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n Резонанс
«Роботи багато, бо і COVID-19 не дуже зупиняє злочинців».

Фото dw.com.

Чи кришують волинські
копи кримінальний
бізнес?
Заступник начальника ГУНП в області, керівник
кримінальної поліції, полковник Михайло Сорока
(на фото) стверджує, що українські правоохоронці
іноді працюють краще за своїх американських
колег, утім вітчизняні бандити теж не в тім’я биті
й навіть у часи суворого карантину додавали багато
роботи. В інтерв’ю «Волині» керівник розповів про
ситуацію з гральним бізнесом, нелегальною зброєю
та торгівлею наркотиками в регіоні
Леонід ОЛІЙНИК

«ЧЕРЕЗ КОРОНАВІРУС
ЗЛОДІЇ НА 20% СТАЛИ
МЕНШЕ ОБКРАДАТИ
ОСЕЛІ, БО ЛЮДИ
ПЕРЕБУВАЮТЬ ВДОМА»

— Пане Михайле, чим
ви зараз займаєтесь, які
справи не дають спати
вночі?
— Нині основна моя робота — розкриття злочинів:

Сьогодні ці кадри на перших шпальтах світових ЗМІ.

Не дай Бог, щоб нам,
українцям, довелося бачити,
як Путін «рятує» Білорусь
Про повстання сябрів проти вічного
«Бацьки» читайте на с. 2, 3, 4, 6, 7

акцент —
« Головний
на тяжких
та особливо тяжких
злочинах проти
особи.

»

»

незаконний обіг наркотиків,
протидія торгівлі людьми
і загалом весь масив кримінальних правопорушень,
вчинених в області. Головний

n Герої нашого часу

А потопаючого 10-річного хлопчика
витягнув із води … суперовий коваль!
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По статистиці, вже після 25 років кислот для повноцінного травлення
починає бракувати у 25% населення. Після 30 – у 50%. Порушується обмін речовин – це зайва вага; «засмічуються» судини, стрибає тиск та виникають серцеві захворювання, збільшується ризик інсульту та інфаркту, накопичуються
камені у внутрішніх органах. Починається передчасне старіння.
Бальзам Болотова складається
Марченко Алла Іванівна, 57 років
1,5 місяці п’ю бальзам Болотова – за- саме із цих унікальних кислот. Курс
гальне самопочуття стало набагато Бальзама сприяє розрідженню крові,
краще, запрацював шлунок, посвіжі- очищенню судин, нормалізації тиску, загалом покращенню роботи
шала, схудла! У чоловіка пройшла
внутрішніх органів, зору, слуху.
аритмія, перестали крутити коліна.
Бальзам допомагає в боротьбі з
наслідками інсульту, позитивно
Пономаренко Віталій Юрійович,
впливає на печінку та підшлункову,
85 років (колишній льотчик-випробувач) нормалізує рівень цукру та холеМав багато травм хребта, за 2 місяці стерину в крові. Розчиняються та
прийому бальзаму, перестало боліти виводяться нерозчинні солі,
серце, пройшов біль в районі печінки зменшується біль у суглобах
та підшлункової. Майже зник біль в та спині. Бальзам Болотова
області попереку. Сам став набагато існує майже 40 років і разом
із ним — тисячи вдячних та
бадьорішим.
щасливих людей!

ȼɢɫɧȾɋȿȿ
ȿʋ

Ірина ВАРВАРУК,
начальник відділу управління
ДСНС України у Волинській
області

е сталося обідньої пори
6 червня. 39-літній житель Маневичів Юрій
Шинкарук зустрівся з на десять років молодшим товаришем Максимом Шишоліком
на березі ставка у райцентрі, де Максим рибалив (він,
до речі, зараз безробітний,
раніше їздив у Польщу, а тепер доглядає маленьку донь-

Е

Закінчення на с. 11

ǻǳǷǺǼǰǥǾǻǼǯǮǹȊǵǮǺǲǥǷǿǻǼ
ǵǺǥǻȌǣǴǶȀȀȍǻǮǸǾǮȇǳ
Фото Ірини ВАРВАРУК.

Минулого четверга
у селищі Маневичі
відбулося
нагородження
Грамотою управління
ДСНС України
у Волинській області
Юрія Шинкарука
за проявлену мужність,
відвагу та правильні дії
при порятунку дитини

Р

акцент — на тяжких та особливо тяжких злочинах проти особи. Роботи багато.
Є низка резонансних справ,
зокрема і минулих років.
Подробиць розголошувати
не можу, але коли буде зібрана достатня доказова база,
ми про це розповімо громаді.
— Чи відрізняється нині
криміногенна ситуація
в регіоні, якщо порівнювати з минулим роком?
Як вплинула пандемія
на злочинний світ?
— Суттєвих змін немає.
Через карантинні обмеження поменшало крадіжок
у магазинах, незаконних
заволодінь автомобілями,
адже була певна кількість
постів, які перевіряли транспорт. На 20% рідше злодії
почали навідуватися до приватних осель, очевидно,
тому, що люди були вдома.

Ц

Тепер Юрій Шинкарук буде кандидатом на участь
у Всеукраїнській акції «Герой-рятувальник року».

ку, з якою був біля ставка і того
дня). Неподалік від них пірнали з містка й бавилися на воді
діти. Раптом один хлопчик
почав тонути. Не вагаючись,

друзі кинулися на допомогу.
Юрій першим стрибнув у ставок, не скидаючи ані одягу, ані
взуття.

Закінчення на с. 10
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ɜɚɪɬɿɫɬɶɞɡɜɿɧɤɿɜɡɝɿɞɧɨɬɚɪɢɮɚɦɨɩɟɪɚɬɨɪɚ

ɍȼȺȽȺ Ʉɨɠɧɨɦɭɡɚɦɨɜɧɢɤɭ²
ɛɪɨɲɭɪɚȻȻɨɥɨɬɨɜɚɍɉɈȾȺɊɍɇɈɄ
ɉɈȾȺɊɍɇɈɄ

500 ml
490
ɝɪɧ

ɡɚɦɨɜɥɹɣɬɟɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ (050) 271-28-88
ɚɛɨɁȺɉɂɌɍɃɌȿȼȺɉɌȿɄȺɏɋȼɈȽɈɆȱɋɌȺ

(067) 794-25-27

250 ml
320
ɝɪɧ

ПОШТОВІ
ВИТРАТИ
СПЛАЧУЄ
ОТРИМУВАЧ

ɇȿȯɅȱɄȺɊɋɖɄɂɆɁȺɋɈȻɈɆɉȿɊȿȾȼɀɂȼȺɇɇəɆɉɊɈɄɈɇɋɍɅɖɌɍɃɌȿɋəɁɅȱɄȺɊȿɆ

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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Погляд
Олег КРИШТОФ,
редактор відділу інтернет–новин

«Ви палили беззахисних
беркутівців, а наш ОМОН
катує невинних»
Нині моя стрічка у фейсбуці — це доволі огидний
колаж, у якому поєднані сотні фотографій світязьких
шашликів і ще більше світлин побитих силовиками
білорусів під час акцій протесту. Важко описати
емоції, які викликає цей контраст масштабного горя
і локального щастя. Ще складніше зрозуміти, що
спонукає людей поширювати ту чи іншу інформацію
априклад, як може
виникнути думка в
цей час публікувати в
інтернеті таблицю порівняння цін в Україні та Білорусі
(мовляв, дивіться, як там
добре живеться) або заклик віддати нам Лукашенка замість Зеленського. Як
можна не помітити докази
антилюдського ставлення
тієї держави до своїх громадян? Невже справді такі
звірства щодо інакодумців вважаються нормою?
З іншого боку, це пояснює,
чому протягом десятиліть у
світі існували, приміром, нацистські та сталінські концтабори.
Схожість білоруських
протестів з українським
Майданом у ЗМІ почали
шукати відразу: російські
пропагандисти у своїх ефірах навіть випадково назвали Лукашенка Порошенком.
Їхня риторика класична: акції організовує Сорос, але
Олександр Григорович також винен (бо недостатньо
«прогинається» під Путіна).
В Україні аналітики відзначали, що протистояння із
силовиками в сусідній країні значно швидше перейшло в гостру фазу: побили
мітингувальників у перший
же день, коктейлі Молотова з’явилися наступного.
Також наголошують, що
в Мінську немає жодного
координаційного центру
протестів. Ці обставини
змушують сумніватися, чи

Н

вдасться народу здолати
репресивну державну машину. Тим паче, ситуацією
може скористатися Путін,
якому Лукашенко час від
часу перебиває «грандіозні» плани і ніяк не хоче
перетворити Білорусь на
новий федеральний округ
РФ. Можливо, Кремль уже
знайшов свого опозиціонера й лише чекає слушної нагоди. Та поки що видається,
що «Бацька» потопить свою
країну в крові, а владу не
віддасть.
Такі сумні припущення
підтверджують і прихильники офіційно оголошеного
переможця виборів. Наприклад, під час акції тамтешнього «антимайдану» часто
звучала теза: «Лукашенко —
не Янукович, він країну під
ноги західних ляльководів
ніколи не кине», ну й загалом ці активісти закликали
«давіть майданутих». Таким
повідомленням зовсім не
дивуєшся, вони вже навіть
не обурюють.
А от від опозиційно налаштованих білорусів чути
антиукраїнську риторику таки трохи образливо.
Скажімо, деякі протестувальники відразу намагалися дистанціюватися від
аналогій з Україною і повторювали міфи російської
пропаганди про те, як на
Майдані палили беззахисних беркутівців, тоді як їхній
ОМОН катує невинних громадян… n

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

n У номер!

«Їхав до столиці не за орденом,
а за духовним причастям»
Фото Катерини ВАЛІХНОВСЬКОЇ.

У День Святого
великомученика
і цілителя Пантелеймона
у столичному
виставковому центрі
«Парковий» відбулась
церемонія нагородження
найкращих медичних
працівників
України відзнакою
за професіоналізм
та милосердя. Серед
учасників торжества був
і завідувач хірургічного
відділення Турійської
лікарні Любомир
Валіхновський
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

орічно на Волині є
претенденти на
«медичного Оскакара», саме так називають
ють
відзнаки Святого Пантеелеймона. Торік медаллю
лю
була нагороджена Оксана
на
Гальчин, медсестра оббласного територіального
го
медичного протитуберркульозного об’єднання,
я,
про яку «Газета Волинь»»
уже розповідала. За крокк
до перемоги були наші
авторитетні лікарі, визнані Волинською регіональною радою з відбору кандидатів на чолі із
з заслуженим лікарем України,
депутатом Верховної Ради
V і VI скликань Володимиром
Карпуком найкращими в області.
Цьогоріч із більш як сотні кандидатів з усієї України
столична Поважна рада визначила 21 номінанта на орден Святого Пантелеймона,
серед них і нашого земляка
Любомира Валіхновського.
І хоч у номінації «Взірець служіння суспільству» переможцем став Ісаак Трахтенберг —
академік із Києва, людина
дуже поважного віку, але ми
знаємо, що за лікаря з Волині
проголосували б тисячі його
колишніх пацієнтів, яким хірург врятував життя.

Щ

Для Ростислава
Валіхновського,
засновника та керівника
сучасної хірургічної
клініки, тато —
найбільший авторитет.
Свято у колі найрідніших
людей — велика
радість для Любомира
Дмитровича.

мене найвищою
« Для
відзнакою, яка ніколи
не знеціниться,
є слово «спасибі»,
що його чую від
хворих.

