанні віршів
Фото Ніни КОСТРУБИ.

Тамара Федорівна особлива
ще й тим, що ніхто й ніколи не бачив її розгніваною чи у поганому
настрої. Щоразу звертаючи увагу
на цю деталь, іноді нам навіть здається, що головний бухгалтер має
десь у сховку легендарний перстень царя Соломона, на якому,
як відомо, було написано чарівну
фразу: «І це мине». Можливо, вона
допомагає «главбуху» триматися
у формі самій та передавати свій
позитивний настрій іншим? Це, звичайно, жарт. Насправді ж усі добре
розуміють, що справа тут у жіночій
мудрості, професійному і життєвому досвіді. Тож побажаємо фахівцю
своєї справи і чудовій людині Тамарі
Федорівні Вдовиченко, щоб у житті й на роботі у неї все було збалансовано, чітко і правильно. Хай

Ці слова я прочитала на фейсбук-сторінці
кіборга Василя Шумика

«Бандерштат»
пройшов у новому
форматі
Три дні у Луцьку фестивалили
Євгенія СОМОВА

Коронавірус ледве не змусив організаторів «Бандерштату» змінити свої плани. Однак фестиваль українського духу,
на який з’їжджалася молодь з усіх регіонів
держави, все ж відбувся. Його провели
у новому онлайн-форматі. Традиційну
сцену на березі Стиру, де останнім часом
він проходив, замінив цифровий майданчик
із розкладними стільцями у центральному
парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Лучани, які зібралися там, мали змогу
подивитися трансляцію із київської студії,
де виступали відомі виконавці та гурти,
зокрема «Фіолет», «Тартак», «Тінь сонця»,
«Кozak System» та інші. Незмінні ведучі
заходу Вікторія Жуковська та М’яч розповідали про них. На фесті були й традиційні
гутірки з цікавими людьми, проводилися
спортивні онлайн-змагання.

Сонечкам із «Сонечка» так пасують вишиванки!
Ніна КОСТРУБА

Сьогодні у селах Романівської сільської ради виховується більше ста діток дошкільного віку, із них 56 — у закладі
дошкільної освіти «Сонечко». Це — казковий куточок громади, де створені всі умови для повноцінного виховання
малят. Адже садочок не залишений сам на сам. Дбають
про нього і сільська рада, і місцеве сільськогосподарське
товариство «Романів», його голова, депутат обласної ради
Віталій Заремба. Про підтримку у вирішенні проблемних
питань закладу із вдячністю розповідала завідувачка Любов Сапига. Зокрема, нещодавно оновили тверде покриття
господарського двору, замінили старий асфальт на сучасну
бруківку і на пішохідних доріжках. Відтепер діти не спотикатимуться об нього і не потраплятимуть у калюжі, що утворювалися після дощів.

Хто знає цього чоловіка, уродженця села
Ворокомле Камінь-Каширського району, захисника Донецького аеропорту, про якого неодноразово писала наша газета, той зрозуміє, що
за цією фразою. Те, що довелося пережити на
війні (у самому її пеклі!), не відпускає вже ніколи. І по тому, під якими постами чоловік ставить
лайки чи поширює їх, можна простежити, який у
нього того дня, в ту мить був настрій.
Зрозуміло, що Василя вразив пам’ятник
захисникам аеропорту, встановлений у селищі Доброслав під Одесою: він незвичайний, бо
фігури кіборгів на ньому поступово зникають,
це можна побачити на відео в інтернеті. Чоловік
не може змиритися з тим, що поки одні вмирають в окопах, інші жирують. Якогось дня його
зачепили рядки знаменитого актора Богдана
Ступки, де йдеться про таке: «Не закохуйтеся в
обличчя чи у вбрання, а закохуйтеся в ту душу,
що потрібна до життя». А іншого – проявилася
лірична душа людини, яка виросла на Поліссі
з його багатствами лісів: він милується білими грибами, тією красою, на яку, як написав
автор відео, можна дивитися вічно. А ще бере
в помічники Омара Хаяма, котрому належить
така мудрість: «Пережити можна все, головне
— щоб поряд була та людина, яка переживе
це разом із тобою».Чи невідомого автора: «Я
просто почав жити так, як хочу, а вони кажуть,
що я змінився».
Одне слово, складно жити, коли ти «прийшов з війни, але не повернувся» з неї. І це теж
простежується, коли читаєш, наприклад, що
кінець (тут, звичайно, інше співзвучне слово з
ненормативної лексики, яке я змінила. – Авт.)
– це коли ти бережеш секрети інших людей,
вислуховуєш скиглення друзів, допомагаєш
близьким, а в той момент, коли самому дуже
погано, сидиш на самоті, слухаєш музику і натися.
віть не знаєш, кому б то виговоритися.

n Погода

Серпень приніс прохолоду
За прогнозом чергового синоптика Волинського гідрометцентру Світлани Дриганюк,
12 серпня – мінлива хмарність, без істотних
опадів. Вітер північний, 5–10 метрів за секунду.
Нічна температура повітря по області – 10–15
градусів тепла, денна – від 21 до 26 вище нуля.
Вода у річці Стир прогріється до 26 градусів, а
в озері Світязь – до 22.
За багаторічними спостереженнями найтепліше цього дня було у 2018 році – плюс 34
градуси, найхолодніше – 1956-го – 6 градусів
вище нуля.
13 серпня – мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3–8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8–13,
вдень–20–25 градусів.
У Рівному 12 серпня – мінлива хмарність,
без опадів. Температура впродовж доби від
17 до 23 градусів тепла. Вітер північно-східний,
2–4 метри за секунду. 13-го буде
хмарно, без опадів. Вітер пів-денно-східний, до 2 метрів за
секунду. Повітря вдень прогріється до 23 градусів.
Ведуча рубрики
Євгенія СОМОВА .
Тел. 72–61–21
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Чому СНУ —
найкращий виш
у регіоні

Хочете отримувати по 2 стипендії
й закінчити університет із 2 дипломами?

7 переваг навчання
саме в нас:
Фото Олега БУРЛАКИ.

Тоді вам треба подавати документи у СНУ імені Лесі Українки
Закінчення. Початок на с. 1
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

МОЖНА ОДНОЧАСНО БУТИ
СТУДЕНТОМ У ЛУЦЬКУ І В ПОЛЬЩІ

— Знайома скаржиться: «Думали, що син буде вчитися в Любліні,
але тепер через коронавірус їхати за кордон страшно». У багатьох
сім’ях виникають подібні сумніви.
— Кожен має право шукати своє
місце в житті. А вихід завжди можна
знайти. Я порадив би поспілкуватися
зі студентами, які одночасно здобувають освіту і в нашому університеті,
і в Польщі чи Литві. Таких наполегливих
і працьовитих юнаків і дівчат ми мали
більше 100. Незважаючи на пандемію,
міжнародні стосунки зміцнюємо, і програма «Подвійний диплом» діятиме
і в новому навчальному році. Тож є змога паралельно навчатися і у Луцьку,
і за кордоном, і закінчити університет
із двома дипломами.
— Та все ж, Анатолію Васильовичу, карантинні обмеження ускладнюють навчальний процес, тим
більше, що спрогнозувати епідемічну ситуацію неможливо.
— Карантин — не привід працювати гірше. Вже маємо досвід навчання
в онлайн-режимі, навіть сесію довелося у таких умовах приймати. Звичайно, традиційна, «очна» форма занять
звичніша, ефективніша. Дистанційна
раніше була її доповненням. Але ми готові до різних варіантів розвитку подій
і якість знань студентів не постраждає.
— Вступна кампанія цьогоріч теж
зазнала змін?
— Змістилися хіба що її терміни.
На щастя, в Україні не відмінили ЗНО,
а я вважаю незалежне оцінювання
знань найбільшим досягненням освітньої реформи. Від кількості набраних
балів і залежать шанси стати студентом. Абітурієнти створюють свої електронні кабінети, до 22 серпня подають
нам документи в електронному вигляді,
а вже 5–10 вересня відбудеться зарахування спочатку на державну, а потім
і на платну форми навчання.
— Чи не зменшилася нинішнього
року можливість здобути університетську освіту бюджетним коштом?
— Загалом кількість «державних
місць» у нашому університеті буде навіть більшою, ніж торік. Звичайно, розподіл їх між окремими спеціальностями
неоднорідний, скажімо, у тих, хто вибрав «хімію», «біологію», шанси вищі,
аніж у майбутніх правників.
— А ось батьків, чиї чада не можуть похвалитися високими балами
ЗНО, напевне, хвилює, чи не подорожчала плата за навчання.
— Її середньозважений розмір
не змінився, порівняно з минулим роком. Але знову ж таки, має значення,
який факультет обираєте. Наприклад,
на «модні», найбільш популярні спеціальності плата дещо зросла, а ось на ті,
які користуються меншим «попитом»,
знизилася.
— Кажуть, пріоритети молоді поступово змінюються, і тепер
уже менше охочих стати банкірами чи прокурорами?
— Цей процес триває, але він іде
повільно. Ми можемо багато говорити
про важливість фундаментальних наук,
але головний аргумент для людей —
можливість знайти роботу за спеціальністю. Тому сьогодні одне із завдань,
яке ставимо перед собою, — допомогти нашим студентам працевлаштуватися, «звести» їх із роботодавцями ще під
час навчання. І це дає результат.

Анатолій Цьось у керівному кріслі не засиджується — знаходить час побувати
в лабораторіях і аудиторіях, встигає поспілкуватися з кожним працівником.

прийняти 1800–1900 першокурсників. Вірю, що до нас
« Готові
прийдуть розумні, цілеспрямовані, амбітні молоді
люди. Найбільш обдаровані з них матимуть змогу,
окрім державної стипендії, одержувати щомісяця
ще по 1500 гривень винагороди від фонду Ігоря Палиці.
ЧИМ ОСОБЛИВИЙ НОВИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ РІК?