»

— Я не був розчарованим. Бо їхав до столиці
не за орденом, а за своєрідним духовним причастям.
Хотілося відчути атмосферу
свята, побачитися з синами,
які професійно утвердилися, здобули ім’я в медицині,
сподівався поспілкуватися
з медичною елітою. Для мене
найвищою відзнакою, яка ніколи не знеціниться, є слово

«спасибі»,
що його
«с
чую
від хворих, —
чу
стверджує
Любомир
ств
Дмитрович.
Власноруч вирощеними
квітами привітала його зі святом онучка Марійка, яка разом
із татом, знаменитим пластичним хірургом Ростиславом Валіхновським прийшла
на церемонію вручення відзнак. І це був найбільш зворушливий момент для всієї
родини.
Лауреати в номінаціях,
які не стали переможцями,
отримали дипломи у вигляді
Прослави (на фото). Організатори конкурсу обіцяють
наступного року запровадити
також відзнаку для лікарів, які
перебувають на першій лінії
боротьби з коронавірусною
інфекцією. n

n Політика

Дмитро Ярош закликав патріотів об’єднуватися
з партією Порошенка
Командувач Української добровольчої армії (на фото) вважає, що доля держави
залежить від згуртованості всіх патріотичних сил
Петро МАКАРУК

ід час багатотисячної
акції проти реваншу
п’ятої колони Кремля, яка відбулася у центрі
Дніпра, Ярош сказав журналістам, що підтримує
об’єднавчі процеси і вважає
логічним гуртуватися навколо «Європейської Солідарності» — найбільшої української опозиційної сили.
– Як на мене, йдеться
про єднання не лише на рівні Дніпра, а на загальноукраїнському рівні, бо від

Фото pravda.com.ua.

П

неодноразово
« Яговорив
про те, що
ми перемагаємо
тільки тоді, коли
єдині. Майдан
2013–2014 років,
війна врешті-решт,
коли нам вдалося
зупинити ворога.

»

На думку Яроша, точкою збору проукраїнських сил на цих виборах
має бути «Європейська Солідарність».

того зараз доля держави
залежить. Я неодноразово говорив про те, що ми
перемагаємо тільки тоді,

коли діємо спільно. Майдан 2013–2014 років, війна врешті-решт, коли нам
вдалося зупинити ворога.
І це робили якраз і ті люди,
які тут присутні, — нагадав
Дмитро Ярош. – Я підтримую всі об’єднавчі процеси.
У зв’язку з тим, що «Європейська Солідарність», я так
розумію, тут найрейтинговіша сила, то логічно, щоби
люди долучалися з різних
середовищ державницьких — і громадських, і політичних — до цієї сили. Зараз
не можна ділитися.
– Я розумію, що місцеві
вибори мають свою специфіку, але при тому всьому
ця специфіка не повинна
заважати протидії реваншу
Росії в Україні, не повинна
заважати протидіяти тому
популізму тотальному, який
існує зараз у владі. Тому ми
за єднання однозначно, —
наголосив Ярош. n

РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!
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19 СЕРПНЯ

Сонце (схід — 6.11, захід — 20.33, тривалість дня — 14.22).
Місяць у Леві, Діві. 1, 2 дні Місяця.
Іменинники: Дмитро, Микола, Андрій, Сергій, Лідія.
20 СЕРПНЯ

Фото snpk.in.ua.
Фото з архіву відділу культури Камінь-Каширської РДА.

Сонце (схід — 6.12, захід — 20.31, тривалість дня — 14.19).
Місяць у Діві. 3 день Місяця.
Іменинники: Антон, Марія.

Природа сама себе рятує:
Світязь став повноводнішим
і прозорим
Принаймні візуально. У прибережжі вода
вже не рудувата, а у рівчачках, пробитих
опадами, нема плям нібито зі слідами
нафтопродуктів, що лякало і в той же
час дивувало, адже поряд — ніяких
промислових об’єктів
Марина ЛУГОВА

Ось так вручали колективу «Криниця» нагороду за перше місце на фестивалі-конкурсі, який проходив торік у Кривому Розі.

Старовинною піснею наші полонили столицю!
Народний аматорський
фольклорний колектив
«Криниця» із села Видерта
Камінь–Каширського району
цими днями став лауреатом
обласної премії імені Степана
Кривенького
Катерина ЗУБЧУК

— Старовинною піснею ми полонили навіть столицю. А почалося
все із хор–ланки, де я працювала,
— розповідала при зустрічі Любов
Зубач, яка з 2000–х років керує колективом, котрому вже понад 35
літ і який з часом набув звання народного. — Не уявляю, як би жили
без свого захоплення…

Любов Іванівна тепло відгукувалася про аматорок, яких у «Криниці» більше десятка. Найстаршій
уже 75, а є і «зовсім молодухи, котрі ще й 60 літ не мають». Завдяки
творчому захопленню видертські
жінки світу побачили. Двічі, наприклад, мали честь брати участь
у телепрограмі «Фольк–music». А
торік на фестивалі–конкурсі «Червона калина», який проходив у Кривому Розі і зібрав представників 14
областей України, народний аматорський фольклорний колектив
«Криниця» Будинку культури села
Видерта та солістка Ніна Мендель
отримали перше місце.
Нагороду вручав голова журі
професор Київського національно-

«Мова павінна гучаць»
«Завжди все починається з малого. З однієї
людини, яка скаже «досить». З людини, яка стане
поряд. З людини, яка боротиметься. Одна іскра
може згаснути, але може й запалити ліс. Іскра вже
запалила Білорусь. Нехай же вона не згасне»
Людмила ВЛАСЮК

Це один із постів із соціальних мереж, де теж ведеться
боротьба. За те, щоби говорити і не боятися бути вільним
у своєму слові і виборі. «Ніщо не може зупинити ідею, час
якої вже настав», — казав Степан Бандера. Мені здається, білоруси це відчувають. У 2010 році я поїхала туди
у редакційне відрядження. І що запам’яталось? Те, що
лише один із представників делегації, які нас зустрічали і супроводжували, говорив білоруською. А мова у них
якась така проста і щира, від чого хочеться просто усміхатися. І тепер вона почала лунати. Білорусь заговорила!
Так, білоруси за внутрішнім своїм національним темпераментом стриманіші, повільніші за українців, але в
останні тижні ми бачимо там неймовірний сплеск національної свідомості. Хоч більшість скаже: у них немає
лідерів, і невідомо, до чого вони прагнуть. Звичайно, як
говорить моя подруга, їх врятував би пробілоруський,
європейськи орієнтований лідер. Але такого поки нема.
Всі промосковські більшою чи меншою мірою. Тому так
тривожно. І, мабуть, через те ніхто в них чомусь досі не
вірить. Але згадайте національність першої людини, яка
загинула на Майдані. Ми ж усі його пам’ятаємо. Це Михайло Жизневський із Гомеля.
Протести у Білорусі справжні: люди самоорганізовуються, як можуть, і їм, небайдужим, зараз дуже важко. І їм
потрібна підтримка. Хоча б моральна. Ми щиро бажаємо
їм перемоги, правда ж? Бо вона в інтересах Білорусі. А
також України. Вона в інтересах кожного з нас. Бо це вимір того, наскільки Білорусь прийняла оту «російськість»
і наскільки готова від неї відмовитися. Хоча б у мові. Як
пише Олександр Ірванець: «Крига має скреснути. Мова
має лунати. Мова павінна гучаць!»

го університету культури і мистецтв
Петро Андрійчук. Та ще й як — ставши на коліно! Начальник відділу
культури Камінь–Каширської райдержадміністрації Євгенія Сидорчук, яка й надіслала нам пам’ятне
фото, це дійство з вдячністю прокоментувала: «Так вручають нагороди, мабуть, тільки волинянам…».
Престижна премія імені Степана Кривенького — автора гімну
Волині — дісталася «Криниці» за
розвиток та збереження народних
звичаїв і обрядів, активну творчу діяльність, високу виконавську
майстерність. Редакція нашої газети приєднується до тих вітань, які
прозвучать на адресу колективу, і
зичить нових успіхів.

«Жнива — це найкраще
з перероджень,
які довелося бачити»
У серпні цвіркуни відіграють кращі свої
концерти, а повітря таке напахчене
ароматами, що аж густе. Так і їв би його
ложкою
Галина МИКИТЮК

Міражі гойдають промені й ледачих павуків.
Земля зігрівається настільки, що її тепла вистачить для березневих первоцвітів. Здається,
що материнка, м’ята і меліса не перецвітуть ніколи, а жнива — це найкраще з перероджень,
які тобі довелося бачити. З лану — до столу,
зі стодоли — до лану. Зірки опускаються так
низько, що їх можна назбирати повні кишені. А
на світанку, не зізнавшись нікому, висипати всі
в зорану стерінь: аби на друге літо вони проросли соняшниками.
Серпень — наче перестиглий абрикос, який
засидівся на дереві тільки для того, щоби розлитися в твоїй руці найніжнішим у світі кремом,
адже його приготувало сонце. У серпні хочеться, аби сп’яніння тривало довше… n
Фото із фейсбук-сторінки Галини МИКИТЮК.

Маю з чим порівняти, оскільки була тут цьогоріч у кінці червня, коли після щедрих злив
Світязь став нарешті повноводнішим, але не
тішив прозорістю. Тоді з приводу цього мала
телефонну розмову з науковим співробітником
Шацького національного природного парку
Петром Юрчуком. На свої запитання стосовно
невтішних змін на озері почула таке: у цьому регіоні грунти дуже багаті на залізо, яке вимивається дощами й потрапляє у Світязь. Із часом,
мовляв, все нормалізується. Хоч ситуацію коментував спеціаліст, вірила й не вірила. Думка
була: «Ну, ну, побачимо…».
І побачила — вкотре пересвідчилася в тому,
що природа сама себе рятує, оскільки має дивовижної сили здатність відновлюватися. Звичайно, для цього треба було прийти до озера
раненько, коли на пляжі лише поодинокі відпочивальники, і вода у прибережжі ще не скаламучена. Йдеш і бачиш піщане дно, а на ньому —
дивні візерунки, намальовані хвильками. Скориставшись ранковою тишею, на плесо виплив
одинокий лебідь, який зазвичай усамітнюється
у водоймі, де «спочивають» допотопні, уже,
напевно, списані катамарани. Зграйки чайок
примостилися на мілководді і гріються в променях ще лагідного серпневого сонечка. Там,
де глибоко, — затяті рибалки сидять на надувних човнах, у яких, певно, якраз добрий кльов.
А вдалині — оповитий легендами острів… Це і
є та краса, заради якої хочеться побувати тут
ще і ще раз.

n Погода

«Цей серпень схожийй
на камінь, який витягнули
з вогнища»
Сергій Жадан говорить у своєму вірші
про найгарячіші дні літа, коли повітря
наповнюється спрагою і сонячним
світлом
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани
Гончаренко, 19 серпня — мінлива хмарність,
короткочасний дощ, вдень — місцями значний, грози, подекуди град. Вітер західний,
5–10 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — 12–17 градусів тепла, вдень — 21–26
вище нуля. За багаторічними спостереженнями, 19 серпня найтепліше було 1985 року
— плюс 32, найхолодніше — 1977–го — 6 градусів вище нуля. 20-го — мінлива хмарність,
короткочасний дощ, грози. Вітер північно–
західний, 5–10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — 11–16 градусів тепла, вдень —
21–26 із позначкою плюс.
Температура води у річці Стир — плюс 19, в
озері Світязь — 18 градусів вище нуля.
У Рівному 19 серпня сонце буде рідко з’яву у половинуу
лятися з-за хмар. Усю другу
дня йтиме дрібний дощ. Темпераадусів тетура повітря — 17–26 градусів
означкою
пла, 20-го — 16–24 із позначкою
плюс.

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК.
К.
Тел. 72–38–94
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Юрій БУТУСОВ,
ж
журналіст,
головний редактор сайту
Цензор. нет

Зеленський може особисто
дружити з Лукашенком,
але він не має права
ганьбити Україну
Три причини, чому наша влада повинна негайно
розірвати відносини з режимом «Бацьки»

Фото dw.com.

«Володимире Олександровичу, ну скажіть хоча б Ригоравічу:
«Нада просто перестать стрелять…».

Зеленський може
сам особисто дружити з Лукашенком, але
він не має права так ганебно представляти інтереси
України, відмовляючись називати своїми іменами те,
що відбувається в Білорусі.
Ми шість років боремося
за свободу і демократію.
І в той момент, коли Польща і країни Балтії в одному
строю виступили на захист
демократії, на підтримку
народу Білорусі, керівництво України, яка так болісно
страждала в ході Революції,
ухиляється від солідарності
з нашими союзниками. Замість однозначного засудження Лукашенка і порушень прав людини ми чуємо
від Президента Зеленського і МЗС набір боягузливих
обтічних слів, мета яких —
не посваритися з одним
із найогидніших тиранів
Європи.
2. Лукашенко видав
у РФ 32 терориста, запит на екстрадицію яких
за вчинення ними тяжких
злочинів ми направили.
Тобто вони вбивали українців, підозрюються, але
Лукашенко вирішив захистити злочинців від нашого
правосуддя, від покарання
за кров і вбивства. Причому незрозуміло, на якій
підставі в Росію видали
9 громадян України! А тепер

1.

згадаймо, як Лукашенко
дозволив викрасти з Мінська громадянина України,
якого кинули до в’язниці
за сміхотворним звинуваченням — що він погано
відгукувався про Путіна
в соцмережах! Видача терористів — плювок в обличчя
нашій країні.
3. Лукашенко заявив,
що в будь–який момент
на територію Білорусі він
запросить російські війська. Тобто, по суті, Лукашенко відмовився від будь–якої
незалежності і самостійності та показав: Білорусь –
військовий плацдарм Путіна, котрий може бути використаний проти України.
Про яке посередництво
в Мінську може в такій обстановці йти мова? Лукашенко — не посередник
і не друг України, він близький союзник Путіна, який
веде переговори в інтересах Москви.
Лукашенко витер ноги
об інтереси України. А у відповідь ми чуємо безпорадні
вмовляння і глибоку заклопотаність Президента Зеленського і нашого МЗС.
Хто буде поважати
нашу країну, якщо ви боїтеся захищати національні інтереси не тільки
перед Путіним, але й навіть перед картопляним
фюрером? n

n Пряма мова
Олександр ЛУКАШЕНКО, «президент» Білорусі,
р перевибори:
р
р
який захопив владу в країні,, про

« »

Ніколи ви від мене не дочекаєтеся,
теся, щоб я під
. не буде.
тиском щось зробив. Їх (виборів. — Ред.)
З ні БЕЛАЗу,
Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗу,
за пів року ми знищимо все… Повторних
их виборів
не буде. Ми їх провели. Поки ви мене нее вб’єте,
інших виборів не буде.

www.volyn.com.ua

Ірина ГЕРАЩЕНКО:
«Ми знали, що в мінському готелі
«Президентський» усі наші розмови
пишуться і передаються ФСБ»
«В омитій кров’ю столиці Білорусі не може бути переговорів по Донбасу»
Фото rbc.ua.

Василь КІТ

раїна, влада якої і раніше підігрувала Росії
в міжнародних інституціях, а зараз жорстоко розправляється з мирними протестувальниками, не може
бути майданчиком для перемовин. Так вважає співголова фракції «Європейська
Солідарність», уповноважена
Президента України з мирного врегулювання ситуації в
Донецькій та Луганській областях у 2014–2019 роках Ірина Геращенко (на фото).
Вона також поділилась
деякими подробицями переговорів у столиці Білорусі
в рамках Тристоронньої контактної групи (представників
України, ОБСЄ та Росії).
«У Мінську, коли приїжджали на засідання ТКГ, нас
зустрічали представники
МЗС республіки і не тільки
МЗС. Готель «Президентський» був нашпигований
людьми специфічної зовнішності. Ми завжди знали, що
всі наші розмови там фіксуються. І передаються ФСБ,
— написала у Facebook пані
Ірина. — Але серед цих спостерігачів/наглядачів були
різні люди. Якось один із
них, зустрічаючи нас в аеропорту, мимохідь прошепотів:
«Кілька годин тому прилетіли
Захарченко і Плотницький
(ставленики Кремля на окупованих територіях. — Ред.),
їх зустрічало російське посольство. А ще ваша Надя
Савченко приїхала. Вона з
вами сьогодні буде?». Мене
тоді дуже здивувала ця інформація, я відразу доповіла
її Леоніду Даниловичу Кучмі
й негайно зателефонувала
Президенту Порошенку. Й
досі згадую того хлопця одного з приставлених до нас
для збору інформації, який,
як виявилося, нам таємно
співчував і співпереживав.
Він ризикував, передаючи

К

«Настав час змінити майданчик для діалогу».

мені інфу про сепаратні переговори Савченко з ватажками бойовиків, які ніколи не
брали участі в роботі мінських
груп. Тоді я вперше зрозуміла і повірила, що навіть серед
службістів там є різні люди»,
— зазначила вона.
«Останні пів року, за моєю
інформацією, робота ТКГ ве-

порушення прав людини на
окупованих територіях, я як
уповноважена Президента з
мирного врегулювання, публічно ставила питання про
заангажовану позицію країни, де проходять мирні переговори, підігрування РФ у
міжнародних інституціях, а не
нейтральність. І необхідність

серед цих спостерігачів/наглядачів були
« Але
різні люди. Якось один із них, зустрічаючи нас в
аеропорту, мимохідь прошепотів: «Кілька годин тому
прилетіли Захарченко і Плотницький, їх зустрічало
російське посольство. А ще ваша Надя Савченко
приїхала. Вона з вами сьогодні буде?».

»

деться у скайп–режимі через
COVID. Тому нашій делегації
формально не треба летіти до
білоруської столиці. Але символізм назви групи, прив’язка до Мінська залишається.
Й перед українською владою
гостро постало питання, як
із цим бути. Свого часу, коли
Білорусь систематично голосувала проти всіх резолюцій ООН щодо Криму, щодо

зміни місця переговорного
майданчика», — додала Геращенко.
«Сьогодні очевидно, що
настав час — українська влада має порушити питання
в ОБСЄ, в Нормандському
форматі про зміну майданчика для мирних переговорів.
В омитому кров’ю Мінську їх
більше бути не може», — підсумувала Ірина Геращенко. n

n Пряма мова
Петро ПОРОШЕНКО, п’ятий Президент України, лідер «Європейської Солідарності»,
про те, як вирішити політичну кризу в сусідній державі:

«

Білоруській владі необхідно негайно припинити насильство проти своїх громадян і водночас
не допустити провокацій та підбурювань до насильства. Це — перше. По-друге, звільнити
з в’язниць і місць утримання політичних в’язнів та мирних протестувальників і припинити
переслідування політичних опонентів. По-третє, забезпечити інклюзивний та відкритий
діалог влади з білоруським суспільством. Поважати право на свободу ЗМІ та думки, як і
безперешкодного доступу до всесвітньої мережі інтернет. По-четверте, оголосити про
ким залученням
проведення дострокових президентських виборів у Білорусі із широким
едставників
БДІПЛ/ОБСЄ та Ради Європи, запросити для спостереження представників
ірі до
провідних міжнародних організацій і структур, що сприятиме довірі
ті з нашими
виборчого процесу. По-п’яте, закликаю українську владу в контакті
тва. — Ред.)
партнерами по Люблінському трикутнику (Україна, Польща, Литва.
ий повинен
призначити Спеціального представника України щодо Білорусі, який
чну роль
активно сприяти врегулюванню ситуації і підтвердити стратегічну
нашої держави в регіоні.
йського
І вкотре закликаю міжнародну спільноту: пильнуйте за діями російського
агресора, який лише чекає зручної нагоди для того, щоб покінчити з
білоруською державністю та незалежністю.

»

ПРОБЛЕМА

www.volyn.com.ua
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Фото slovoidilo.ua.

Хворих на COVID-19 стає більше.
Лікарів бракує
Ситуація з поширенням
коронавірусної
інфекції в Україні
набуває наростаючого
та затяжного характеру.
Наприкінці серпня
—у першій половині
вересня цього року
кількість інфікованих
може сягти 110–
120 тисяч (зараз
їх майже 93 тисячі),
прогнозують спеціалісти
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ТЕПЕР УЖЕ РІВНЕ МОЖЕ
ПОТРАПИТИ ДО ЧЕРВОНОЇ
ЗОНИ

На Волині вчора додалося 63 хворих, із них 4 дітей
та 4 медичних працівників.
Померли від COVID-19 двоє
мешканців обласного центру
та жителька Маневицького району. Нові випадки зараження
було виявлено: Луцьк — 24,
Луцький район — 13, Маневицький район — 9, Володимир- Волинський район — 7,
Ківерцівський район — 6,
Іваничівський, Горохівський,
Любешівський, Рожищенський райони — по 1.
Як розповіла під час брифінгу головний санітарний лікар Волині Наталія Янко, спалах коронавірусної інфекції
зареєстровано в обласному
центрі соціально-психологічної реабілітації в Ковелі. Там
захворів вихователь і 5 дітей
віком від 6 до 15 років. Всі
вони лікуються амбулаторно.

Якби ж «воїни» на першій лінії боротьби з коронавірусом одразу
мали спецодяг для захисту...

На сьогодні неукомплектованими
« залишаються
близько 5 тисяч лікарських

»

посад.
У геріатричному будинку
села Кримне Старовижівського району занедужало
7 осіб (4 працівники та 3 підопічних). До 10 збільшилася
кількість інфікованих у Великій
Яблуньці, що на Маневиччині,
де заразилися весільні гості.
Загалом у нас 4707 інфікованих, 104 з них врятувати
не вдалося.
На Рівненщині ситуація
складніша: за попередню
добу захворіло 178 осіб, серед них і 8-місячне немовля.
Усього ж там зареєстровано
7716 випадків COVID-19.
— На вчорашній ранок

приріст хворих на коронавірус
по Україні — 4%, а в Рівному
за минулі вихідні він становив
14%. Такого у наc ще не було
за весь час спостереження.
Місто можуть віднести до червоної зони, тоді доведеться
повертатися до суворих карантинних обмежень, — тривожиться міський голова Рівного Володимир Хомко.
У сусідній Львівській області за добу зареєстровано 128 випадків (усього
12 079). На Буковині й Прикарпатті побільшало хворих
на 164 і 165 осіб. На вчорашній день до ослаблення ка-

рантину були не готові Київ,
Волинська, Житомирська,
Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська,
Рівненська, Тернопільська,
Харківська та Чернівецька
області. У перелічених регіонах кількість нових випадків
захворювання становить понад 40 на 100 тис. населення
за останніх 14 днів. Зокрема,
на Волині цей показник сягнув 73,6. У Києві, Львівській
та Чернівецькій областях завантаженість ліжок перевищує 50%, у нас такої проблеми, на щастя, ще нема.
— Пацієнтів із COVID-19,
госпіталізованих за тиждень,
стало більше втричі, якщо порівнювати з травнем, — повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. —
У стаціонарах знаходяться
люди, які мають тяжкий або
середньої важкості перебіг
хвороби, ті, хто потребує кисневої терапії чи перебування
в реанімації.
РЯТУЮТЬ ПАЦІЄНТІВ
НЕ ЛІЖКА…

За інформацією Національної служби здоров’я України, кількість госпіталізованих
пацієнтів із коронавірусною
інфекцією за липень збільшилася на 25%, а тих, які отримують допомогу в інтенсивній
терапії, — на 32%. Нині у лікарнях країни вже готові для
хворих на COVID-19 близько
34 тисяч ліжок та 3,7 тисячі
апаратів ШВЛ, звітують посадовці.

n Наша фішка

n Актуально

Фото 12kanal.com.

Фото eurosolidarity.org.

«Європейська Солідарність»
вимагає негайного скликання
позачергової сесії Верховної
Ради через катастрофічну
ситуацію з ростом рівня
захворюваності на COVID-19.
Про це заявив народний
депутат фракції «ЄС» Ростислав
Павленко (на фото)

Фото shatsk.rayon.in.ua.

«Використання «коронавірусних»
коштів на піар влади — це злочин»

Хорошого вугра можна купити і в Луцьку,
виклавши тисячу гривень за кілограм.