— Напевне, цьогоріч головна новина — набір на спеціальність «медицина»? Скільки місць передбачено для майбутніх лікарів?
— Ми належно підготувалися, щоб
відкрити на біологічному факультеті цю нову спеціальність. Підписано
тристоронню угоду про співпрацю між
університетом, Волинською обласною
клінічною лікарнею та обласною радою,
на базі найпотужнішого лікувального
закладу краю будуть створені клінічні
кафедри, там проходитимуть практичні
заняття. Є багато авторитетних спеціалістів, які будуть ділитися зі студентами своїм досвідом, підібрано сильну
команду викладачів, які забезпечать
належну теоретичну підготовку. Цього року на перший курс запрошуємо
50 осіб після закінчення загальноосвітніх навчальних закладів, на другий
курс — стільки ж випускників медичних коледжів. Також плануємо набрати до пів сотні студентів, які приїдуть
до нас здобувати медичну спеціальність з-за кордону.
— Відомо, що ви ініціювали відновлення «рідної» назви університету. Коли ж він знову стане Волинським?
— Сподіваємося, що вже у жовтні.
Цього року наш вищий навчальний заклад буде святкувати 80-ліття, до ювілею і приурочимо таку подію. Для нас,
волинян, це не просто зміна вивіски.
Повернення до першоджерела засвідчує приналежність до краю з багатою
історією, з ним пов’язане життя Лесі
Українки, чиє ім’я носить університет.
Зрештою, європейськість полягає
не в назві…
— Напевно, вже зараз готуєтеся
до року Лесі Українки, до 150-ліття
від дня народження вашої духовної
патронеси?
— Так, плануємо дуже багато цікавих заходів. Також наші науковці
подали заявку в Міністерство культури та інформаційної політики Украї-
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ни на участь у мистецькому конкурсі
з підготовки 14-томного видання творів Лесі Українки і виграли цей тендер.
Гордимося такою почесною місією.
— Анатолію Васильовичу,
ви на посаді ректора трохи більше, ніж пів року. Що було для вас
на перших порах найважливішим?
— Університет — великий колектив
талановитих людей, у нас — 850 викладачів. Також це чимале «господарство», в якому забезпечують лад понад 400 працівників. А головне — у нас
близько 10 тисяч студентів, яким треба
створити належні умови для навчання.
Тому важливо було згуртувати команду однодумців, щоб кожен із повною
самовіддачею працював на спільний
результат. Це нам вдалося.
— А які ще моменти життя стали
для вас найприємнішими на посаді
ректора?
— У багатьох приміщеннях університету нині тривають ремонтні
роботи. Буденна річ. Але коли заходжу в оновлені аудиторії, дуже тішуся
з того, що студентам стане комфортніше. Не все можемо змінити відразу,
адже розраховуємо тільки на свої кошти. Але вже триває реконструкція гуртожитку № 3, це теж гарна новина для
майбутніх мешканців. До речі, з усіх
університетів нашого регіону у нас
найбільше місць у гуртожитках.
— На яке поповнення студентських лав сподіваєтеся?
— Готові прийняти 1800–1900 першокурсників. Вірю, що до нас прийдуть розумні, цілеспрямовані, амбітні молоді люди. Найбільш обдаровані
з них матимуть змогу, окрім державної стипендії, одержувати щомісяця
ще по 1500 гривень винагороди від
фонду Ігоря Палиці. Наші студенти можуть самостійно вибирати до 25 відсотків навчальних дисциплін, це — чудова перспектива для саморозвитку.
Гарантую: у нас так багато нового й цікавого, що нудьгувати нікому не доведеться. n

1. У Східноєвропейському національному
університеті імені Лесі Українки працює
109 професорів і докторів наук, понад
500 кандидатів наук, доцентів.
2. За програмою «Подвійний диплом» наразі у нас безоплатно навчається більше
100 студентів. Молоді люди здобувають
освіту й отримують відразу 2 дипломи —
і в нашому університеті, і за кордоном. Зокрема, у польських та литовських університетах можна пройти підготовку за такими
спеціальностями: «Екологія», «Біотехнологія», «Біологія», «Фізичне виховання»,
«Фізіотерапія», «Фізика», «Інформатика
в управлінні» та «Інформатика та економетрія», «Інформатика та математика»,
«Культура в засобах масової інформації
та комунікація», «Соціальна робота», «Туризм та рекреація», «Економіка підприємства». Ведемо перемовини і з німецькими
та угорськими університетами.
3. Університет найкращий в Україні
за темпами розвитку. За рік в рейтингу «Топ-200 Україна» ми піднялись
на 17 позицій. А за світовим рейтингом
«Webometrics» університет поліпшив
свої позиції на 92 пункти і піднявся
зі 124 на 34 місце. Це великий прогрес,
адже кожен із цих рейтингів має надскладну методику розрахунку, на яку мають
вплив лише якісні індикатори та показники навчальної, наукової та міжнародної
діяльності професорсько-викладацького
та адміністративного складу, студентства.
4. Надаємо найширші можливості для
саморозвитку студентів. Кожен уже з вересня зможе самостійно обирати до 25%
навчальних дисциплін. Хто хоче спробувати себе у науковій роботі — можуть брати
участь у наукових конференціях, студентських гуртках, олімпіадах. Кому подобається організаційна робота, хто є соціально активним, той працює у студентській
раді, займається волонтерством тощо.
Ми створили належні умови для занять
спортом.
5. Лише університет імені Лесі Українки
надає додаткові стипендії в межах спільної
з Фондом Ігоря Палиці «Тільки разом»
програми «Таланти розвиваємо на Волині». Програма передбачає 50 стипендій
у розмірі 1500 гривень для абітурієнтів, які
вступлять до нашого університету, маючи
хоча б з одного предмета за результатами ЗНО 200 балів, а також тих, які згідно
з консолідованим рейтингом вступників
будуть серед першої півсотні найкращих. Вони впродовж першого семестру
отримуватимуть додатково 1500 гривень
щомісячно.
6. Ми найкращі за розвитком дуальної
освіти і шансами працевлаштування.
Започаткували програму формування
спільних лабораторій університету і кращих фірм та установ нашого регіону, які
займаються бізнесом. Уже домовились
про створення такої лабораторії з фірмою «InternetDevels» на математичному
факультеті. Обговорюємо це з іншими потенційними партнерами. Заснування таких
лабораторій наближує навчання до потреб
практики. Фірми ж мають можливість відібрати для себе кращих працівників.
7. Маємо одну з найкращих матеріальних
баз. За пів року оновили аудиторії, зробили ремонти і закупили багато сучасного
лабораторного обладнання. Маємо шість
власних гуртожитків. Нещодавно провели
тендер на понад мільйон гривень на ремонт одного з них. Наші студенти будуть
навчатися і проживати в комфортних
умовах.
Отже, дорогі абітурієнти, якщо ви хочете максимально розвинути свої здібності, отримати якісну освіту, вступайте
до Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки. n
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Не того назвали «баригою»!
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COVID-19 вніс корективи у життя українців.
Людям довелося відмовлятися від закордонних
поїздок на роботу, відпочинок, виникли перепони
для розвитку бізнесу. Адаптивний карантин,
введений Кабміном, дав змогу регіонам самим
встановлювати обмежувальні заходи. Попри це
центральна влада намагається впливати на місцеві,
так би мовити, регулювати включення областей в
ту чи іншу епідемічну зону в ручному режимі, хоча
й переконує, що робить це автоматично. Вона
заявляє, що карантинні заходи готова у будь–який
момент посилити. Звісно, Кабмін може ввести
навіть найсуворіші обмеження, але чи будуть вони
виконуватися?
дже, відверто кажучи,
не завжди такі заходи
доцільні, а рішення
уряду — професійні і спрямовані на поліпшення добробуту населення. Тож на
місцях чинять опір їх виконанню.
Свіжий приклад — внесення Луцька, Тернополя і Кіцманського району
Чернівецької області до
«червоної» епідемічної
зони через поширення коронавірусу. І якщо влада
буковинського районного
центру мовчки проковтнула гірку пілюлю, то в обласних центрах збунтувалася і
відмовилася виконувати
вимогу уряду про додаткові карантинні обмеження. Мери здивувалися, що
попри відсутність спалахів
захворювання і меншу загальну кількість недужих
Луцьк і Тернопіль віднесли
до «червоної» зони. Тим
часом Київ, Одеса, Івано–
Франківськ та інші міста, де
показники значно гірші, не
потрапили до неї. Очільники двох обласних центрів,
попри тиск із Києва і загрозу покарання за непокору,
відмовилися запроваджувати жорсткі заходи, які
відповідають найвищому
рівню епіднебезпеки: зупиняти роботу громадського
транспорту, бізнесу, розважальних закладів, дитсадків… Тож міста минулого тижня жили у звичному
режимі та вимагали від
центральної влади виправити помилку, зважити на
їхні аргументи, що вони
не такі вже ковід–небезпечні, як та вважає. Однак
у столиці не прислухалися до них. І в бунті мерів
побачили лише політичну
складову: мовляв, невдовзі вибори до місцевих рад
— і вони діють з огляду на
це. Політичні партії та їхні
представники намагаються завоювати прихильність
електорату, створити імідж
його захисників. Протистояння центру додасть
їм голосів. Тому начебто і
бунтують мери, а депутати
місцевих рад їх підтримують. Але ж очільники міст
приймали рішення не одноособово, вони враховували
висновки епідкомісій, дум-
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ку населення, яке вважає,
що внесення до «червоної»
зони необґрунтоване і порушує конституційні права
місцевих мешканців.
— Уже наїлися того карантину, — обурюються
луцькі підприємці, представники малого бізнесу.
— Два місяці сиділи вдома, проїдали зароблене, а
тепер нам знову закриватися? І що там думають у
Києві? Хіба ж не знають, що
наші заробітки не такі, як у
столиці?
Через тиждень зонування переглянули і Луцьк та
Тернопіль вивели з «червоної» зони епідемічної небезпеки. Але вже збунтувався
Харків, який потрапив до
неї. Його одіозний мер Геннадій Кернес заявив, що
зупиняти метрополітен,
наземний громадський
транспорт не буде. Звісно,
у взаєминах центральної і
регіональних влад ніколи
не було все гладко. Але останнім часом вони стали ще
напруженішими. Особливо
після введення урядом карантинних заходів. Мери
міст почали відмовлятися
виконувати певні обмеження, а то й відкрито виступати проти президентських та
урядових рішень, вважаючи
їх невчасними. Навіть прийняли звернення до Президента України щодо безпідставного тиску на місцеве
самоврядування. Протестують у регіонах і батьки,
які мають малолітніх дітей,
підприємці, котрі змушені
припинити діяльність через
жорсткі обмежувальні заходи. Місцева влада з розумінням ставиться до них.
Та й сама через коронавірус
потерпає, бо ж зменшилися
надходження до бюджету.
До того ж самостійно доводиться боротися із цією заразою і нести тягар обов’язків, перекладених на неї
центром, який прагне якомога менше дати регіонам
і якнайбільше взяти від них.
Тож мери міст намагаються
чинити опір йому. Маючи
підтримку населення, вони
готові продемонструвати
свою силу, змусити уряд
прислухатися до їхньої думки і вести діалог із регіонами. n

Дарія КЛИЧ

азета нагадує, що за президентства Петра Порошенка уряд націоналізував ПриватБанк, стверджуючи, що Коломойський та один
із його компаньйонів вивели з
фінустанови значні суми. Коломойський тоді виїхав із Києва до Ізраїлю, де також має
громадянство. Він зберіг політичну владу в Україні завдяки
власному бізнес–холдингу, до
якого належить велика українська телекомпанія («1+1».
— Ред.).
«Коломойського розглядають як союзника чинного
глави держави, який до обрання був актором і знімався
у комедійному шоу, що виходило в ефір на телеканалі олігарха. Обрання Зеленського
вважалося благом для Коломойського, особливо після
того, як новий гарант поставив його особистого адвоката на чолі своєї адміністрації,
— нагадує видання про Андрія
Богдана, який був керівником
Офісу Президента. — Дехто у
США підозрював про зв’язки
Зеленського з магнатом і вважав, що це суперечить його
передвиборним обіцянкам
щодо боротьби з корупцією
та щодо реформ», — пише
газета.
Попри те, що Володимир
Зеленський публічно не підтримує повернення контролю
над ПриватБанком олігарху і
врешті–решт звільнив Богдана
з посади, Коломойському було
достатньо комфортно з нинішнім керівництвом України, щоб
він повернувся із самовигнання у Тель–Авіві і знову облаштувався в Києві, де підтримує
зв’язки з членами президентської адміністрації, констатує
американське видання.