Відомий український
журналіст Костянтин Грубич побував
на Шацькому ринку.

Дарія КЛИЧ

віт охоплений пандемією вже більш ніж пів
року, а керівництво
України продовжує ігнорувати невідкладні потреби медичної системи і бездумним управлінським хаосом руйнує
економіку країни, — зазначив Павленко.
Політик підкреслив, що неприпустимо витрачати кошти «коронавірусного» спецфонду на піар влади.
— Використання грошей спеціального фонду боротьби з COVID-19 на дороги і політичний піар Зеленського
фактично є злочином проти власного
народу. У цій ситуації парламент має
зупинити тотальну бездіяльність і скочування України в економічну прірву, —
закликав народний депутат.
— «Європейська Солідарність»
вкотре наголошує, що в розпал пан-

Однак
усі
розуміють, що рятують пацієнтів
не ліжка, а лікарі-професіонали. На жаль, досвідчених
і належно підготовлених спеціалістів у нас обмаль. Визнав
це на брифінгу і міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
— На сьогодні неукомплектованими залишаються
близько 5 тисяч лікарських
посад. Бракує інфекціоністів,
епідеміологів, вірусологів.
Також ми бачимо велику проблему з лікарями-педіатрами.
Чому так сталося? Це питання престижності професії,
оплати праці, яка всі 29 років
незалежності знаходилася
на дуже низькому рівні, — заявив очільник МОЗ.
Справді, епідеміологічну
службу було зруйновано, спеціалістів перестали готувати,
й лише пандемія змусила задуматися над тим, що до пожежі треба бути готовими
заздалегідь. Вчені КПІ, які
досліджують поширення
COVID-19 в Україні, зробили висновок, що застосовані
в липні протиепідемічні заходи очікуваного результату
не дали. Показник добового
приросту хворих наближається до 2000, у ряді регіонів процес поширення інфекції почав
набувати неконтрольованого
характеру.
Зазначають, що показник
смертності хворих на коронавірус в Україні у 2,5% є порівняно невисоким на фоні інших
країн Європи. При значному
зростанні кількості ПЛР- тестувань виявляють більше
безсимптомних або легких
випадків хвороби, ніж у березні-квітні. Ну а важких витягують з того світу лікарі, яких
держава має більше шанувати
й цінувати. n

—С

Поки місцева влада з усіх сил намагається вишукати можливості для боротьби
з епідемією, вище керівництво України витрачає кошти із спецфонду на що заманеться.
«Європейська Солідарність» вимагає негайно покласти край цій непрофесійній
та злочинній практиці.

від Зеленського
« Вимагаємо
припинити годувати
громадян обіцянками
і нарешті зосередити увагу
на захисті українського
народу від пандемії
коронавірусу.

»

демії головними напрямками роботи
має стати посилення медичної сис-

теми держави, захист лікарів і підтримка бізнесу, який втратив засоби
для існування через бездумні і нелогічні дії влади, — сказав представник
«Європейської Солідарності». — Вимагаємо від Зеленського припинити
годувати громадян обіцянками і нарешті зосередити увагу на захисті
українського народу від пандемії коронавірусу, — підсумував народний
депутат. n

Телеведучий спілкувався
з місцевими і приїжджими людьми, шукав «щось
ексклюзивне», тобто вугрі.
Запитував про ціни на рибу,
гриби-лисички, лохину,
пончики, куштував ковбасу і дізнавався, скільки
коштує винайняти житло
в селі Світязь. Відео з екскурсії опублікував на своєму
youtube-каналі.

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

n На перших ролях
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«Я дуже багато взяв від людей,
серед яких виріс»
Фото liga.net.

16 серпня виповнилося 70 років від дня народження депутата Верховної Ради
України III–VII скликань, у чотирьох з яких він був першим віцеспікером,
уродженця села Ветли Любешівського району, де він і сьогодні є знаною
й шанованою людиною, Адама Мартинюка
Іван ГАВРИЛИШИН,
член Національної спілки
журналістів України

З

Адам Іванович: «Для мене назавжди рідна й дорога та багатостраждальна поліська глибинка,
з якої пішов у життя».

«

Використовуючи депутатські
повноваження і ділові контакти у керівних
колах, Адам Іванович під час своєї
каденції дуже багато зробив для розвитку
«малої батьківщини».

»

лися в період роботи у Верховній Раді. Важливо відзначити, що Адам Мартинюк був
єдиним політиком в Україні,
хто чотири рази поспіль —
у третьому, четвертому, п’ятому і шостому скликаннях —
займав високу посаду першого віцеспікера парламенту.
Мені пощастило працювати у секретаріаті першого
заступника Голови Верховної
Ради України Адама Івановича на посаді радника і прессекретаря. Звичайно, для
мене це була висока честь
і обов’язок. А він сам був для
нас яскравим прикладом
сумлінного ставлення до людей і до державної служби.
У будь-яких ситуаціях проявляв завидний спокій, абсолютну витримку, виваженість,
розсудливість, відповідальність. Використовуючи депутатські повноваження і ділові
контакти у керівних колах,
Адам Іванович під час своєї
каденції дуже багато зробив
для розвитку «малої батьків-

щини» — рідного села Ветли
і жителів Любешівського та інших районів Волині. Буваючи
у цих місцях, ми кілька разів
зупинялися на нічліг у старенькій батьківській хаті, збудованій ще у повоєнні роки,
де тепер проживає сім’я його
молодшого брата Сергія.
При допомозі Адама Мартинюка у селі побудована
середня школа на 400 учнівських місць, церква, поліклініка і дільнична лікарня,
адміністративно-побутові
приміщення, газифіковані будинки, проведено електричне
освітлення вулиць, облагороджено кладовище, на якому спочивають його батьки.
Разом із Адамом Івановичем
я проїжджав 45-кілометровою асфальтованою дорогою, спорудженою за його
безпосередньої підтримки.
І бачив, з якою щирою радістю зустрічали його земляки,
друзі і знайомі, бо буквально
у кожному населеному пункті
він залишив про себе хорошу

1765 пар одружилося у першому півріччі на Волині. У
Західному міжрегіональному управлінні
Міністерства юстиції також інформують, що за цей час на Рівненщині створено 1954 сім’ї, а на Львівщині – 4065.

пам’ять.
У Любешові завдяки Адаму Мартинюку проведена газифікація, реконструйована
церква, зміцнена медичним
устаткуванням центральна
лікарня, забезпечені матеріально-технічні бази Будинку
культури і бібліотеки, редакції
районної газети «Нове життя»
та управління поліції, відремонтовані дитячий садочок

та адміністративні об’єкти,
споруджений один із кращих в області стадіон «Колос». Багато зроблено і для
сіл не лише Любешівського,
а й сусідніх — Камінь-Каширського, Маневицького і Ківерцівського районів.
Зрозуміло, час не можна
зупинити. Але, незважаючи
на свій поважний вік, Адам
Мартинюк не відчуває себе
політиком у запасі. Як співається у його улюбленій пісні,
«яким я був, таким і залишився», назавжди зберіг зрілу
мудрість та молоду енергію.
У нього є ще, як кажуть, порох
у порохівницях, ще досить
сил, знань і досвіду, багато нереалізованих ідей та задумів…
До слова, за активну політичну і громадську діяльність
Адам Іванович Мартинюк
удостоєний ордена Ярослава
Мудрого п’ятого, четвертого
і третього ступенів та інших
державних, також почесних
відзнак. Українська православна церква нагородила
його багатьма своїми орденами, у тому числі орденом
Святого Рівноапостольного
князя Володимира першого
ступеня. Він — почесний громадянин Любешова, Ветлів
та інших населених пунктів
Полісся, почесний доктор
Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки й Луцького національного технічного університету.
Приємно повідомити, що в ці сонячні і радісні ювілейні дні друзі, рідні
та близькі з усіх куточків країни щиро вітають Адама Івановича зі славним 70-річчям.
Від щирого серця бажають
йому і його родині — дружині Валентині Пилипівні, дочці
Наталії, улюбленим онукам
Карині і Сабіні — нових творчих успіхів у роботі та навчанні, міцного здоров’я, благополуччя на довгі роки щасливого
життя.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Напередодні ювілею
ми зателефонували Адаму Мартинюку
і попросили відповісти на декілька запитань. Він
люб’язно погодився на бліцінтерв’ю для газети,
як висловився, його рідного краю.
— Яких подарунків чекаєте в цей день?
— Як завжди — щирих побажань міцного здоров’я. У такому віці, до якого дожив, по-особливому цінується не матеріальне, а саме це.
— Журналісти нашої газети, буваючи на Любешівщині, зокрема у вашому рідному селі Ветли, чують, з якою
вдячністю відгукуються про вас земляки. А що ви скажете про них?
— Я дуже багато взяв від людей, серед яких виріс. Для
мене на все життя рідна й дорога та багатостраждальна поліська глибинка, з якої пішов у життя. Землякам хочу побажати благополуччя, злагоди й миру.
— Як прокоментуєте нинішні події в Білорусі, до якої
від ваших Ветлів — рукою подати?
— Мені важко щось говорити, оскільки я ж не там, де громадянське протистояння, а в Києві. Скажу одне: хочу, щоб
у наших сусідів збереглася стабільність, яка там була і яка
так потрібна для кожної людини, аби вона почувалася в суспільстві захищеною, була впевнена у завтрашньому
р
у дні.
д n

17-ту дитину народила 41-річна мешканка села
Седлище Любешівського району Галина
Матюк (на фото). Первісток з’явився на світ, коли їй було 19,,
а потім сім’я поповнювалася через кожні рік-півтора. Маму
і новонароджену дівчинку вдома чекають щасливий тато
Віктор, старші діти, яким від 2,5 до 22 років і двоє внуків.

Фото t1.ua.

ірка його життя загорілася у надзвичайно гарному
селі Ветли, що на українсько-білоруському кордоні. Адам був старшим сином
у багатодітній родині простих
людей — фронтовика-орденоносця Івана Йосиповича
та його дружини Євдокії Андріївни. Односельці їх поважали за скромність і добропорядність, працьовитість,
готовність допомогти іншим
людям. Маючи нелегкий життєвий досвід, батько й мати
ненав’язливо вчили своїх дітей любити й берегти свою
країну і рідну землю, цінувати
нелегку хліборобську працю
і по-справжньому дорожити
дорогоцінним хлібом насущним. Адам із раннього дитинства допомагав батькам
по домашньому господарству
і на колгоспному полі, дбав
про трьох молодших братів…
Рано навчившись читати й писати, він якось відразу ж зрозумів важливість знань. І з тих
пір книга стала його найкращим та вірним другом, розумним наставником на все
життя.
Після закінчення з відзнакою історичного факультету Волинського державного
педагогічного інституту імені
Лесі Українки та аспірантури
Інституту суспільних наук Академії наук України (м. Львів),
навчання в якій переривалося
службою в армії, Адам Мартинюк наполегливо займався
науково-викладацькою діяльністю. Володіючи загостреним природним розумом,
невтомною енергією і працездатністю, наполегливістю
та цілеспрямованістю, він
у 26 років успішно захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.
На думку представників
наукових кіл, із Адама Мартинюка вийшов би успішний
вчений-історик. Спочатку
на Волині, а потім у Львові
та в Києві він скрупульозно
вивчав сучасну «живу» історію. А на практиці його все
більше захоплювало суспільно-політичне життя. Організаторський талант і незвичайні
здібності Адама Івановича
особливо яскраво прояви-

www.volyn.com.ua
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Не дай Бог, щоб нам, українцям, довелося
бачити, як Путін «рятує» Білорусь
Фото bbc.com.
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Чим переймалася і з чого
дивувалася впродовж
минулого тижня
заступник головного
овного
редактора «Газети
зети
Волинь» Галина
на
СВІТЛІКОВСЬКА
КА
…ВІДЛУННЯМ ПРОТЕСТІВ
СУСІДІВ-СЯБРІВ ПРОТИ
ЛУКАШЕНКА