Г

ДО РЕЧІ

Ігоря Коломойського та
його бізнесового партнера
Геннадія Боголюбова США
звинувачують:
 у викраденні «мільярдів
доларів» із ПриватБанку, що
раніше належав їм, шляхом
фіктивних кредитів;

«Президент Зеленський робить вигляд, що він «у хатинці»,
ховається, щоб не коментувати скандал з одним
із найближчих партнерів…»

проти Коломойського мали би
« Звинувачення
змусити Володимира Зеленського задуматись
— Америка не вважає українського гаранта
незалежним від олігархів і здатним виконати
зобов’язання перед МВФ.
 у відмиванні грошей на
території США за допомогою
двох американських партнерів;
 гроші витрачали на купівлю комерційної нерухомості та заводів із виробництва
сталі та сплавів у США.
Сам олігарх звинувачення
категорично відкидає.
Тим часом міністерство

»

юстиції США вимагає конфіскації двох об’єктів комерційної нерухомості на території
США вартістю 70 мільйонів
доларів, придбаних на кошти, незаконно привласнені
у ПриватБанку. Цими днями
ФБР провела обшуки в офісах американської фірми,
власником якої є Коломойський.

КОМЕНТАРІ

Олег СААКЯН, політолог:
«Це (кримінальне переслідування в США.
— Ред.) фактично робить Коломойського
токсичним для інших впливових осіб, оскільки контактувати з ним — це намалювати приціл собі на лобі».
Борис ФІЛАТОВ, мер Дніпра:
«З огляду на те, що в Коломойського офіційно три громадянства і він ніколи цього
не приховував, а в Україні дозволено мати
лише одне, то Володимиру Олександровичу
(Зеленському. — Ред.) настійно рекомендуватимуть позбавити ІВК (Ігоря Валерійовича
Коломойського. — Ред.) українського громадянства. А після цього видати міжнародного злочинця американському правосуддю».
Юрій БУТУСОВ, журналіст:
«Президент Зеленський, як звичайно, робить вигляд, що він «у хатинці», ховається,
щоб не коментувати скандал з одним із найближчих партнерів, і намагається перебити
картинку, де він поруч із Коломойським вирішує питання за одним столом, фронтовими сюжетами, і тому раптом згадав про спілкування із солдатами,
і про магазини в Бахмуті (нещодавно глава держави побував
на Сході. — Ред.). По–дитячому наївно і безвідповідально…
Америка втрутилась публічно, голосно, щоб чітко показати:
так, це політичне рішення. Вашингтон турбує вплив магната на
Зеленського, який Президент невміло ховає, але який для всіх
є очевидним. Звинувачення проти Коломойського мали би
змусити Володимира Зеленського задуматись — Америка не
вважає українського гаранта незалежним від олігархів і здатним виконати зобов’язання перед МВФ. Втрата довір’я — головна проблема Зеленського як у країні, так і за кордоном». n

У Нововолинську вандали
понищили містечко атракціонів. Інцидент трапився вночі
з 8-го на 9 серпня. Невідомі
потрощили майно у місцевому
парку. Спалено, зокрема, батут,
який придбали спонсори.

Фото bug.org.ua.

Луцьк, Тернопіль,
а тепер уже й Харків
опираються Києву

Олігарха Ігоря
Коломойського, якого
6 серпня міністерство
юстиції США офіційно
звинуватило в
розкраданні мільярдів
доларів із ПриватБанку,
вважають партнером і
союзником очільника
України Володимира
Зеленського.
Про це йдеться
у статті впливового
американського
видання The Washington
Post

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Хроніки реваншу

ОВИНИ КРАЮ

«Наруга над пам’яттю майданівців»:
Зеленський узяв на роботу
поплічника Захарченка
Фото obozrevatel.com.

Заступником керівника
Офісу Президента
призначено колишнього
заступника начальника
Головного слідчого
управління МВС Олега
Татарова, який, згідно
з повідомленнями ЗМІ,
в часи Євромайдану
особисто переконував
закордонних послів, що
протестувальники
стріляють самі в себе

К

Олега Татарова звинувачують у тому, що саме він координував
розбійні напади «тітушок» на майданівців, а також «патронував»
кримінальні справи проти затриманих активістів.

є ще однією подією, що продовжує
і утверджує реванш проросійських
сил та повернення старої гвардії
часів Януковича… Призначення
Олега Татарова, який виправдовував та покривав масові злочини

пробила моральне дно та засвідчила зневагу
до європейських демократичних цінностей,
законів України та гідності.

»

та порушення прав людини під час
Майдану, на керівну посаду в ОПУ
ми, представники родин Героїв Небесної сотні, постраждалих
та учасників Революції гідності,

вважаємо наругою над пам’яттю
наших рідних і близьких, усіх тих,
хто відстоював у 2013–2014 роках
та під час російської агресії європейський вектор розвитку України,
над пам’яттю Героїв, які віддали
своє життя за цивілізаційний вибір
української нації.
Вже більше року команда Зеленського демонструє байдужість
та нехтування вимог громадськості. Закликаємо всі патріотичні
проукраїнські сили до об’єднання для збільшення тиску на владу
на всіх рівнях задля недопущення
сповзання нашої країни до авторитаризму, нівелювання здобутків
Революції гідності, відстоювання
європейського вектора розвитку
нашої країни», — йдеться у заяві
«Родин Небесної сотні». n

n Пряма мова
Гео ЛЕРУС, народний депутат від партії «Слуга народу»:

«

Ворога України Татарова, який катував учасників
Революції гідності, нарешті посадять! Посадять у
крісло заступника керівника Офісу Президента,
котрий відповідатиме за правоохоронний напрям.
Призначте вже Захарченка, Пшонку та Арбузова. У вас новий тренд – «професіонали».

»

«Слуги народу» визначили політсилу, з якою
збираються співпрацювати після виборів
Президентська партія провела соцопитування серед
своїх прихильників і з’ясувала, що 50% із них не проти
спільної діяльності з «Опозиційною платформою — За життя»
Василь КІТ

ро це виданню «Бабель» розповіло
джерело в керівництві «Слуги народу». За його словами, після виборів
вони співпрацюватимуть з ОПЗЖ ситуативно.
«У них [керівництва ОПЗЖ], на відміну від «Голосу» або «Європейської Солідарності», немає
ідеологічних вимог — вони абсолютно прагматичні і зрозумілі», — сказав співрозмовник.
За інформацією видання, раніше «Слуга
народу» провела соцопитування серед своїх
виборців, щоб з’ясувати, з якою з партій вона
може створити коаліцію у місцевих радах
і не розгубити рейтинг. За даними цього дослідження, 37% відповіли «з жодною», а 50%
не проти співпраці з відверто прокремлівською ОПЗЖ, частина виборців підтримують
коаліцію з партією «Батьківщина».
Керівником виборчої кампанії партії «Опо-

втопригоди трапилися у Луцьку, Ковелі, Луцькому, Любомльському, Шацькому, Ратнівському,
Камінь-Каширському, Турійському районах. У суботу, зокрема, ДТП сталася на перехресті вулиць Яровиця та Набережна в обласному центрі. Попередньо
встановлено, що 57-літній лучанин, який був за кермом Renault, не надав переваги у русі та зіткнувся
з вантажівкою DАF, під керуванням 68-річного жителя
Ківерців. Від отриманих травм він помер у лікарні.
У неділю на автодорозі неподалік Любомля львів’янин,
керуючи автомобілем Volkswagen, зіткнувся з іномаркою
Renault, за кермом якої перебував житель Ковельського
району. Механічні ушкодження при цьому отримали ще два
автомобілі — Sеат та Audi Q5, які рухалися у попутному напрямку. Внаслідок ДТП травмувалося четверо людей, двоє
із них — у лікарні.
Загалом внаслідок ДТП за вихідні постраждало 22 людини, одна — загинула. За усіма фактами слідчі розпочали
кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу
України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Окрім цього, за вихідні поліцейські виявили 19 осіб,
котрі були за кермом у стані сп’яніння, на всіх склали відповідні протоколи. Поліція Волині закликає водіїв бути дисциплінованими та дбати про безпеку на дорозі, адже від
цього залежить здоров’я, а то й життя всіх учасників руху. n

НАВІЩО ВОЛИНСЬКИЙ
МИТРОПОЛИТ ЗУСТРІЧАВСЯ
З ПОСЛОМ ЛИТВИ?
Архієрей Михаїл поспілкувався
з новопризначеним Надзвичайним
і Повноважним Послом Литовської Республіки
в Україні Вальдемарасом Сарапінасом
Богдана КАТЕРИНЧУК

устріч відбулася, за повідомленням пресслужби Волинської єпархії, на території кафедрального собору
Святої Трійці. Йшлося про історію храму, церковні
традиції та життя парафіяльних громад, а також святкування 600-ліття З’їзду європейських монархів у Луцьку,
релігійні відносини між Литвою та Україною. Порушувалися питання щодо відновлення історичних пам’яток
на території Волині.
Вальдемарас Сарапінас поділився й планами відкриття у Луцьку офісу дипломатичного представництва Литовської Республіки в Україні.
У рамках візиту чиновник також зустрівся з головою пенітенціарної служби єпархії протоієреєм Андрієм Мовчанюком
і військовими капеланами. Дипломат висловив підтримку
Литви у боротьбі України проти російської агресії та подякував священникам за духовну підтримку українських воїнів.
На завершення візиту керуючий єпархією та посол
Литви домовилися про подальше дипломатичне спілкування. n

З

n Політика

П

І це тільки за минулі вихідні

А

громадській організації «Родини Небесної сотні»
« Увважають,
що цим призначенням влада вчергове

Призначення на високу посаду
чергового «нового обличчя» часів
Януковича обурило проукраїнський табір суспільства. У громадській організації «Родини Небесної
сотні» вважають, що цим влада
вчергове пробила моральне дно
та засвідчила зневагу до європейських демократичних цінностей,
законів України та гідності. «Призначення на посаду заступника
глави Офісу Президента України
поплічника Захарченка (голова
МВС часів Януковича. — Ред.) Олега Татарова, людини яка впродовж
Революції гідності щодня оббріхувала та переслідувала її учасників,

У ДТП ПОНАД 20 ЛЮДЕЙ
ОДЕРЖАЛИ ТРАВМИ,
ОДНА — ЗАГИНУЛА
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

Уляна УБИЙВОВК

рім цього, Татарова звинувачують у тому, що саме він
координував розбійні напади
«тітушок» на майданівців, а також
«патронував» кримінальні справи проти затриманих активістів.
До того ж як адвокат представляв
у суді інтереси відомого українофоба і прихильника «руского міра»
Вадима Новинського.

5

них [керівництва ОПЗЖ],
« —на Увідміну
від «Голосу» або
«Європейської Солідарності», немає
ідеологічних вимог — вони абсолютно
прагматичні і зрозумілі, — розповів
співрозмовник виданню «Бабель.

»

зиційна платформа — За життя» буде Сергій
Льовочкін.
Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада
ухвалила постанову № 3809, якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня
2020 року. Згідно з прийнятим документом,
цього дня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів. n

ЧОЛОВІКОВІ СВІТИТЬ
ДО СЕМИ РОКІВ ТЮРМИ
У Горохові 38-літній мешканець селища Мар’янівка
на території стрільбища райцентру випробовував
щойно придбану гвинтівку. Як з’ясувалося,
документів на неї він не має. Зброю поліцейські
вилучили, а на «стрільця» завели кримінал
Олег НЕНЬО

місця події правоохоронці вилучили гвинтівку
Remington калібру 30–06, 12 набоїв до неї, глушник
та пристрій для відстрілу зброї і направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Санкція ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю,
бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. n
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Більше новин — на сайті
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n І собі, і людям

Сім дерев маневицького садівника
Володимир Халик вирощує на обійсті кільканадцять видів плодових дерев
та сам прищеплює їх кількома способами
Фото Сергія НАУМУКА.

Сергій НАУМУК

ата Володимира Халика розташована на одній із тихих вулиць Маневичів. І хоча господар живе сам,
його садиба — наче добрий сад: усе доглянуто та підрізано. Заходимо на обійстя, й одразу помічаю на одному з дерев
зріз, ретельно замащений фарбою. Подібні бачив ще кілька разів. Значить, господар добре дбає про свої яблуні, груші
та сливи.
Володимир Оксентійович од хвіртки починає показувати свій садок. Ось
абрикоси–дички. Взимку дерево трохи
підмерзло.

Х
n Знай наших!

РАТНІВЧАНИН ВЛАСНИМИ СИЛАМИ
ПРОВОДИТЬ СЕЛЕКЦІЮ ПОМІДОРІВ
Петро Чуйкевич уже понад 35 літ вирощує томати
Фото Валентини БОРЗОВЕЦЬ.

Валентина БОРЗОВЕЦЬ

ородник добре знає, як їх
доглядати, аби не вразила фітофтора та інші хвороби, коли висаджувати і чим
підживлювати, аби мати хороший урожай. Чоловік навіть
селекціонував власні помідори. Ними пишається найбільше
— вони найкраще родять. На
одному кущі у нього виростає
85–90 великих гарних плодів,
а «сливочок» — більше ста. Є
у Петра і томати–велетні, найбільший із яких затягнув на
1 кілограм 630 грамів! Під їхні
грона господарю доводиться
робити спеціальні стільчики, аби
плоди не відірвалися через вагу.
— Вирощую помідори під
дахом. Каркас роблю із дощок і
накриваю плівкою, поверх якої
натягую дріт. Дах можна зняти.
На початках ставлю його на
землю, і виходить теплиця, в
яку висаджую розсаду. Як тільки рослини міцніють, спираю
дах на спеціальні стовпчики.
Через деякий час піднімаю ще
вище, залежно від того наскільки підросли. Таким чином
томати дихають і добре провітрюються.
— Так ви уберігаєте помідори від опадів?

Г

грона господарю доводиться робити спеціальні
стільчики, аби плоди не відірвалися через вагу.

Пан Петро: «Я вирощую томати майже щороку на одному місці».

– Їм дощ десь до середини
липня не страшний. А далі вже
небезпечний.
— Петре Григоровичу,
що, на вашу думку, головне
при вирощуванні томатів?
— Потрібне здорове, якіс-

Щоб вона добре зберігалася, потрібно
правильно визначити найоптимальніший
ступінь її стиглості. Дізнатися, що овоч уже
дозрів, можна за кількома ознаками. Перш за
все врахуйте, що цибуля росте 80 днів. При
цьому у суху і спекотну погоду вона доспіє
швидше і буде сухою, а в прохолодну вогку —
стоятиме зеленою з товстим пір’ям
тож, ознаки готовності до збору такі: пір’я уже
не наростає, воно пожовкло і лягло на землю,
прикоренева шийка стала тонка і суха, верхнє
лушпиння має характерний золотистий колір.
Збирають цибулю в період із середини серпня до
середини вересня. Рвати слід у суху погоду. Врожай
треба розкласти в добре провітрюваному приміщенні.
Коли цибуля досо
досохне, очистіть
її від зайвого лушпиння,
обріжте пір’я
пір’я, залишивши
близько 20 см прикореневої шийки.
шийк Цибулини,
у яких во
вона ще не висохла краще висохла,
кор
користовувати
одр
одразу.
Для збер
рігання
вони
н підходять,
не
бо швидко
по
попсуються.
n

не насіння. Його завжди маю
власне і збираю тільки з нічим
не уражених, найбільш врожайних кущів. Узимку насіння
у жодному разі не можна тримати в хаті. Я зберігаю надворі.

— Які ж сорти вирощуєте?
— Раніше мав багато. Але
згодом зрозумів, що садити
поряд рослини різних сортів
не варто — вони дають менший
урожай. Маю власних декілька

— Вони органічних добрив
не люблять, їх потрібно садити
на полі, де нема гною. Як висаджую, то в ямки додаю попіл
із лушпинням цибулі, перемішуючи їх із землею. Коли рослини набралися сили, підживлюю коров’яком, настояним із
тиждень на воді, з розрахунку
1 кілограм коров’яку на 10 літрів води. А далі поливаю водою через тиждень, потім раз
на два–три тижні. Треба бути
обережним — ця культура води
не любить. Використовувати
шланг категорично не можна,
поливати слід тільки під стовбур, решта землі хай буде сухою.
— Коли найкраще пасинкувати?

Щоб зеленці не жовтіли
Коли на огірках змінюється колір листя, це ще зовсім
не значить, що наближається осінь. Рослина може
жовкнути і всихати через нестачу певних елементів, що
впливає і на зменшення кількості цвіту та зав’язі. Втім,
продовжити плодоношення досить легко
ля цього приготуйте
суміш із хліба та йоду.
Звечора житню хлібину
поріжте на шматки і покладіть
у десятилітрове відро. Залийте водою кімнатної температури і помішуйте, поки

Д

»

до весни, але тоді вже не смачні, тримав для експерименту, коли ж почнуть псуватися.
А вони все не гнили… Раджу
зривати плоди десь у середині жовтня, залежно від температури повітря. Якщо нуль чи
навіть 2 градуси тепла, зірвані
помідори не будуть зберігатися, пропадуть. Тому краще зібрати їх раніше, достигнуть у
приміщенні.
— Кожен, хто бачить ваш
город, здивований кількістю
томатів на стеблі, їх величиною і красою. Цікаво, яка
врожайність?
— Бувають кущі аж надто
багаті на плоди. Траплялося,
що зі 100–120 рослин збираю
до тонни помідорів. n

виноград, і раптом
« Минаємо
Володимир Оксентійович
обертається до мене і
питає: «А що то за дерево?
Ви не знаєте?». Як на мене,
плід схожий на ківі. Але
виявилося, що то айва.

»

— Сам щеплюю будь–які дерева. Як
навчився? Читав тематичні журнали, порівнював, вивчав, — каже він у відповідь
на моє запитання. — Є три способи щеплення. Перший — зрізати розкол і щоб
лузга, яка є між корою і деревиною, з’єдналася. Другий — зрізати і заткнути щепу
під кору. Третій — бруньку помістити під
Т-подібний надріз. Я використовую найчастіше другий.
Любуємося сортовою аличею, яка
дає великі плоди. А от на яблуньки напали борозняки, розповідає господар, тож
довелося одну пересадити у квітник. На
другій попідрізав гілки, і тепер вона добре родить.
Має Володимир Халик на своєму

Володимир Халик з любов’ю ставиться до кожного дерева.

обійсті й ожину та малину. Першу щойно
почав розводити, а друга вже добре плодоносить. Мовляв, приїжджають онуки,
тому треба мати різну садову смакоту.
Минаємо виноград, і раптом Володимир Оксентійович обертається до мене і
питає: «А що то за дерево? Ви не знаєте?»
Як на мене, плід схожий на ківі. Але виявилося, що то айва.
Розумію, що чоловік уже має досвід
у садівництві. Та все ж допитуюся, яку ж
культуру розводити найважче.
— Сортові абрикоси, — подумавши,
каже Володимир Оксентійович. — Рік поріс, зацвів і пропав. Я його викопав, бо він
ще не всохнув остаточно, вкинув у воду.
Борозняки були, попід’їдали. Думаю потім обрізати. Колись антонівку зламав вітер якраз там, де щепилося. Я обрізав, і

Фото poferme.com.

миває корисні речовини з прикореневої
зони.
Найбільша потреба у живильних струменях — у період дозрівання плодів та
ягід. Саме тоді кількість води у саду зменшується не по днях, а по годинах. Перевірте: зволоження має сягати принаймні
метрової глибини. Якщо між деревами у
вас посіяна трава, розбито квітники, то
міжполивний період скорочують до 20
днів, а кількість поливів (хоча б 4 за літо)
збільшують. Останнім часом у нас взимку
випадає небагато снігу. Тому восени до
настання холодів потрібно забезпечити
солідний вологозарядний полив у своєму
садку.

хліб розмокне і рідина стане
однорідною. Затим додайте
25 мл йоду, перемішайте і залиште на ніч.
Вранці літр суміші влийте
у відро з водою і обприскуйте
нею огірки. Якщо їх піджив-

Тел. 725102..
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Цього шкідника можна знищити
в такий спосіб. У відро чи іншу ємність
до половини насипте цибулиння
і залийте гарячою водою. Накрийте
кришкою і залиште на добу. Тоді
процідіть розчин через марлю,
наливайте у пульверизатор
і кропіть. Через десять днів
процедуру треба повторити
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Найбільша потреба у живильних струменях — у період дозрівання плодів та ягід.