Відчуття, які заполонили
душу після президентських
виборів у Білорусі, чимось
нагадують передгрозову тривогу: і небо темніє
ще не над головою, і гуркіт грому долинає здалеку
приглушений, не голосний,
а все ж охоплює неспокій.
Дощу ждуть, бо він змиє
бруд, освіжить, оживить. Але
може бути й буревій, наслідки якого не можна передбачити…
Був час, коли дехто
з українців навіть ставив
Лукашенка у приклад нашим можновладцям, мовляв, у Білорусі все спокійно,
стало, стабільно. Пригадую, років 8 тому молода
сім’я з Рожищенського району вирішила переїхати
у Брестську область. Чоловік — механізатор, дружина — медсестра, двоє
діток. Спокусилося подружжя, що там дадуть постійну
роботу, житло. Та й родичі
з Ратнівщини, які в Білорусі
давно «акліматизувалися»,
агітували.
— Обоє тямущі, не ліниві, такі ніде не пропадуть, —
казали літні односельчани,
та все ж радили майбутнім
переселенцям не спішити
продавати хату. І як у воду
дивилися. Через півтора
року повернулися ті додому.
«Жити можна, але не звикли
ми до такої системи», — скупо пояснювали.
А тепер і у багатьох білорусів терпіння вже закінчилося. Офіційно оприлюднені
результати виборів президента суспільство зустріло
з обуренням. «Лукашенка
геть!» — скандують люди, які
вийшли на акції протесту. Події у Мінську часом нагадують
Майдан в Україні. Такі ж гарні
молоді обличчя. Така ж конвульсивна й жорстока реакція влади. Автозаки, побиття мітингувальників…
А на вулицях жінки в білих
сукнях із квітами, плакатами
«Силою не будеш милим».
Для них «Бацька» тепер став
уособленням зла, старого,
затхлого ладу в країні. Вони
вимагають змін.
Однією з найбільш гарячих точок протистояння
став Брест. Шириться хвиля протестів по всій країні.
А під боком — путінська Росія. Пропагандисти Кремля
заявляють: «Саме час, щоб
втрутилися «ввічливі люди».

Після побиття учасників протестів Лукашенка зображають на плакатах кровожерливим тираном.

знає, що означає втручання «зелених
« Україна
чоловічків». І не дай Бог, щоб нам, українцям,
довелося спостерігати, як Путін «рятує»
Білорусь. Така загроза з боку Росії, яка
загарбала Крим і розв’язала війну на Донбасі,
не видається примарною чи надуманою.

»

Вони знають, як це робити».
Україна знає, що означає
втручання «зелених чоловічків». І не дай Бог, щоб нам,
волинянам, довелося спостерігати, як Путін «рятує»
Білорусь. Така загроза з боку
Росії, яка загарбала Крим
і розв’язала війну на Донбасі, не видається примарною чи надуманою.
Стежимо за подіями у розбурханій країні, в багатьох наших містах українці влаштовують акції на підтримку білоруських протестувальників.
Розуміємо: світ і час тепер
такі непередбачувані…
… ЧИЇМ КОШТОМ
ЛІКУВАТИМУТЬ ХВОРИХ
ІЗ КОРОНАВІРУСОМ?

Щодня нас лякають другою хвилею COVID-19, різким
погіршенням епідситуації восени. Зрештою, вже сьогодні
щодня збільшується приріст
інфікованих, які потребують
госпіталізації, мають важкий
перебіг хвороби. Лікування таких пацієнтів вимагає
не тільки цілодобової напруженої праці медиків-професіоналів, а й чималих грошей
на сучасне обладнання, засоби захисту, препарати. Держава пообіцяла взяти ці витрати на себе. Але всі розуміють, що на практиці обійтися
«безкоштовною» допомогою
вдається не завжди, тож ніхто до лікарні без гаманця
не йде.
— Може, ті, хто підчепив цю заразу літом, будуть у виграші. Менший
наплив хворих — більше
шансів одужати, бо не така
гостра конкуренція за доступ до кисню, до апаратів
ШВЛ і ліків. А як потім слабі лежатимуть штабелями,
тоді на них не вистачить
ні рук, ні засобів, — кажуть
противники карантинних
обмежень, мовляв, усім доведеться перехворіти, тож

краще тепер, аніж наприкінці року.
Логіка в цьому є. Люди
бачать, як держава розпоряджається коштами, які начебто
були виділені на їхній порятунок від коронавірусної інфекції, і прогнозують невеселий
розвиток подій. «Станом
на 24 липня 2020 року Кабмін розподілив 66 млрд грн
коштів фонду боротьби
з COVID-19 за пріоритетними
напрямами», — повідомляють
на урядовому порталі. Як відомо, 35 мільярдів із цієї суми
віддали на ремонт шляхів.
Справа, звичайно, потрібна,
але чи не вийде так, що у хворих, які задихатимуться у реанімаціях, залишиться одна
дорога — на цвинтар?
Із усіх грошей, що вже використані з фонду боротьби
з COVID-19, лише 15% пішли на медичну галузь. З них
тільки 3,2 мільярда витратили на потреби лабораторних
центрів та лікарень, левова
частка цієї суми була передбачена на будівництво,
реконструкцію приймальних
відділень опорних закладів
охорони здоров’я у госпітальних округах. Скільки перепаде безпосередньо стаціонарам, де лікують пацієнтів із COVID-19, ніхто не каже.
Зате відомо, що з коронавірусного фонду віддали на доплати нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським майже стільки ж, як на медицину.
До речі, для Нацполіції Аваков
«вибив» аж 2,2 мільярда. Міністерству соціальної політики
виділили близько 10 мільярдів
гривень на соціальний захист
населення під час карантину.
Не пошкодували коштів і для
Міністерства економіки, зокрема їх мали скерувати на допомогу безробітним. А загалом хто тільки не звертався
за «коронавірусною халявою»!
От і виникає побоювання, що в критичний момент

піку епідемії українці залишаться сам на сам із хворобою. Чому кошти «випарувалися» передчасно? У чиїх кишенях осіли? Навряд чи нам
про це розкажуть.

«Луцький терорист»
Максим Кривош
(на фото), який
21 липня захопив
маршрутку з людьми,
припинив голодування.
Після затримання він скаржився
на умови перебування в
ізоляторі, мовляв, «його ще
не судили, а поводяться вже
як із засудженим». Адвокат
підозрюваного стверджував, що
до нього застосовують кайданки
і не дають змінний одяг. Під час
голодування Кривош був під
наглядом медиків.
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… ПРЕЗИДЕНТСЬКИМИ
ОБІЦЯНКАМИ ЗРОБИТИ
НАС БАГАТШИМИ

В Україні з вересня планують збільшити мінімальну зарплату до п’яти тисяч
гривень, а з 2021-го її планують поетапно підвищити
до 6,5 тисячі. Відповідний законопроєкт подав до парламенту Президент Володимир
Зеленський. І така «щедрість»
у розпал коронавірусної кризи викликає не стільки здивування, як занепокоєння.
Зараз «мінімалка» становить 4723 гривні, а прожитковий мінімум визначений
на рівні трохи більше двох
тисяч. Звичайно, це не гроші, це —сльози, і вижити при
таких доходах нелегко.
Але чи забагатіє людина,
коли
матиме
на 277 гривень більше?
Та й не факт, що ці гроші
вона одержить. Особливо
якщо працює у приватному
секторі. Адже роботодавцям доведеться платити
більший єдиний соціальний внесок, що й зараз
далеко не всім по кишені.
Працівникам світить скорочення чи переведення
на неповний робочий день.
В уряді кажуть, що завдяки
зростанню мінімальної зарплати сподіваються на збільшення податкових надходжень у розмірі понад півмільярда гривень. Однак, таке
рішення змусить ховатися
в «тінь» навіть найсумлінніших підприємців, якщо чергові карантинні обмеження
їх не доб’ють. Тому грошей
у казні навряд чи додасться.
Чому ж нас заколисують
обіцянками зробити багатшими? Пояснення, як кажуть, лежить на поверхні.
На носі — вибори. Може,
хтось і купиться. Байдуже, що зростання виплат
у цьому випадку — формальність і доходи українців
насправді не збільшаться,
бо додаткові 10 доларів
до зарплати «з’їсть» підвищення цін. n

Вітаємо!

17 серпня відсвяткував ювілейний день
народження хороший
син, коханий чоловік,
люблячий тато і дідусь, житель села
Угринів Горохівського
району
Олександр
Васильович
КЛИМЕНОК.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість та достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свято,
А Господь дарує довгих-довгих літ!
З любов’ю і найкращими
ращи
щ ми
и
ми
и
побажаннями
мама Валентина,,
внучка Маринка,
дружина Валентина,,
на,
доньки Олена,
ьга,
Оксана, Ольга,
ш,,
ш
зяті Ахмед та Лукаш,
икола.
тесть Микола.
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ОВИНИ КРАЮ
МИТНИКА, ЯКИЙ ПРИХОВАВ
ПОНАД 200 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ,
ОШТРАФУВАЛИ
НА… 51 ТИСЯЧУ ГРИВЕНЬ
За дорученням Офісу Генерального прокурора
прокурори галузевого відділу прокуратури
Волинської області підтримали публічне
обвинувачення у кримінальному провадженні
про декларування недостовірної інформації
головним інспектором поста «Устилуг»
Наталія МУРАХЕВИЧ

одаючи декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 та 2018 роки, посадовець
приховав наявність у нього рахунків в іноземному банку,
на яких станом на 31 грудня 2016 року було розміщено 230 000 доларів США, а на кінець 2017–го — майже
109 000 доларів. Луцький міськрайонний суд визнав
нині вже ексмитника винним у поданні завідомо недостовірних відомостей і призначив йому покарання у
вигляді максимального штрафу, передбаченого санкцією ст. 366-1 Кримінального кодексу України, в розмірі
51 000 гривень із позбавленням права обіймати посади
в митних органах строком на 3 роки. n

П

ТІЛО ВОДІЯ ДІСТАВАЛИ З АВТО
РЯТУВАЛЬНИКИ
Дорожньо–транспортна пригода зі смертельним
наслідком сталася минулої неділі близько
першої ночі на автодорозі Київ — Ковель —
Ягодин, неподалік села Старики Рокитнівського
району на Рівненщині
Богдана КАТЕРИНЧУК

одій «Деу Ланос» 24–літній житель міста Києва, як
повідомляє відділ комунікації поліції області, не
врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу
зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем
«Сканіа» під керуванням 45–річного жителя Чернігова.
Від удару вантажівка, яка везла помідори, злетіла в кювет
орієнтовно на 40 метрів від дороги. Внаслідок ДТП водій
легковика отримав травми, несумісні із життям: його тіло
із понівеченого авто діставали з допомогою спецзасобів
рятувальники. Керманич вантажівки в аварії не постраждав, відповідно до освідування, він був тверезий.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього
руху, що спричинило смерть людини, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. n

В

ВСТАНОВИТИ ХУЛІГАНІВ
ДОПОМОГЛИ КАМЕРИ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Ця подія трапилась кілька днів тому в Іваничах.
Про те, що невідомі поглумилися над
меморіалом Слави «Герої не вмирають» у парку
та позривали квіти з клумб, які насаджували
рідні загиблих у війні на Сході України,
поліцейські дізналися із соцмереж
Анна ПАВЛОВСЬКА

они одразу переглянули відео з камер спостереження в центрі селища та почали встановлювати особи
хуліганів. Поліцейський офіцер громади та старший
інспектор з ювенальної превенції згодом з’ясували, що
до правопорушення причетні четверо місцевих юнаків
віком 17 років. Причому поки один із них незрозуміло з
якої причини зривав квіти, інші троє за цим спостерігали.
З усіма ними у відділенні поліції провели профілактичну
бесіду, повідомивши про неподобство, до якого причетні
неповнолітні, і їхніх батьків. Хлопці зізналися у скоєному і
привели в порядок понівечену клумбу.
На одного з учасників оформили протокол за вчинення хуліганства. n

В
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Продається картоплекопачка.
Тел. 095 300 58 57.
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n Точка зору

«Нові робочі місця на селі —
це його майбутнє»
Фото з особистого архіву Андрія ТУРАКА.