лювати таким способом що
два тижні, то вони довго радуватимуть плодами. n

n Треба знати

Захистіть капусту від гусені

Е

Полив плодово-ягідних культур
Буває, що замучить весна садовода-городника опадами, та й літо спекотне.
А кожна ж рослина по-своєму реагує на надлишок чи нестачу вологи в ґрунті
Ігор ВИЖОВЕЦЬ

апустяна муха теж
часто докучає городникам. З нею можна
боротися давнім методом.
Змішайте тютюновий пил і
просіяне вапно у пропорції
1:1. Посипте цією сумішшю
біля рослин. На 10 квадратних метрів площі її треба
300 г. Це відвадить шкідника
від капусти. n

К

дерево пустило пагінця, а з нього ось яка
гарна яблуня вийшла.
Якісь дерева його тішать (як червоний
персик, якого виміняв на ківі), інші засмучують (як груша парижанка, що має вже
5 літ, але не родить). Дикі персики господар прикрив шифером. Каже, що ця рослина дуже не любить протягів.
— Я його обклав шифером і захистив
від протягу. Треба підпирати, бо від плодів
гілляки можуть ламатися, або підв’язувати
широкою стрічкою, — пояснює садівник.
А ще на городі Халика є і хрін для консервування огірків (також посаджений),
і топінамбур. І хоча його садок зовсім не
професійний (вирощує всяку всячину для
себе та внуків, однак має чим і колегам
похвалитися), але все зроблено ретельно
і кожне дерево аж оточене любов’ю. n

n Читач радить

Сторінку підготував
Сергій НАУМУК.

n Спробуйте і ви
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Коли збирати цибулю?
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— Раджу обрізати пасинки перед цвітінням. Три нижні
варто залишати — хай ростуть,
адже вони найздоровіші. Листки ж дають міцність стеблу,
тож обрізаю їх лише тоді, коли
плоди підросли. Обов’язково
підв’язую стебла, разів із вісім
— спочатку до низьких палиць,
а потім до високих, які устромляю поряд із нижчими.
— Чула, що ви помідори нічим не обробляєте. Це
правда?
— Ніколи. У мене вони
завжди здорові. Мав їх навіть

у Петра і томати–велетні, найбільший із яких
« Єзатягнув
на 1 кілограм 630 грамів! Під їхні

n На часі

О

і раджу всім, якщо маєте хороший сорт — бережіть його.
— А чи можна садити томати на тій самій ділянці, що
і минулого року?
— Якщо вона не заражена
— то так. Особисто я вирощую
помідори майже щороку на одному місці. Але ділянку готую
ще з осені. Обов’язково, як
тільки зібрали останні плоди,
негайно потрібно вирвати бадилля та вивезти його з поля.
— Розкажіть, як, чим і
коли підживлюєте помідори?

ягідних культур найбільш вибагливі
до неї суниця, смородина й порічки.
Менше потребують її малина й аґрус.
Із плодових дерев особливо полюбляють
воду яблуня, груша, слива, черешня, вишня, персик, абрикос (перелік — за ступенем вологолюбності). Однак при визначенні норми поливу слід враховувати
кілька умов: вік дерев, клімат, стан землі,
рівень ґрунтових вод тощо.

З

Вищезгадане треба брати до уваги не
тільки для саду, але й будь–якої ділянки.
Ось кілька порад.
Щоб установити термін поливу, перевірте стан ґрунту. Плодово–ягідні розвиваються нормально, коли його вологість
не нижче 70–80% від польової вологомісткості. Але вже і в цьому випадку не
економте, інакше вологість ще більше
знизиться і відіб’ється на стані підопічних. Надлишок — теж шкідливий, бо він
погіршує повітряний режим шарів, ви-

визначенні норми поливу
« При
слід враховувати кілька
умов: вік дерев, клімат,
стан землі, рівень ґрунтових
вод тощо.

»

Молоді дерева та кущі зрошують частіше, ніж плодоносні, але меншими
нормами. Першого року після посадки,
коли вони ще не встигли розвинути кореневу систему, їх поливають двічі–тричі
на місяць. Норми витрати води, звичайно, залежать від ступеня втрати її ґрунтом. Якщо, наприклад, яблуні, які родять,
одержують воду регулярно, при поливі по
борознах із затопленням пристовбурних
кругів її необхідно 600–700 метрів кубічних на гектар (знаючи площу свого саду,
легко можете обчислити кількість води
для рослин).
с. Гредьки, Ковельський район. n
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Хоча обласний центр
Волині переведено
з червоної зони
у помаранчеву, але
показник виявлення
недуги в області досі
перевищує норму.
Натомість по країні
з початку літа рівень
захворюваності
на коронавірус зріс
більш як удвічі. Про
це заявив під час одного
з брифінгів очільник
МОЗ Максим Степанов.
Упродовж тижня в Україні
ують щодоби
реєструють
понад тися
тисячу
с чу (іноді
сячу
ора
а
до півтора
тисячі) но
нових
ових
випадків
ків
інфікування
вання
Галина
СВІТЛІКОВСЬКА
СЬК
КА

НЕ ВСІМ
М ЩАСТИТЬ
Щ
СТИ
И
ПЕРЕНЕСТИ
РУС ЛЕГКО
КОРОНАВІРУС

В Україні вже 81 957 хворих, загальна кількість жертв
COVID-19 становить 1 922 особи, з них за попередню добу —
25. На Волині зафіксовано
4 327 випадків коронавірусної
інфекції, померло 93 людини
(на жаль, напередодні недуга
забрала життя 2 лучанок віком
72 і 76 років).
— Почав змінюватися перебіг хвороби. Вона дуже тяжко переноситься. У нас також
збільшилася кількість летальних
випадків та госпіталізованих, —
повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За попередню добу на Волині додалося 45 осіб із COVID-19:
Луцьк — 16, Ківерцівський район — 9, Ковельський — 8, Володимир-Волинський — 6, м. Нововолинськ — 3, Іваничівський,
Луцький та Горохівський райо-
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Очільник Луцька Григорій Пустовіт
не виключає, що міг інфікуватися COVID-19
під час пікетування підприємцями

«Думаю, що відтепер працівники міської ради
зрозуміють, чому я жорстко вимагав від них дотримання
масочного режиму та інших обмежувальних
карантинних заходів і сам у першу чергу їх
дотримувався».

Луцьк на коронавірусній карті позначений
« Нині
помаранчевим. Ситуація в місті краща, аніж
у сусідніх обласних центрах.
»
ни — по 1. Загалом методом ПЛР
обстежено 24 546 наших краян,
із них напередодні — 302. За останні тижні кількість тестувань
у Волинському лабораторному
центрі відчутно зросла.
Минулої п’ятниці стало відомо, що показники захворюваності на COVID-19 дають змогу перевести Луцьк із червоної зони
у помаранчеву, а Тернопіль —
у жовту. Нагадаємо, що рівень
епідеміологічної небезпеки переглядатимуть кожні 7 днів. Кому
може загрожувати посилення карантинних обмежень?
За приростом хворих лідирує Львівщина. Станом на вчорашній ранок там налічувалося
майже 11 тисяч інфікованих

(+130 за добу). На Рівненщині — 6 923 випадки зараження
(+83), у Чернівецькій області —
6 777 (+108), у Закарпатській —
5 809 (+44), в Івано-Франківській — 5 797 (+121), у Харківській — 4 901 інфікованих
(+117 за добу).
До речі, на Львівщині почали
розгортати лікарні другої хвилі
для хворих із COVID-19, адже
там уже перейшли поріг заповненості ліжок. За попередню
добу лабораторні центри міста
Лева провели 635 ПЛР-тестів,
130 дали позитивні результати,
серед нових інфікованих 79 —
жителі обласного центру. Бракує
місць для госпіталізації хворих
і на Буковині.

У нашій області ситуація
із завантаженістю лікарень
не критична, але важких хворих
є чимало. Кандидат медичних
наук, авторитетний лікар-пульмонолог, завідувач відділення
Волинської обласної клінічної
лікарні Олег Яковенко розповів, що зараз 2/3 його пацієнтів — кисневозалежні. Хворі
з пневмоніями мають цілу низку
клінічних проявів, які є не типовими, у них розвиваються серйозні ускладнення. «За даними
ВООЗ, нас ще 2 роки буде «трусити». Але головне, щоб не було
масового вибуху захворюваності, бо виникне колапс, як в Італії», — застерігає лікар.
НЕБЕЗПЕЧНА НЕДУГА
НА СТАТУС І ПОСАДУ
НЕ ЗВАЖАЄ

На ранок 10 серпня в Луцьку було офіційно зафіксовано
1072 випадки коронавірусної хвороби. Серед 16 свіжовиявлених
інфікованих —підприємці, представники різних професій, пенсіонери, непрацюючі, жінка в декретній відпустці з дитиною… Недуга
на статус і посаду не зважає.
Цими днями голова Волинської обласної ради Ірина
Вахович повідомила, що через захворювання рідних
на COVID-19 працюватиме дистанційно.
Діагностували коронавірус
і у секретаря Луцької міської
ради, в. о. міського голови Григорія Пустовіта. З 2 серпня він
перебуває на самоізоляції. «Так
сталося, що і мене не оминув
COVID-19. Де це відбулось і коли
це сталось, мені достеменно
невідомо, однак найбільш імовірно, що я інфікувався під час
пікетування міської ради підприємцями з Центрального ринку.
Разом із тим нікого не хочу звинувачувати. Раз захворів — винен
сам… Незважаючи на те, що в

мене виявили COVID-19, я продовжую, як і раніше, рішуче
виступати проти спроби необгрунтованого та безпідставного
внесення нашого міста до червоної зони епідемічної небезпеки», — написав Григорій Пустовіт
на своїй сторінці у фейсбуці.
Наразі перехід регіону в зону
із менш жорсткими обмеженнями можливий за умови, коли
5 днів поспіль там спостерігається стабілізація, поліпшення визначених показників. Нині Луцьк
на коронавірусній карті позначений помаранчевим. Ситуація
в місті краща, аніж у сусідніх обласних центрах.
Є ризик, що в областях можуть свідомо «регулювати» рівень поширення COVID-19, аби
статистика була благополучною
і червоний рівень небезпеки
не загрожував. З приводу цього в. о. генерального директора
ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін нагадує, що за приховування інформації чи невиявлення випадків
захворювання передбачена кримінальна відповідальність. «Уже
є кілька досудових проваджень,
тому я б не радив жартувати», —
каже очільник ЦГЗ.
Станом на понеділок,
10 серпня, в Україні до послаблення карантину були не готові дев’ять областей, серед них
і Волинь, де показник виявлення
випадків інфікування становив
15, 68 відсотка, а мав би не перевищувати 11.
Учора глава уряду Денис
Шмигаль зазначив, що у зв’язку
з погіршенням епідемічної ситуації в Україні будуть посилені
заходи контролю за дотриманням правил карантину. За його
словами, до 15 вересня кількість
щоденних ПЛР-тестувань має
збільшитися до 30 тисяч. Будуть
відстежувати, які категорії працівників найуразливіші.
До речі, стало відомо, що для
педагогів безкоштовне ПЛР-тестування не передбачене, їх обстежуватимуть тільки у випадку
появи симптомів або якщо вчитель є контактною особою. Отож
перед початком навчального
року масового тестування працівників освіти не буде. n

Р Е К Л А М А

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
ЗА 6 СЕРПНЯ:

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 1. Соната. 5. Месник. 8. Врода. 9. Рута. 10. Орел. 11. Сопілка.
14. Ідеал. 16. Шпага. 18. Максим. 19. «Заспів».
21. Назва. 23. Холод. 28. Русалка. 30. Ліра.
31. Мова. 32. Бліда. 33. Досада. 34. «Негода».
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Сурамі. 2. Нота. 3. Автор. 4. Доміно. 5. Мавка. 6. Нора. 7. Калина.
12. Панство. 13. Єпіскоп. 15. Драма. 17. Гвідо.
21. Наклад. 22. Італія. 24. Дріада. 25. Журба.
26. Океан. 27. Брюс. 29. Чоло.
ПО КОЛУ: 20. «Імпровізація».

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.

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
В ПОЛЬЩІ НА М’ЯСОКОМБІНАТІ

ДОВЕЗЕННЯ ДО МІСЦЯ РОБОТИ,
ДВОРАЗОВЕ ХАРЧУВАННЯ,
ПРОЖИВАННЯ —
ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА — 100–120 грн/год.

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

Продається
картоплекопачка.
Тел. 095 300 58 57.

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

097-75-16-430.

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

n Будьте обережні!
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n Точка зору

Банда шахраїв
обкрадає людей

«Волинський фермер не бачить
завтрашнього дня»

Поліція намагається впіймати зловмисників,
але поки безрезультатно, тому й просить наших
читачів повідомити на «102» про зловмисників
Анна ПАВЛОВСЬКА

а оперативною інформацією управління карного
розшуку Головного управління Нацполіції у Волинській області, кілька осіб неукраїнської національності пересуваються на автомобілях іноземної
реєстрації територією Локачинського та Турійського
районів. Вони входять у довіру до людей та обкрадають їхні оселі.
Днями правоохоронці зареєстрували декілька фактів крадіжок із приватних помешкань волинян. У Локачинському районі невідомі викрали у жінки 35 тисяч
гривень. А на Турійщині зловмисники виманили у своєї

З

Роксолана
ВИШНЕВИЧ

осіб неукраїнської національності
« Кілька
пересуваються на автомобілях іноземної

ля аграрного сектора найважливіше — погодні умови, — відповів на запитання про вплив
карантину на їхню діяльність Володимир
Яренчук. — Незважаючи на всі застереження, ми, дотримуючись
протиепідемічних вимог, виходили в поле —
орали, сіяли, підживлювали. Словом,
жодні заплановані
циклічні роботи не зупиняли. Ще з березня
засіяли площі яриною–
пшеницею, вівсом, ячменем. Коронавірус
вніс свої корективи: багато людей, які працювали за кордоном, залишилися вдома. Хоча
у нас стабільні кадри —
в колективах трудиться
340 людей, з’явилася

—Д

реєстрації територією Локачинського
та Турійського районів. Вони входять у довіру
до людей та обкрадають їхні оселі.

»

Фото npu.gov.ua.

жертви 15 тисяч гривень та поцупили ювелірні вироби.
Поліція володіє оперативною інформацією про
підозрюваних, обіцяє їх знайти та притягнути до відповідальності. Однак звертається до волинян із застереженням, аби вони не стали жертвами цих шахраїв.
На жаль, страждають найчастіше люди похилого віку.
Пенсіонери навряд чи можуть відмовити так званим
працівникам соціальних служб чи людям, які хочуть купити у них горіхи або пір’я, спритникам, котрі пропонують обміняти старі грошові купюри на нові... n

Про підозрілих осіб у вашій місцевості повідомляйте на «102».

Фото з особистого архіву Володимира ЯРЕНЧУКА.

Володимир Арсентійович
Яренчук (на фото)— засновник
і керівник фермерських
господарств «Перлина
Турії», «Поліський колос»
та «Поліська родина»,
депутат Волинської обласної
ради. Про особливість
нинішнього господарського
року, проблеми аграрників,
депутатство та наступні
місцеві вибори він
розповів в інтерв’ю
кореспонденту
«Волині»

рішення позмагатися
« Прийняв
за мандат депутата облради у складі
команди партії «За майбутнє».
»
можливість мати резерв. До речі, середня
зарплата становить
12 тисяч гривень.
— Як вам це вдається, адже чимало
підприємств через
пандемію змушені були скорочувати
персонал або працювати неповний робочий тиждень?
— У нас це не проходить. Якщо навесні
йдуть більші витрати,
то з початком збирання врожаю все ж от-

римуємо прибутки.
Незважаючи на те, що
великі стихії Турійщину
обминули, посіви постраждали від приморозків, які трималися
до двох тижнів. Потім
заливало дощами.
Однак результати непогані — ячмінь, пшениця видали не менше
шести тонн із гектара,
добре вродив ріпак —
4,2 тонни. Прикро, що
стає невигідною така
культура, як цукровий
буряк. Через те цукрова

галузь фактично знищується. Не краща ситуація і з тваринництвом.
Нестабільність не дає
змоги розвиватися:
приймаються, потім
змінюються програми
(а мали б прийматись
на 5–10 років), через які
сільгоспвиробник отримав би підтримку чи
то у вигляді відшкодування відсотків за кредитами, чи як компенсацію витрат на придбання палива, кормів.
Відтак ми не знаємо, чи
зберігати, чи купувати
ще корів, якою буде цінова політика. Волинський фермер не впевнений, що буде завтра.
— Володимире Арсентійовичу, чи допомагає вам в основній
роботі депутатство
в облраді?
— Напевно, що так.
Я отримав майданчик
для озвучення проблем
усіх фермерів. Маю
можливість поставити
частіше запитання фахівцям управління агропромислового розвитку, керівник якого Юрій
Горбенко перед кожною
поїздкою у Кабмін радиться зі мною.
— Чи будете брати
участь у виборах —
2020?
— Так. Уже прийняв
рішення позмагатися за мандат депутата
облради у складі команди
партії «За майбутнє». n

Вітаємо!
Цими сонячними серпневими днями рідні й друзі
дарують найгарніші квіти та шлють найщиріші вітання жінці вродливій і авторитетній — директорці
Горохівської ЦБС, горохівчанці
Ользі ЄЛІСЄЄВІЙ!
Барвистим, наче літечко, бачиться ваш, Ольго
Василівно, букет із 50-ти життєвих років. Бог щедро обдарував вас вродою, добротою, людяністю,
комунікабельністю, а чудові батьки Раїса і Василь
Колоси — доброзичливістю, інтелігентністю, порядністю. Тому гордимося, що маємо найкращу в світі хрещену маму й куму, радіємо
за вашу чудову родину. Хочемо, щоб ви завжди усміхалися своєю
чарівною усмішкою, а ваше золоте серце далі випромінювало ніжність і світло. Нехай коханий чоловік Ігор дарує
вам букети квітів, а син Олександр із дружиною
Наталею і внучком Сашком — вдячність і турботу.
Бажаємо міцного здоров’я і любові. Не втомлюйтеся бути сонцем на роботі й удома, для
друзів і тих, з ким будете йти поруч по життєвій
дорозі. Будьте щасливою!
З повагою похресник Михайло
і кума Леся ВЛАШИНЦІ.

Гарний ювілей завітав до хорошої
та доброї людини, прекрасної жінки, начальника відділення поштового зв’язку
Ківерці
Антоніни Петрівни
КИРИЧУК.
Вже ювілей зозуля накувала, біжать
невпинно так роки. У цю чудову й гарну
днину всі ми вас вітаєм залюбки.
Хай доленька насипле ще сповна
Радості, наснаги і здоров’я.
Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю.
Хай буде світлим кожен день,
Хай негаразди завжди обминають.
Хай буде легко вам вперед іти
І словом добрим вас завжди вітають.
Хай вашу душу радість окриля,
Нехай дороги стеляться щасливі
На вашій довгій життєвій ниві.
З повагою та щирими
побажаннями колеги.

Самарівська сільська рада Ратнівського району
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
документа державного планування генерального плану села Самари та звіту про стратегічну
екологічну оцінку
Назва містобудівної документації — «Розроблення генерального плану села Самари Ратнівського району Волинської області». Генеральний план населеного пункту є містобудівною
документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії
планування, забудови та розвитку території.
Розробник містобудівної документації: ТзОВ «АМ ХОРС».
Підстава для розроблення: рішення Самарівської сільської ради № 15/3 від 25.01.2019 року.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження містобудівної документації: Самарівська
сільська рада.
Дата початку та строки здійснення процедури обговорення: початок обговорення —
7 серпня 2020 р., кінець строку обговорення — 7 вересня 2020 р.
Порядок, час і строки внесення пропозицій та зауважень до містобудівної документації

У Волинському
перинатальному
центрі народилася
трійня. Протягом липня
тут з’явилося на світ 329
діток. На своїй сторінці у
фейсбуці цей медичний
заклад запрошує майбутніх матусь до себе, щоб
саме в перинатальному
центрі з його досвідченими спеціалістами і
сучасним устаткуванням
жінки могли виносити та
народити свого малюка.

та звіту про стратегічну екологічну оцінку — у письмовій формі (у тому числі в електронному
вигляді на e-mail: samari_sr@ukr.net), всі робочі дні з 9.00 до 17.00, у період з 7.08.2020 р.
по 7.09.2020 р. за адресою: 44113, Волинська обл., Ратнівський р-н, с.Самари, вул. Соборна, буд. 26 (приміщення Самарівської сільської ради). Пропозиції та зауваження до проєкту
подаються: від фізичних осіб у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові,
місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб — із зазначенням їх найменування,
місцезнаходження, посади та особистого підпису керівника.
Усі матеріали та інформацію для ознайомлення з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною
зі здоров’ям населення, та необхідність проведення транскордонних консультацій, що стосується документа державного планування, можна отримати за адресою: 44113, Волинська обл.,
Ратнівський р-н, с.Самари, вул. Соборна, буд. 26 (приміщення Самарівської сільської ради).
Громадські слухання відбудуться 10.09.2020 року об 11.00 за адресою: у приміщенні
будинку культури с. Самари.
Відповідальна особа — сільський голова Маргес М. В., тел. 0974770920.
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n Футбол
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n Оле, оле, оле, оле!