Андрія Антоновича
Турака — керівника
ПОСП ім. Шевченка, що
в Горохівському районі,
депутата Волинської
обласної ради — знають
не лише в області, а й
далеко за її межами.
Сільгосппродукція,
вирощена й виготовлена
на його підприємстві,
користується попитом
по всій Україні. Він також
ефективно (вже вп’яте)
працює в найвищому
представницькому
органі краю. Про плюси
і мінуси громадської
роботи, проблеми, які
болять аграрію, — в цьому
інтерв’ю
Роксолана ВИШНЕВИЧ

им найбільше
задоволені як
представник
обласної ради?
— Багато часу приділяв депутатській діяльності тоді, коли
очолював комісію з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Так сталося, що з трьох
округів Горохівського району
я один переміг у Сенкевичівському окрузі №4, а допомагати потрібно було й тим, де не
було депутатів, — Берестечківському та Горохівському. З моєї
ініціативи й за сприяння інших
депутатів у 2019 році виділені кошти на соціально-економічний розвиток району в сумі
4 млн 230 тис. грн. На дороги
торік отримали майже 29 млн
грн, а на нинішній заплановано 55 млн 411 тис. грн. Уже
тепер зроблено капітальний
ремонт шляху до села Дубова
Корчма. Надійшло 232 тис. грн
на ремонт харчоблоку школи у
Звинячому, 400 тис. грн — на
поточний ремонт спортивного
залу в Угринові, замінили вікна
в школах сіл Рачин, Скриголове, Бужани, провели інші роботи в населених пунктах. Також у
2020 році на лікування жителів
району було надано матеріальну допомогу на суму майже
100 тис. грн.
— Андрію Антоновичу, чи
легко вам як досвідченому,
авторитетному депутату вирішувати господарські питання?
— Моя позиція — максимально створювати робочі місця на селі. Зокрема, в господарстві імені Шевченка, яке я
очолюю, трудиться 250 людей.
Що це дає для громади і держави? Кожен наш працівник
сплатив за рік понад 20 тис. грн

—Ч

За сприяння Андрія Турака на соціально–економічний розвиток
Горохівського району торік виділено 4 мільйони 230 тисяч гривень.

податку з доходів фізичних осіб
та військового збору, й на його
зарплату нараховано єдиного соціального внеску більше
22 тис. грн. Тобто, сумарно
одне робоче місце дає державі й громаді 42 тис. грн доходу.
У 2020 році ПОСП ім. Шевченка планувало розширити
асортимент продукції торгової марки «УгринівМолоко» й
збудувати цех із виробництва
твердих сирів, інвестувавши в
проєкт понад 5 млн грн і створивши додатково ще десять
робочих місць.

ріальної громади за 2019 рік
становила 31 тисячу гривень
на місяць. Тому ОТГ потребує
компетентного управління.
— Як ви оцінюєте резонансний закон, згідно з яким
селяни мають сплачувати
податок зі своїх паїв?
— Я категорично проти проєкту закону №3131 в частині
впровадження мінімального
податкового зобов’язання для
особистих селянських і дрібних
фермерських господарств. Це
треба зробити для холдингів
та великих фірм, які взяли в

господарстві імені Шевченка, яке я очолюю,
« Втрудиться
250 людей.
Але не змогли цього реалізувати, бо голова Городищенської ОТГ Світлана Соколюк
уже більше двох років не укладає договір оренди земельної
ділянки під господарськими
будівлями через надумані і
безпідставні причини. Порахуйте, скільки могло б надійти
коштів у місцевий та державний бюджет! На мою думку, в
Городищенській ОТГ, яка існує
майже три роки, втрачених
можливостей соціально–економічного розвитку — на десятки мільйонів гривень. Це
— не зроблені дороги, не побудована медична амбулаторія,
не написаний жоден проєкт
на залучення позабюджетних
коштів. Причиною цього, вважаю, є надзвичайно слабкий
депутатський склад і бездарне
керівництво ОТГ, хоча зарплата голови об’єднаної терито-

Р Е К Л А М А

»

оренду землю, однак знищили
ферми і робочі місця на селі.
Податок повинен становити не
менше 12 відсотків від нормативної грошової оцінки землі,
яка обробляється тим чи іншим
господарством. Саме тоді буде
звідки платити достойні пенсії
і чим наповнювати бюджет. До
речі, в ПОСП ім. Шевченка цей
показник за 2019 рік становив
13,1%, а в агропідприємствах,
чий власник сидить у Києві чи
деінде, не дотягує і до 5%.
Також далеко не головною
є орендна плата за землю на
аукціонах, чим хваляться чиновники. На мою думку, важливіше — створення робочих місць.
Їх дає тваринництво, яке ще й
забезпечує прекрасними органічними добривами, що підвищують якість землі. Робочі місця на селі — це молоді люди, це
— діти, це — його майбутнє. n
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n Про це говорять

МАТУСЯМ ДАВАТИМУТЬ ГРОШІ
ЗАМІСТЬ «ПАКУНКА МАЛЮКА»
Міністерство соціальної політики планує виплачувати
компенсацію за набори для новонароджених
Фото vsim.ua.

Д

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

ДРУЖИНА ЗАМОВИЛА
КІЛЕРА ДЛЯ СВОГО ЧОЛОВІКА
ЗА 4500 ДОЛАРІВ
Досудовим
розслідуванням,
повідомляє
пресслужба
прокуратури
Рівненської
області,
встановлено, що
жителька
обласного
центру після
розірвання шлюбу
із благовірним
та судового
розгляду щодо розподілу спільно нажитого
майна, з корисливих мотивів, з метою вбивства
останнього домовилася з особою, яка за грошову
винагороду реалізує її злочинний намір
Олена ВОЛИНЕЦЬ

Заручниками бюрократичних процесів стали малюки та їхні батьки, які не
змогли вчасно отримати необхідні їм речі.

Ті, кому відмовили, поскаржилися в Антимонопольний комітет України — і він скасував
закупівлю. Тож програму призупинили, оскільки потрібно
було проводити новий тендер.

— 5 тисяч
« Кошти
гривень —
перераховуватимуть
у ПриватБанк
і відкриють спеціальну
соціальну картку.

»

А ця процедура може тривати кілька місяців. До тендеру
нових поставок «пакунків малюка» не буде. Звісно, батьки
засмучені, бо ж розраховували
на них, а тепер речі для дитини
доводиться купувати за власні кошти. До того ж, тривалий
час було невідомо, якою буде
одноразова допомога держави: у натуральному вигляді,
як раніше, чи у грошовому. Однак вже у липні ситуація прояснилася. Стало відомо, що
виплачуватиметься грошова
компенсація у вересні і в межах
5 тисяч гривень.
— 29 липня Кабмін запустив
пілотний проєкт по монетизації одноразової допомоги
«пакунок малюка», — повідомила Людмила Сірбіненко. —
Тож для тих, хто не отримав
її у 2020 році, введуть цільову
виплату. Кошти — 5 тисяч гривень — перераховуватимуть
Р Е К Л А М А

ПРОДАЮ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ

ОВИНИ КРАЮ

Фото youtube.com.

Євгенія СОМОВА

ва роки тому з ініціативи
тодішнього уряду Володимира Гройсмана розпочали видавати породіллям
у пологовому будинку «пакунки малюка», або так звані
«бебі-бокси», до складу яких
входили необхідні для новонароджених речі, — пелюшки,
підгузки, ковдри, крем і т. д.
Це — одноразова натуральна допомога новоспеченим
батькам і водночас подарунок
держави новому громадянину.
Та вже з початку існування програми почали виникати проблеми із забезпеченням «пакунками малюка». А цьогоріч
її взагалі призупинили. Породіллі, виписуючись із пологових
будинків, не змогли отриматиїх. У Волинському перинатальному центрі та Луцькому пологовому будинку «бебі-бокси»
закінчилися ще в травні.
— До червня «пакунки малюка» були ще в окремих районах області, — повідомила
т. в.о. директора департаменту
соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації Людмила Сірбіненко. —
Нині їх уже немає. Породіллям
видають довідки, що в пологовому вони не отримали пакунків, роз’яснюють, що за ними
слід звернутися в органи соцзахисту за місцем проживання
впродовж місяця від народження дитини.
Торік «бебі-бокси» одержали майже 15 тисяч волинянок,
а цьогоріч лише трохи більше чотирьох тисяч. В органи
соцзахисту області надійшло 817 заяв від новоспечених
батьків на їхнє отримання.
За словами Людмили Сірбіненко, проблема із забезпеченням «пакунками малюка»
не лише волинська, а й загальноукраїнська. А виникла вона
через зміну механізму закупівель. Торік їх закуповувала
зарубіжна організація. А цьогоріч — державна структура.
На придбання речей для немовлят на 2020 рік із держбюджету виділили 1,2 млрд грн.
Освоїти їх взялося 13 учасників. До тендеру допустили 4.
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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.

у ПриватБанк і відкриють спеціальну соціальну картку. Батьки зможуть звернутися за ними
впродовж 12 місяців від дати
народження дитини і самостійно купувати необхідні їй речі.
Використання цільової допомоги буде відстежуватися. Щоб гроші за народження
сина чи доньки у неблагополучних родинах не пішли на потреби батьків, хочуть доручити
закладам торгівлі контролювати їхнє витрачання. Правда, як це вони робитимуть,
поки що невідомо.
В уряді вважають, що сім’ї
зможуть придбати набір речей,
який був закладений в «бебі-бокси», за 5 тисяч гривень.
Однак виробники, котрі беруть
участь у програмі з виробництва «пакунків малюка», переконують, що це нині нереально.
Мовляв, влада хоче зекономити на дітях. Адже ціни на одяг,
текстиль зросли, тож закликають повернутися до натуральної допомоги. У дитячому фонді ООН ЮНІСЕФ, де вивчали
думку батьків щодо грошової
компенсації, теж такої думки.
Там зазначають, що більшість
з опитаних — за «бебі- бокси».
Адже у них є не лише предмети першої необхідності
для догляду за дитиною, а й
інформаційні матеріали для
мам, у яких йдеться про актуальність вакцинації і грудного
вигодовування. А їх навряд чи
хтось із них буде спеціально
купувати. n

роте потенційний виконавець добровільно звернувся до правоохоронців, і умисел обвинуваченої не було доведено до кінця. Зокрема, у лютому цього року було зімітовано вбивство потерпілого,
а замовницю затримано при передачі 4500 доларів
США кілеру і взято під варту. Досудове розслідування
у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими
управління СБУ в Рівненськійобласті.
Санкція інкримінованої статті передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі
з конфіскацією майна. n

П

ЧИНОВНИЦЯ МОЖЕ СІСТИ
ЗА ГРАТИ НА 8 РОКІВ
Прокурори Горохівського відділу ВолодимирВолинської місцевої прокуратури затвердили
і скерували до суду обвинувальний акт
у кримінальному провадженні про вчинене
головним спеціалістом районного відділу
державної виконавчої служби службове
підроблення та привласнення чужого майна
шляхом зловживання службовим становищем
Наталія МУРАХЕВИЧ

лідство вважає, що посадовиця 17 разів вказувала в офіційних документах — платіжних дорученнях — номер своєї банківської картки як номер
стягувача, хоч не була стороною в провадженні. Таким
чином вона заволоділа понад 400 тисячами гривень
державних коштів та розпорядилася ними на власний
розсуд. Невдовзі чиновниця, яка в ході розслідування
відшкодувала 140 тисяч, постане перед судом.
У разі доведення вини їй загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. n

С

У ПІДПІЛЬНОМУ ЦЕХУ БУЛО
ДВА ЦЕНТНЕРИ БУРШТИНУ
Оперативники управління стратегічних
розслідувань у Рівненській області
отримали інформацію, що кілька мешканців
Дубровицького району займаються скупкою
незаконно видобутого сонячного каменю
Богдана КАТЕРИНЧУК

подальшому було встановлено, що двоє зловмисників віком 32 та 33 роки організували діяльність
підпільного цеху в місті Дубровиця, спеціально
переобладнавши підсобне приміщення. Минулого четверга правоохоронці, інформує відділ комунікації поліції
Рівненщини, провели санкціоновані обшуки за місцем
проживання фігурантів, у цеху та там, де зберігався
бурштин. Вони вилучили понад 200 кілограмів янтарю
різних фракцій, готові вироби і обладнання для обробки
каміння. За попередніми даними, вартість вилученого
сягає близько двох мільйонів гривень.
За незаконне видобування, збут, придбання та переробку сонячного каменю чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі
на строк до 7 років із конфіскацією майна. n
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n Герої нашого часу

Усі фото Ірини ВАРВАРУК.

www.volyn.com.ua

n Спорт
Фото fcvolyn.net.