Фото shakhtar.com.

ТЕПЕР МЕГАЗАВДАННЯ:
вполювати закарпатського
«лиса» в його лігві
У четвер на «Волинь» чекає найголовніший матч сезону —
на кону стоятиме путівка в УПЛ
Фото gornyak-sport.net.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат
України з футболу, Перша
ліга. 29-й тур. «Волинь» (Луцьк) – «Гірник–
Спорт» (Горішні Плавні) –
3:0 (1:0 – Денис Кожанов,
50 хв; 2:0 – Станіслав Куліш,
61 хв; 3:0 – Богдан Кобзар,
90+1 хв)
7 серпня. Луцьк. Стадіон
«Авангард». Без глядачів. Головний суддя Максим Козиряцький (Запоріжжя).
Вже післязавтра, в четвер,
для луцької «Волині» настане
справжнісінький час істини.
13 серпня (попередньо мало
бути 11-го, але ПФЛ відтермінувала вирішальні матчі
останнього туру на два дні)
«хрестоносці» зіграють на Закарпатті доленосний матч із
тамтешнім «Минаєм». На кону
фактично стоятиме путівка в
УПЛ! Господарів влаштує і нічия. А ось нам потрібна лише
перемога!
Початок цієї зустрічі о
17.30. Паралельно розпочнуться й інші матчі туру (окрім відверто «прохідного»
поєдинку між «Черкащиною» та «Миколаєвом», який
буде зіграно вже сьогодні,
11 серпня). Найбільше нас
цікавитимуть зустрічі «Балкани» – «Інгулець», «Агробізнес»
– «Оболонь–Бровар» та «Рух»
– «Авангард». Зауважимо, що
жоден із лідерів першості ще
не гарантував собі призове
місце й одну з трьох путівок
до УПЛ!
Цілком очевидно, що навіть
у разі перемоги над «Минаєм» «Волинь» може лишитися
четвертою — якщо перемоги
дружно здобудуть «Інгулець»,
«Агробізнес» та «Рух». Проте
всі пам’ятають заяву президента «Агробізнесу» Олега Собуцького: мовляв, клуб відмовиться від путівки в УПЛ навіть
у випадку її здобуття, бо хоче
грати лише на рідному стадіоні, який вимогам вищого дивізіону поки що не відповідає.
Та, звісно, нам дуже хотілося
б зачепитися-таки за призове
місце, а не розраховувати на
чиїсь відмови (тим більше, що
про скандальність Собуцького
останнім часом дізналися всі
— цей чоловік ще й «передумати» може!).
Ну а з передостаннім
завданням на сезон «Волинь»
таки впоралася! Хай лишень
після перерви, проте підопічні
Андрія Тлумака все ж дотисли міцний «Гірник–Спорт» із
Горішніх Плавнів. Справу розпочав Денис Кожанов, який
завдяки 18–му голу в сезоні
тепер уже одноосібно очолив
гонку бомбардирів. Затим забив, нарешті, Станіслав Куліш
(той самий, який у лютому
2017-го, граючи за ФК «Олександрія», «поклав» у ворота

Одержавши пас від Євгена Коноплянки, Манор Соломон свій шанс
забити не змарнував!

Ч

«Шахтар» дає копняка
«Вольфсбургу» —
підготуватися «Базелю»!
За 10 днів ми вже знатимемо переможця Ліги Європи…
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

іга Європи.1/8 фін а л у.
«Шахтар»
(Донецьк, Україна)
— «Вольфсбург» (Вольфсбург, Німеччина) — 3:0
(1:0 — Жуніор Мораєс, 89
хв; 2:0 — Манор Соломон,
90+1; 3:0 — Жуніор Мораєс,
90+3 хв)
Матч–відповідь (перший поєдинок завершився
з рахунком 2:1 на користь
«гірників»). 5 серпня. Київ.
Стадіон НСК «Олімпійський».
Без глядачів. Головний суд-

Л

Майстер–клас для гостей від півзахисника лучан
Ростислава Волошиновича.

«Волині» аж чотири м’ячі!),
бо на досвідченого форварда
вболівальники вже починали
дивитися трохи косо. Ну а далі
знову відзначився 18-річний
Богдан Кобзар — другий гол
юного нападника за вже «дорослу» «Волинь». До речі, чимало схвальних слів на свою

тиме вдома — і він також
марить потраплянням в УПЛ.
Але ми просто мусимо вполювати цього «лиса» (саме ця
хитра звірина зображена на
емблемі клубу з передмістя
Ужгорода)!
Усі результати 29-го
туру: «Авангард» — «Минай»

влаштує і нічия, а ось «Волині»
« «Минай»
потрібна лише перемога!
адресу зібрав і Артур Рябов
— саме він асистував Кожанову та Кобзарю в гольових
епізодах.
Проте зараз уже всі думки про четверговий двобій.
На Закарпатті «Волині» буде
ду-у-уже непросто — це цілком очевидно. «Минай» гра-

»

— 0:2; «Волинь» — «Гірник–
Спорт» — 3:0; «Прикарпаття»
— «Черкащина» — 4:1; «Миколаїв» — «Металург» — 1:1;
«Чорноморець» — «Агробізнес» — 0:1; «Оболонь–Бровар» — «Металіст 1925» — 3:0;
«Кремінь» — «Балкани» — 0:0;
«Інгулець» — «Рух» –1:1.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
Команда
I В Н П
М
«Інгулець» (Петрове, Кіровоградщина)
29 17 8 4 46-21
«Минай» (Минай, Закарпаття)
29 18 5 6 50-28
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
29 18 3 8 50-30
«Волинь» (Луцьк)
29 17 6 6 57-35
«Рух» (Львів)
28 16 7 5 44-21
«Оболонь-Бровар» (Київ)
29 14 9 6 40-29
«Металіст 1925» (Харків)
29 14 6 9 40-32
«Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
29 13 6 10 37-36
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина) 29 12 3 14 40-44
«Чорноморець» (Одеса)
29 9 9 11 36-36
«Миколаїв» (Миколаїв)
29 7 10 12 41-45
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
29 8 3 18 40-49
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
29 7 6 16 33-53
«Балкани» (Зоря, Одещина)
29 5 9 15 26-50
«Металург» (Запоріжжя)
28 6 4 18 27-51
«Черкащина» (Черкаси)
29 1 4 24 23-70
У списку бомбардирів лідирують Денис Кожанов
(«Волинь») – 18 голів (6 – з пенальті), Анатолій Нурієв
(«Минай») – 17 (10), Ніка Сітчінава («Інгулець») – 16 (2),
Вадим Яворський («Миколаїв») – 15 (1). n

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

О
59
59
57
57
55
51
48
45
39
36
31
27
27
24
22
7.

Івана Кружляка бельгійський
голкіпер «Вольфсбурга» Кун
Кастельс устиг тричі вийняти м’яч із сітки власних воріт! Дубль Жуніора Мораєса
плюс ще одненький від Манора Соломона!
Цікаво, що навіть з урахуванням замін у складі «Шахтаря» в цьому поєдинку було
лише чотири бразильці (Мораєса та Марлоса ми, звісно,
такими вже давно не вважаємо). До прикладу, в березні
з «Вольфсбургом» встигли
поборотися протягом матчу
відразу семеро «чарівників

трансляція чвертьфінального матчу
« Пряма
Ліги Європи «Шахтар» (Україна) – «Базель»
(Швейцарія) – 11 серпня, о 22.00,
на телеканалі «Футбол-1».

дя — Іван Кружляк (Словаччина).
Майже п’ять місяців минуло між двома поєдинками
1/8 фіналу Ліги Європи між
«Вольфсбургом» та «Шахтарем». Ще 12 березня «гірники» здобули важливу перемогу на «Фольксваген–Арені» з рахунком 2:1.
Натомість запізнілий
матч–відповідь упевнено котився до безгольової нічиєї
(відверто кажучи, вигідної
«Шахтарю»). Вже минуло
88 хвилин ігрового часу, а
на табло світилися нудненькі нулі. Але той, хто вимкнув
у цей момент телевізор і
вклався спати, відверто прогадав! Адже до фінального
свистка словацького арбітра

»

м’яча». Невже Луїш Каштру
потроху бере курс на українізацію свого колективу?
А вже сьогодні, 11 серпня, «гірники» в одноматчевому чвертьфінальному
протистоянні поміряються
силами зі швейцарським
«Базелем». Переможець
17 серпня зіграє півфінальний поєдинок із сильнішим
у парі «Інтер» — «Байєр». За
вихід у фінал боротимуться
між собою й переможці пар
«Вулвергемптон» — «Севілья» та «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген». Фінал
заплановано на 21 серпня.
Всі ці матчі за участю вісімки
найкращих команд Ліги Європи відбудуться на стадіонах Німеччини. n

Ферма з благородними оленями
є поблизу села Радовичі Турійського району. На площі 120 гектарів

Фото suspilne.media.

живе 210 голів парнокопитних, які представлені
чотирма лініями: англійською, східноєвропейською, угорською та латвійською.
У 2018 році фермерське господарство
купило племінне поголів’я оленів —
80 особин — у Латвії і стало першим
імпортером цих тварин у нашу країну.

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua

n Дякуємо!
Фото із сімейного архіву БОЙЧУКІВ.
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn476@gmail.com
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 велика 1-кім-

Сім’я Бойчуків на власному досвіді переконалася, що немає нічого ціннішого за здоров’я.