після поразки від «Миная»
« Уже
Андрій Тлумак заявив, що
«Волинь» мало не примусили
вийти на цей поєдинок —
попри те, що в команді було
діагностовано відразу п’ять
випадків захворювання на
коронавірус…

»

Чоловіки, які врятували життя хлопчикові, застерігають:
«Батьки, бережіть дітей!»

А потопаючого 10-річного
хлопчика витягнув із води...
суперовий коваль!
Закінчення. Початок на с. 1
Ірина ВАРВАРУК,
начальник відділу управління
ДСНС України у Волинській
області

озумів, що хлопчик
буде у паніці чіплятися за мене, тому
оббіг по містку трохи далі, підплив ззаду, пірнув і виштовхнув
його на поверхню, — розповів
Юрій Шинкарук.

—Р

якби на місці події не опинилися
Юрій Шинкарук та Максим Шишолік. Їхні рішучі й правильні дії
відвернули біду.
Цей випадок, безперечно, — прояв героїзму у наш час.
Тож, побувавши на місці й відтворивши хід тих подій, вважаємо, що заохочення потребують
і дії рятівника Максима Шишоліка, а кандидатуру Юрія Шинкарука управління ДСНС України у Волинській області подава-

Максим К. того дня вчився плавати.
« 10-річний
І це могло б коштувати йому життя, якби на місці
події не опинилися Юрій Шинкарук
та Максим Шишолік. Їхні рішучі й правильні
дії відвернули біду.
Уже з містка хлопчика, який
був при свідомості, але дуже
переляканий, підхопив Максим
Шишолік. Чоловіки поклали
його на бік, щоб міг викашляти
воду. За декілька хвилин дитина отямилася й заспокоїлася.
З’ясувалося, що врятований —
10-річний Максим К. — того
дня вчився плавати. І це могло б коштувати йому життя,

»

тиме на участь у Всеукраїнській
акції «Герой-рятувальник року».
До речі, завітавши до нього,
зрозуміла, що талановита людина — талановита в усьому:
він ще й коваль-любитель,
який творить з металу чудові
речі. За спеціальністю чоловік
газозварник.
га
азо
зозв
звар
ар
рни
ник.
к. n
Більше фото і відео — на сайті
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Ось таку красу творить з металу Юрій Шинкарук.

Андрій Тлумак очолював «Волинь» упродовж двох сезонів.

«Волинь» знову не дострибнула
до УПЛ, бо не вистачило
«наганяїв» Кварцяного?!
Новий сезон у Першій лізі лучани, на жаль, розпочинатимуть
із новим головним тренером. Кажуть, що це буде колишній
зірковий форвард команди, який на цій посаді вже очолював
полтавську «Ворсклу», Василь Сачко
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат України
з футболу, Перша
ліга. 30–й тур. «Минай» (Минай, Закарпаття) — «Волинь» (Луцьк) —
1:0 (1:0 — Андрій Ткачук,
30 хв.)
13 серпня. Село Минай
(Закарпатська область).
Стадіон «Минай». Без глядачів. Головний суддя Катерина Монзуль (Харків).
Удруге поспіль «Волині»
не вистачає снаги зробити
останній крок задля повернення в УПЛ. Торік лучани
поступилися в перехідних
поєдинках одному з аутсайдерів вищого дивізіону
львівським «Карпатам».
Нині ж програли вирішальний матч прямому конкуренту в боротьбі за підвищення у класі — «Минаю» із
передмістя Ужгорода.
В обох цих сезонах головним тренером «червоно–білих» був Андрій Тлумак, а посаду спортивного
директора обіймав Валентин Кошельник. Після поразки «Минаю» і Тлумака з
його тренерським штабом,
і Кошельника відправлено у
відставку.
Серед претендентів
на вакантну посаду головного тренера називають,
зокрема, Василя Сачка —
екснаставника полтавської
«Ворскли», який виступав
за «Волинь» у 2001 — 2006
роках і забив за «хрестоносців» аж 57 голів. А джерела телеканалу «Футбол»
стверджують, що спортивним директором команди

Ч

стане 67–річний Віталій
Кварцяний.
Водночас хочеться таки
зрозуміти: чому знову не
вийшло в Андрія Тлумака?
Уже після поразки «Минаю» фахівець заявив, що
«Волинь» мало не примусили вийти на цей поєдинок — попри те, що в команді було діагностовано
відразу п’ять випадків захворювання на коронавірус. Але ж логічніше було
голосно говорити про це
до матчу, вимагаючи його
перенесення…
Та й навряд чи проблема зводиться до одного
поєдинку й до цього клятого коронавірусу. «Волинь»
була вкрай нестабільною в
першій і завершальній тре-

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

тинах турнірної дистанції. І
лишень приголомшлива переможна серія, яка була між
ними, дала змогу команді
до останнього перебувати
серед лідерів. Хоча вже після поразки 0:3 в 26 турі від
«Агробізнеса» становище
лучан критично ускладнилося.
Усі результати 30
туру: «Черкащина» – «Миколаїв» — 0:4; «Балкани»
– «Інгулець» — 1:1; «Металіст 1925» – «Кремінь» — 4:2; «Агробізнес»
– «Оболонь–Бровар» —
2:0; «Металург» – «Чорноморець» — 1:4; «Гірник–
Спорт» – «Прикарпаття»
— 2:4; «Минай» – «Волинь»
— 1:0; «Рух» – «Авангард»
— 4:0.

ПІДСУМКОВА ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
Команда
I В Н П
М
«Минай» (Минай, Закарпаття)
30 19 5 6 51-28
«Рух» (Львів)
30 18 7 5 51-21
«Інгулець» (Петрове, Кіровоградщина)
30 17 9 4 47-22
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
30 19 3 8 52-30
«Волинь» (Луцьк)
30 17 6 7 57-36
«Оболонь–Бровар» (Київ)
30 14 9 7 40-31
«Металіст 1925» (Харків)
30 15 6 9 44-34
«Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
30 13 6 11 37-40
«Гірник–Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина) 30 12 3 15 42-48
«Чорноморець» (Одеса)
30 10 9 11 40-37
«Миколаїв» (Миколаїв)
30 8 10 12 45-45
«Прикарпаття» (Івано–Франківськ)
30 9 3 18 44-51
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
30 7 6 17 35-57
«Балкани» (Зоря, Одещина)
30 5 10 15 27-51
«Металург» (Запоріжжя)
30 6 4 20 28-58
«Черкащина» (Черкаси)
30 1 4 25 23-74

О
62
61
60
60
57
51
51
45
39
39
34
30
27
25
22
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Переможцем гонки бомбардирів став Денис Кожанов
(«Волинь») — 18 голів (6 — з пенальті), за ним розташувалися Ніка Сітчінава («Інгулець») — 17 (2) та Анатолій
Нурієв («Минай») — 17 (10). n

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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n Із перших уст

Чи кришують волинські копи
кримінальний бізнес?

Закінчення. Початок на с.1
Леонід ОЛІЙНИК

— Торік правоохоронці
активно взялися за гральний
бізнес, нині ж у Луцьку можна помітити, що підпільні казино познімали вивіски, але
чимало приміщень в оренду не здається, і виникають
сумніви, чи не працюють ці
заклади для «своїх». Як вважаєте?
— Питання грального бізнесу перебуває на щоденному
контролі: начальник головного управління ставить акцент
на унеможливленні цієї ситуації, бо такі об’єкти взагалі не повинні функціонувати. Час від
часу з’являється інформація,
пов’язана з порушеннями, що
стосуються грального бізнесу,
але ми на неї одразу реагуємо:
проводяться невідкладні слідчі
дії і вживаються необхідні заходи. Дуже вдячні, якщо нам про
це повідомляють. Бо все має
відбуватися тільки в законному
порядку, наша позиція однозначна: нелегальному гральному
бізнесу — ні.
— Досі існує твердження, що поліція кришує в тій чи
іншій мірі кримінальний бізнес. Чи погоджуєтеся ви
із цим?
— На теренах Волинської
області працюємо прозоро.
Але, можу запевнити, якщо подібне виявиться, будемо з цим
активно боротися. Таким працівникам не місце в системі національної поліції.
«МАЙЖЕ ЩОДНЯ
ВИЯВЛЯЄМО НЕЗАКОННУ
ЗБРОЮ»

— Чи можете оцінити,
скільки нелегальної зброї
нині «на руках» у волинян?
— Такий аналіз зробити просто неможливо, хоча розуміємо, що проблема є. Військові
ротації проводяться надалі, ті,
хто бере участь в ООС на Донбасі, все одно приїздять, тому
незалежно від наших бажань
цей обіг є. Але над цим ми активно працюємо: майже щоденно виявляємо зброю завдяки певним слідчим діям та по-
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Фото Леоніда ОЛІЙНИКА.

робочий день
« Мій
починається о 7-й
і закінчується
о двадцять другій.

»

шуковим операціям, аби вона
нікому не нашкодила.
— Наскільки складно боротися з торгівлею наркотиками, йдеться про оголошення на стінах будинків
з адресами сайтів. Чому цей
«бізнес» досі існує на Волині?
— Поліція постійно аналізує ситуацію із розповсюдженням оголошень про продаж
наркотиків: усі можливі адреси перевіряються. Проблема
в тому, що це явище характерне не тільки для Волині: його
масштаби — загальноукраїнські і навіть виходять за межі
держави. Такі справи відпрацьовуються разом з іншими
правоохоронними органами
або з нашими колегами з інших областей, центральним
апаратом. Але зрозуміло, що
аби задокументувати та притягнути до відповідальності

Пан Михайло каже, що багато українців ще не довіряють
правоохоронцям, бо їм не вистачає інформації про їхню роботу.

організацію, яка займається
поширенням наркотичних речовин, потрібен час: можуть
минути місяці. Втім, ми одразу
реагуємо та вживаємо заходи.
Наприклад, нещодавно слідчі
вилучили кілограм амфетаміну — найближчим часом справа
буде розглядатися в суді.
Нині ситуація ускладнилася
тим, що особи, які займаються

поширенням заборонених речовин, постійно вдосконалюють методики їх просування,
щоразу більше використовують
інтернет-ресурси.
«ПОКАЗНИК РОЗКРИТТЯ
ЗЛОЧИНІВ У НАС КРАЩИЙ,
НІЖ НА ЗАХОДІ»

— Наскільки небезпечною
є ваша робота? Чи були ви-

n Особлива справа

НА СЛІД ГВАЛТІВНИКА ВИВЕЛИ… СЕРЕЖКИ
— Пригадую одну історію, яка закарбувалася
в пам’яті через складність та шалений тиск із боку
медіа, громадськості, народних депутатів… Я тоді
очолював Житомирський міський відділ поліції,
це було приблизно 2 роки тому
зимку ввечері в парковій зоні батько знайшов
свою юну дочку, яка була без свідомості, напівоголена, з тілесними ушкодженнями. Ми
встановили, що дівчина вечірньої пори поверталась від подруги, але кількасот метрів не дійшла
до дому. Батьки забили на сполох. Було холодно,
і якби її знайшли пізніше, вона могла б і не вижити.
Після цього постраждала кілька місяців перебувала
в комі, ми ж спрямували всі зусилля на виявлення й
затримання зловмисника.
Справа була дуже резонансною: чи не щодня телефонували журналісти, подавали численні запити
народні депутати, політики, громадськість, мовляв,
ми нічого не робимо, коли розкриємо злочин і так
далі. Отож працювалося в рази складніше. Непросто було й тому, що в той вечір погода видалася

У

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn476@gmail.com
НЕРУХОМІСТЬ

l Продається автомобіль «Мерседес

l Продається 3-кімнатна квартира в но-

Віто», 1999 р. в., білий колір, пасажир
(6 місць). Тел. 068 38 46 177.
l Продається автомобіль «Таврія», 1991 р.
в., гаражне збереження. Тел.: 096 30 97 938,
095 18 75 180.