80 днів наш 18-річний син боровся
з підступною інфекцією — і одужав!
А переміг хворобу завдяки вам, добрі люди!
Переглядаючи улюблені газети
«Волинь» і «Горохівський вісник», завжди
раділа, коли бачила знайомі обличчя.
Надзвичайно приємно було читати
публікації про народний аматорський
театр НД «Просвіта» села Лобачівка,
про нашу школу, в якій працюю вже
28 років. На сторінках цих газет були мої
дописи як учениці, пізніше — як учителя
і мами. Завдяки цим популярним
виданням я познайомилася з багатьма
цікавими і талановитими людьми
Зоряна БОЙЧУК,
від імені усієї нашої родини

житті кожного з нас відбуваються
і непередбачувані події. Саме так сталося з нами. В лютому ми відзначили
одруження нашого старшого сина Романа.
Не встигли натішитися, як через тиждень
у сім’ю увірвалась біда: молодший син Орест
захворів двосторонньою пневмонією, яка
дала подальші тяжкі ускладнення… Щогодинне погіршення стану, реанімація, тривале лікування у стаціонарі змусили нас 80 важких днів
чекати і надіятися на одужання. Переживання,
тривога, сльози розпачу, безсонні довгі ночі
і напружені дні перебування під дверима палати…
Віру, надію і силу нам давала безперестанна молитва до Всевишнього. Почувши про
наш біль, байдужими не залишилися люди,
які знають нашу родину, Ореста, й незнайомі
доброчинці.
Ми мали можливість придбати потрібні
ліки завдяки фінансовій підтримці від вас, добрі і щирі краяни, побачили, наскільки ви великодушні і безкорисливі, щедрі і розуміючі,
бо віддавали на благо хворого свою дещицю
у складних умовах карантину. Такими є наші
друзі, сусіди, рідня, куми, керівники й трудові
колективи організацій, підприємств, відділів,
установ, агроформувань, сільських рад, підприємці, колеги, батьки, однокласники й одногрупники Ореста, студентство, односельчани,
жителі навколишніх сіл і міст, парафіяни церков,
знайомі із близького і далекого зарубіжжя…
Наші прохання до Господа й молитви священників та парафіян із благанням вилікувати юнака були почуті Небесним Отцем: наш
18-річний син переміг підступну хворобу через довгих 2,5 місяця — і одужав!
Бракує слів, щоб передати нашу щиру
вдячність за врятоване молоде життя лікарю-пульмонологу Олегові Костянтиновичу

У

Яковенку і його команді, Володимирові Никаноровичу Гончаруку, торакальному хірургу,
нашому надзвичайно терпеливому лікуючому лікарю, який із розумінням поставився
до нас, батьків, до усіх наших запитань, який
батьківською турботою та професійними діями, корисними рекомендаціями день за днем
наближав одужання. Вдячність адресуємо
завідувачу відділення торакальної хірургії Володимирові Мар’яновичу Качмару, завідувачу
відділення інтенсивної терапії Павлові Адамо-

АВТОРИНОК

починається
« Людина
з добра… Наша сім’я в цьому
вкотре переконалася,
як і в тому, що немає нічого
ціннішого, ніж здоров’я рідних.

натна квартира в новобудові
(м. Луцьк). Тел. 066 66 06 303.
l Продається будинок із надвірними спорудами. Є газ, вода,
сад, город. Усе приватизоване
(смт Торчин Луцького району).
Тел. 095 35 01 276.
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 Те р м і н о в о п р о д а є т ь с я
у с. Мерва Горохівського району будинок (81 кв. м, 3 кімнати, туалет, ванна, газ, вода,
3-фазна лінія). Є льох, 5 сараїв,
криниця, сад-город (0.57 га).
Ціна 130 000 грн. Торг. Тел.:
096 35 79 670.
l Продається земельна ділянка (12 соток) у с. Новостав Луцького району (аеродром). Тел.:
050 37 83 675, 096 00 06 711.

l Продається автомобіль «Таврія», 1991 р. в., гаражне збереження. Тел.: 096 30 97 938,
095 18 75 180.

»

вичу Гащишину, лікарям цього відділення Андрієві Михайловичу Марунчаку, Володимирові
Олексійовичу Кліманову, Сергієві Васильовичу Сіваку, Вікторові Володимировичу Олексюку, лікарю-інтерну Богданові Миколайовичу
Шавлюкевичу, медсестрам, молодшому медперсоналу цих відділень, усьому колективу
відділення реанімації Горохівської ЦРЛ, медсестрі-масажисту Олені Киці. Усі ви — ті люди,
які своїми знаннями і вміннями, безкорисливістю, готовністю в потрібний момент прийти
на допомогу рятуєте людські життя. Своїм
розумом, порядністю, небайдужим серцем,
високим професіоналізмом, добрим словом
ви ні на мить не допускали сумніву, що все
буде добре, давали надію на одужання.
Уклінна вдячність усім вам, наші благодійники й помічники, хто не залишив нас у скрутний час, хто всіляко допомагає ще й зараз,
за милосердя і підтримку. Нехай Господь
за добро віддячить вам сторицею, береже
від лиха, біди, благословить на добрі вчинки!
Ми всіх вас пам’ятаємо, молимося, щоб Господь дарував силу й здоров’я надалі допомагати хворим.
Людина починається з добра… Наша
сім’я в цьому вкотре переконалася,
як і в тому, що немає нічого ціннішого, ніж
здоров’я рідних.
Живіть із Богом у серці, любіть, цінуйте життя, радійте кожному прожитому дню,
бережіть свої родини, в щоденних молитвах
дякуйте Господу за отримані щедроти і надійтесь тільки на краще!
с. Лобачівка Горохівського району. n

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

Фото galinfo.com.ua.

РІЗНЕ

У Луцьку відновлюють обсерваторію у Палаці учнівської
молоді. Тепер конструкція купола буде обертатися на 360 градусів. Майже 30 років обсерваторія не працювала, все було в
занедбаному стані, розповів директор Центру науково-технічної творчості та учнівської молоді Ігор Данильчук. Ця обсерваторія – одна із небагатьох, які є на теренах України.

l Продається металева бочка
від пального на 3 тонни в доброму стані. Тел. 050 37 88 524,
(0332) 70–94–24.
l Продам жом, торфобрикет,
дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою
до 10 тонн). Тел. 050 37 81 998.

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 пиломатеріали: дошки (обрізні 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, 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 У с. Лаврів Луцького району
продається спокійна робоча кобила (4 роки). Ціна 16 000 грн.
Торг. Тел. 095 03 87 339.
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.
l Куплю пшеницю, ячмінь. Тел.:
096 00 06 711, 050 37 83 675.

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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублене посвідчення ветерана військової служби (серія
АА № 217418), видане на імя Тетянчук Сергій Іванович, вважати
недійсним.
l Загублений атестат про
повну загальну середню освіту,
виданий ЗОШ № 2 м. Ківерці
в червні 1998 р. на ім’я Ревко
Роксолана Миколаївна, вважати
недійсним.
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n Самородки із народу

15-річного співака
зі Старої Вижівки тепер
знають і в Америці

Батюшка привітав Путіна –
і втратив парафію
У селі Галинівка Володимир-Волинського
району після того, як їхній священник побажав
кривавому володарю Кремля «добра на многая
и благая лета» (на фото), віряни вирішили
вийти з Московського патріархату і приєднатися
до помісної Української православної церкви
Фото з особистого архіву Олексія ШАРАНА.

У міжнародному конкурсі талантів, в якому
волинянин Ярослав Карпук (на фото) виборов
«золото» та «срібло» у двох номінаціях, виступили
2500 учасників із 70 країн світу
Людмила ВЛАСЮК

ороку цей всесвітній захід
проходить у Лос-Анджелесі,
але цьогоріч він відбувався
в онлайн-форматі. За старовижівчанина, як завше, вболівали його рідні
та друзі, однак мама Ірина — то найперша підтримка для Ярослава,
вона їздить з ним усюди і спонукає
сина до рішучих дій. Саме вона й
повідомила про чергову перемогу
юнака.
— Конкурс Virtual WCOPA 2020,
World Championships of Performing
Arts –WCOPA USA відбувався в режимі онлайн у Лос-Анджелесі, —
розповідає Ірина Карпук. — У ньому
виступили 2500 учасників із 70 країн

Щ

тиме у віртуальному форматі. Мені
потрібно було зняти відео, закинути його в Уoutube. Допоміг Богдан
Остапук, який займається відеозйомкою весіль. Ми пішли в Старовижівський Будинок культури і там
просто на сцені зробили аранжування пісень. Журі оцінювало онлайн
кожен виступ виконавця. У них взагалі дуже цікава система відбору:
я пройшов у півфінал, але у фінал
не потрапив. І вже не сподівався,
думав: «Хлопче, не вийшло», як раптом дізнаюсь, що у двох номінаціях
здобув «золото» і «срібло». Планую
і надалі розвиватися, ще два роки
навчатися у школі, тож хочу всюди
встигати: і з концертами, і з навчанням. n

пішли
« Ми
у Старовижівський
Будинок культури і там
просто на сцені зробили
аранжування пісень.

На сайті Володимир-Волинської єпархії
УПЦ (МП) протоієрей Олексій Шаран
названий «головою єпархіального відділу по
взаємодії з військовими угрупованнями
та іншими силовими структурами».

ільше 90% парафіян висловились за вихід з УПЦ (МП). Підштовхнув людей до цього кроку
сам священник конфесії, що перебуває в єдності з Російською православною церквою.
Нагадаємо, вже колишній настоятель тутешнього храму Олексій
Шаран привітав Путіна з днем ангела, а ще побажав російською мовою
«здоров’я, терпіння та довгих років
життя». («Поздравляю с днем Ангела!
Желаю здоровья, терпения, оптимизму и всякого добра на многая и благая лета!!!»)
Виправдовувався пан Шаран
по-різному. Спочатку написав, що
зробив це випадково:
– 28 липня я вітав іменинників,
як зазвичай, з днем ангела. За традицією, набраний текст узяв на розсилку всім, хто носить ім’я Володимир. Оскільки я добре не розбираюся
у смартфонах і фейсбуці, то помилково в розсилку потрапив президент РФ. Друзі помітили, підказали,

Б

що Путіна не вітав.
« ЯХтокажу,
це зробив? Чи
зламав сторінку мою —
я не знаю. Тільки можу
здогадуватись.

»

закрили церкву. Однак на другий день
поліція змусила її відкрити…
Втім, у цю неділю, перед службою,
люди зібралися біля храму і масово
проголосували за перехід з Української православної церкви до Православної церкви України (напередодні
назбирали 94 підписи за приєднання
до ПЦУ, було проти 6 вірян, які казали, що «хотіли б залишитися в тій конфесії, де були все життя, а священника Бог осудить»). Правив службу
замість Олексія Шарана священнослужитель помісної Української православної церкви отець Юрій. n
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світу. Ми отримали «золото» у номінації Vocal SA та «срібло» у номінації
Vocal. Дякуємо національним директорам та всій команді Wcopa Team
Ukraine за неймовірні емоції та новий досвід.
World Championships of
Performing Arts — це глобальний
конкурс, який не має конкурентів
і аналогів у цій сфері. На нього країни відправляють своїх найкращих
представників. Понад 100 продюсерів, менеджерів, агентів, директорів відомих компаній звукозапису,
студій, модельних агентств, продюсерів, які приймають рішення
в Голлівуді, присутні на WCOPA
в пошуках нових талантів.
Ярослав теж поділився
радісними емоціями від нестандартного, але успішного
виступу.
— Мені зателефонували
з Києва керівники команди
Wcopa Team Ukraine і запропонували взяти участь
у конкурсі, — розповідає
старовижівчанин. —
Але я відмовився,
оскільки не мав змоги поїхати до Америки. Це було ще десь
восени. А нещодавно отримав пропозицію вдруге,
повідомили, що конкурс проходи-
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і я привітання видалив.
А потім «батюшка», який правив
у Галинівці понад 10 років, припустив, що хтось отримав доступ до його
профілю у соцмережі:
— Я кажу, що Путіна не вітав. Хто
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я не знаю. Тільки можу здогадуватись.
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