вобудові (м. Луцьк, вул. Ковельська).
Тел. 097 10 20 995.
l Продається будинок із надвірними спорудами. Є газ, вода, сад, город. Усе приватизоване (смт Торчин Луцького району).
Тел. 095 35 01 276.
l Терміново продається у с. Мерва Горохівського району будинок (81 кв. м, 3 кімнати, туалет, ванна, газ, вода, 3–фазна лінія). Є
льох, 5 сараїв, криниця, сад–город (0.57 га).
Ціна 130 000 грн. Торг. Тел. 096 35 79 670.
l Продається земельна ділянка (12 соток)
у с. Новостав Луцького району (аеродром).
Тел.: 050 37 83 675, 096 00 06 711.
l Продається земельна ділянка під забудову (12 соток) у селі Великий Омеляник
Луцького району. Тел. 095 09 36 149.

АВТОРИНОК
l Куплю автомобіль (може бути не на ходу,
на іноземній реєстрації). Тел. 066 75 61 049.

l Продається автомобіль «Фольксваген
Гольф», v-1.6, 1991 р. в., бензин/газ, нова
гума, фаркоп, люк, у доброму стані, недорого. Тел. 067 75 67 448.

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 плу-

мокрою, холодною, якихось слідів не лишилось,
це були непроглядні хащі.
Аби розкрити цей злочин, ми залучили десятки
спеціалістів, практично не бували вдома. Приблизно через місяць вийшли на слід: надійшла оперативна інформація, що в один із ломбардів намагалися
здати сережки, схожі на ті, що зникли в потерпілої
в ніч злочину. Переглянули камери спостереження, знайшли хлопця, який здавав коштовності. Він
розповів, що його попросив знайомий. Цей юнак
був замкнутий, ми тривалий час вивчали його психологічний портрет. З’ясувалося, що через складний характер із ним не хотіли знайомитися дівчата.
На жертву ж поклав око, однак вона теж відмовляла. У той вечір він підстеріг її, напав, ударив та хотів
вступити з нею в статеві відносини, але це не вдалось. Тож так і залишив її, фактично, помирати.
Ми розклали події того дня по поличках, посекундно встановили, як діяв зловмисник. Пізніше він
свою вину визнав. За розбій за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України тепер відсидить за ґратами від 8 до 15 років. n

ги оборотні, культиватор для міжрядного
та суцільного обробітку, картоплекомбайни,
навантажувачі (фронтальні та телескопічні),
гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив, шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес–підбирачі, шини до тракторів,
твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г
техніку. Тел.: 097 23 95 170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продається металева бочка від
пального на 3 тонни в доброму стані.
Тел. 050 37 88 524, (0332) 70–94–24.
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 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
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падки, коли справді боялися
за свою безпеку або близьких?
— Траплялося, але найбільше потерпав не за себе,
а за рідних… Були певні побоювання через дії деяких злочинців, але, на щастя, все обійшлося.
— Розкажіть про свою
сім’ю, рідних людей, свій
побут та відпочинок.
— Не люблю коментувати
особисте життя… Маю прекрасну дружину і двох дітей. Донька
працює в поліції, а син ще малий — дошкільного віку.
— Вистачає часу із сином
погратися?
— Чесно? Не вистачає. Мій
робочий день починається о 7-й
і закінчується о двадцять другій,
а буває і пізніше, то, звичайно,
часу мало. Можу сподіватися
тільки на вихідні… Намагаюсь
як мінімум 5–6 годин відпочити,
хоча не завжди вдається, бо є
і нічні пригоди, на які потрібно
виїздити, давати оцінку, приймати рішення. Вони можуть
кардинально поміняти долю
людини і від них буде залежати
розкриття того чи іншого злочину…
— Чи не шкодували ви, що
пішли працювати в органи?
— Жодного разу. Скажу відверто, що це була шкільна мрія.
Спочатку планував стати юристом, але потім зрозумів, що
хочу працювати саме в поліції,
тому зовсім не шкодую про свій
вибір. До нас є багато претензій, питань, на які часто не можеш дати відповіді, бо стримують ті чи інші фактори.
Втім, результати нашої праці нічим не гірші від роботи багатьох правоохоронних органів,
зокрема і європейських та американських, ба більше, навіть
у багатьох моментах вони кращі. Показник розкриття злочинів, встановлення кількості осіб,
які їх скоїли, в країнах Європи чи
в Америці коливається в межах
25–30%, інколи буває до 40%.
У нас ця цифра більша — 50%.
Ми не говоримо про стовідсотковий результат, але я вважаю, що він наразі є непоганим,
враховуючи умови, в яких доводиться працювати. n

монтажні. Доставлю. Тел.: 097 64 92 371,
099 18 13 332.
l Продається у Ківерцівському районі корова біло-чорної масті, на початку січня отел
6 телям. Ціна договірна. Тел.: 095 76 90 854,
098 66 66 001.
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 НЕДІЙСНИМ
l Загублений військовий квиток, виданий
на ім’я Величко Василь Петрович, вважати
недійсним.
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n Точка на карті
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n Неспокійні серця

Спочатку перетворив під’їзд
на колоритне село, а тепер
і двір – на казку зі слоном…

Існує повір’я, що закохані в цьому місці можуть загадати будь-яке бажання: якщо їхня любов
справжня, то воно обов’язково здійсниться.

У Тунелі кохання цілувалися
індуси, зірки шоу-бізнесу
і Порошенко
Торік сюди щомісяця приїздили
десятки тисяч туристів. А от нині
через пандемію коронавірусу
людей тут небагато. Ми побували
в цій унікальній місцині на
Рівненщині, щоб дізнатися,
чи здатен COVID-19 зіпсувати
тамтешню романтику
Ірина КРАВЧУК

апевно, не залишилося країни, жителі якої ніколи нас
не відвідували. Я тут 6 років
працюю, бачила туристів з Америки, Англії,
Ірану, Бельгії, Індії, Кореї, Японії… Цей перелік можна продовжувати дуже довго. Цього
року іноземців мало, бо карантин, але українців вистачає, — каже продавчиня сувенірів
Лариса Кулакова.
Атмосфера тут і справді тепла: працівниці розповідають любовні історії, пропонують
магніти, закохані фотографуються, гуляють,
тримаючись за руки, а самотні вірять, що зустрінуть свою половинку. Серед відвідувачів
і родина з Харкова: Катя й Антон приїхали
у Клевань вдруге.
— Ми познайомилися у метро. Тепер маємо двох діток, вирішили здійснити сімейне
турне: з Тараканівського форту подалися
сюди — таке місце важко пропустити, — ділиться жінка.
Вражений тутешньою природою й Анатолій Діхтяренко — житель села Вознесенське, що на Черкащині.
— Я подорожую сам. Про це місце багато чув, тому захотів побачити на власні очі.
У мене немає дружини, але якщо кажуть, що
тут живе любов, то, може, й правда невдовзі
зустріну своє кохання, — розповідає чоловік.
За словами Лариси Кулакової, інформація в соцмережах щодо довжини тунелю
неправдива.
— В інтернеті вказано, що протяжність
дороги близько 4 кілометрів, але це не так.
Насправді — 6,3 кілометра: 4,3 км — колія,
пристосована для туристів, а інші 3 км —
дика природа.

—Н

За час існування цього дива хто тут тільки
не прогулювався. Жінка розповіла, що романтику шукали затяті мандрівники, індійські
режисери, зірки шоу-бізнесу і навіть експрезидент Петро Порошенко.
— Десь тиждень тому Дмитро Комаров
разом із коханою приїздили. Леся Нікітюк,
Сніжана Єгорова, Василь Вірастюк і Петро
Порошенко з дружиною теж тут бували. Останні купили багато сувенірів, а потім фотографувалися, — поділилася Лариса.
А от колега жінки Марія Федоришина
каже, що найбільше їй запам’яталися гості
з Індії.
— Люблю всіх, а от індусів найбільше:
вони навіть переодягалися тут, щоб фото

мене немає дружини, але якщо
« Укажуть,
що тут живе любов,
то, може, й правда невдовзі
зустріну своє кохання.

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

»

гарне зробити, — дуже яскраві люди. Поїзди
в тунелі їздять повільно, тому, аби їх побачити, іноземці досить довго чекали.
Як відомо з відкритих джерел, індійці в Тунелі кохання навіть знімали фільм,
бо, коли побачили фото, були вражені його
красою. На запитання, чому ж так багато людей обирають саме це місце для відвідування, тутешня жителька Валентина Яворська
відповіла:
— Вони приїздять, аби знайти любов чи
зміцнити її. Поблизу є арка для розпису, готель, ресторан… Усе для романтики.
Мешканці селища Клевань кажуть, що,
за легендою, колись пара закоханих змушена була розлучитися, бо хлопець пішов
на війну. Потім він потрапив у полон, а дівчина два роки постійно сюди приходила, чекаючи свого судженого. Подейкують, що з тієї
пори там оселилася любов, тому й сформувався живий коридор.
— Спочатку це була алея кохання, а коли
гілля сплелося, почали називати тунелем,
мовляв, дерева цілуються, — пояснила Лариса Кулакова. n
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Ніна КОСТРУБА

А почалося все із задуму зробити третій під’їзд, де він проживає, небуденним. Знайшлися й однодумці, які підтримали
ініціатора. У вільний час хтось
майстрував, хтось фарбував, навіть маленькі помічники бралися
до роботи. І за якийсь час під’їзд
та прилегла до нього територія
перетворилися на частинку колоритного українського села з вітрячком, хатиною, сільським во-

можна бачити
« Часто
нашого сусіда, як він,
не чекаючи на двірника,
бере до рук березовий
віник і підмітає, збирає
на прибудинковій
території кинуті
кимось папірці, пакети,
пластикові пляшки.

»

зом, криницею із журавлем тощо.
Усміхається Святослав Миколайович, а в очах стільки ностальгії за рідним селом Залужне Локачинського району, де він народився. Змалечку бачив, як бабуня
долівку мазала глиною, акуратно
підбілювала піч, привчала внуків до чистоти і порядку. Чоловік
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каже, що «відчуття краси, як і нетерпимість до безладу, в нього
у крові». Часто можна бачити
нашого сусіда, як він, не чекаючи на двірника, бере до рук березовий віник і підмітає, збирає
на прибудинковій території кинуті
кимось папірці, пакети, пластикові пляшки.
Сьогодні в нашому дворі —
як у казці. І цьому особливо раді
юні мешканці навколишніх будинків, зізнаються, що тут відпочивати їм добре. Адже на дитячому майданчику можна кожному
знайти заняття для душі. Тут і турніки, гойдалки, пісочниці, тенісний стіл, красень-слон із крутим
спуском, спортивний майданчик,
а від спеки можна заховатися під
кронами молодих берізок. Їхні
батьки вдячні Святославу Миколайовичу та його помічникам
за працю. Зокрема, молодому
будівельнику Ігореві Оліярнику
та художнику- аматору Олександрові Стрілюку, який зробив
розпис стін біля під’їзду у стилі
графіті. n
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