Червоні зони визначають по-новому.
Як вплине це на епідемічну ситуацію? с. 5

n Ті, що тримають небо
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музикою робота
« Зспориться,
легше
працюється.
»
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Фото з архіву Світлани БУЙВОЛЕНКО.

n Знай наших!

«Знаєте, а я зі своїми рослинами
розмовляю вголос!»

Навіть у несприятливий для городини рік
виростають ось такі томати.

Один помідор — майже
кілограм, а перець
розміром з літрову
банку!
У колекції
заступниці
директора
Ківерцівського
медколеджу
Світлани
Буйволенко
(на фото) 500
сортів томатів

За життя пані Марія, певне, виткала не один кілометр барвистих хідників.

Під смідинську пісню
народжуються домоткані
доріжки до неба
«Для когось — робота, а для нас — задоволення»,
— ці слова я почула від місцевих жінок, котрі не
забувають древнє ремесло, сідають у вільний час
за старовинний ткацький верстат
Євгенія СОМОВА

«ЖОДНЕ СВЯТО В РАЙОНІ
НЕ ОБХОДИЛОСЯ БЕЗ
«МОЛОДИЧКИ»

Журналістські дороги часто
приводять до цікавих людей.
Іноді й несподівано. Так було
й цього разу. Під час одного із
відряджень у Стару Вижівку ми
підібрали двох симпатичних
жіночок в українських строях.
Як з’ясувалося, Ольга
Лампіка та Марія Зарубіч
поверталися додому, в село
Смідин. Їхали із забави, дня

народження, де веселили
гостей співом та жартами.
Обидві — колишні учасниці
відомого на Старовижівщині
та за її межами аматорського
колективу «Молодичка».
Більше того, пані Марія
тривалий час була його
художнім керівником. Тепер,
як мовиться, на заслуженому
відпочинку. Але з музикою,
піснею не розлучається. Вони
живуть у її душі. Тож наспівує,
коли сумно, варить обід чи
порається по господарству.
Тоді, каже, робота спориться,
легше працюється.
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ЖИВИ БЕЗ ПРОСТАТИТУ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОВІДНИХ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ.

с. 6—7

»

Вражаюче, чи не так?

Вітаємо!

Вітаємо з днем народження дорогу маму, бабусю, прабабусю,
мешканку села Литовеж Іваничівського району

Марію Пантелеймонівну
ДИШКАНТ!
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
I соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
А Господь дарує довгих–довгих літ!
З повагою і любов’ю від найрідніших!

Я вилікував простатит. Звуть мене Олександр, в
цьому році виповниться 64 роки. З відчуттям чоловічої
солідарності хочу поділитися своїм досвідом боротьби
з цією хворобою.
Діагностували мені його в далекому 2012 році.
І скільки ж часу я витратив даремно, скільки грошей!
Скільки ночей не досипав, вставав постійно «по-маленькому», весь день ходив потім знервований та знесилений… Після курсів різних препаратів іноді виникало полегшення, але воно не було довготривалим. Пізніше почалися болі. Це були
найгірші роки мого життя.
Одного разу, випадково натрапив на книжку “Друге серце чоловіка”. Просто побачив оголошення, прямо в цій самій газеті. Подзвонив у видавництво, ввічливі консультанти прийняли моє замовлення. Через декілька днів отримав на пошті цю чудову книгу, за
ціною трьох хлібин. За два дні прочитав і обрав для себе один із запропонованих варіантів лікування. Хвороба почала відступати через
два тижні, а через сім симптоми зникли. Я все чекав, коли мені знову
стане гірше. Але не стало!
Дякую автором за книгу, після якої я знову відчув
себе повноцінною людиною!

УВАГА! АКЦІЯ!
40 грн

До 13.10.2020 р. ціну на книгу знижено в 2 рази.

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Тел.: (067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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n Наша фішка

Фото lutsrada.gov.ua.

Відкриття амбулаторії комунального підприємства «Луцький центр
первинної медико-санітарної допомоги № 1» стало важливою подією для
місцевих мешканців.

Очільники міста і медустанов переконані: нове сучасне обладнання в лікарнях —
це інвестиція у здоров’я лучан.

Сьогодні лікуватися до Луцька
просяться хворі з інших регіонів
Як змінилася протягом останніх років столиця Волині, поговоримо на прикладі
надання медичних послуг у місті
Луцьк — у першій п’ятірці обласних центрів України
за успішністю медзакладів вторинної ланки. Такі
результати аналізу впровадження місцевою владою
політики з охорони здоров’я в 2017–2019 роках, який
здійснила громадська організація «Центр спільних
дій». Цей період був динамічним у сфері медичної
галузі нашого міста, адже здоров’я лучан є одним
із найважливіших пріоритетів роботи. Вдалося суттєво
зміцнити матеріальну базу та здійснити капітальні
ремонти приміщень медзакладів
начний обсяг робіт виконано у Луцькому пологовому
будинку. Зокрема, проведено ремонт першого, другого
та третього поверхів, сходових
майданчиків жіночої консультації, поточний ремонт коридорів
третього та четвертого поверхів
акушерського корпусу. За кошти міського бюджету придбано
новий сучасний інкубатор японського виробництва, оснащений
спеціальним монітором, системою контролю температури і вологості всередині та датчиками
контролю температури шкіри
малюка. Варто зазначити, що
у відділенні інтенсивної терапії
новонароджених це вже восьмий
інкубатор.
У 2019 році в пологовий будинок за кошти міського бюджету придбано апарат штучної
вентиляції легень нового покоління HAMILTON-C3 (виробник — Hamilton Medical AG,
Швейцарія). Він необхідний для
забезпечення ефективної роботи відділення інтенсивної терапії новонароджених та надання
своєчасної і якісної допомоги
крихітним пацієнтам, які потребують здійснення примусового
дихального процесу. Цей апарат — один із найкращих у своїй
категорії, і такого нема у жодному медичному закладі Волині.
Він мобільний і може використовуватися для транспортування
новонароджених із різних районів області до Луцька.
Цього року для пологового будинку придбали апарат
ультра звукового дослідження
для проведення нейросонографії немовлят.
Оновлено медичне обладнання й у Луцькій міській клінічній
лікарні. Зокрема, придбано спеціальне обладнання для проведення сучасних кардіохірургічних
втручань, завдяки якому вдалось
забезпечити безперервну робо-
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ту ангіографічної установки. Суть
роботи її полягає в максимально
швидкому виявленні ураженої
судини та забезпеченні якнайшвидшого відтоку крові, надаючи
невідкладну допомогу тим, хто
страждає на серцево-судинні
недуги. Це має виняткове значення, оскільки відкриття закритої коронарної артерії та стентування в перші години інфаркту
міокарда дають змогу врятувати
життя пацієнтові.
Для покращення діагностики минулоріч у міську лікарню було придбано сучасний
рентгендіагностичний комплекс
Optera. Це дистанційно керований комплекс на 3 робочі місця,
який дозволяє проводити рентгенівські дослідження не тільки в сфері екстреної медицини
та травматології, але й в гастроентерології, пульмонології, урології, гінекології та інших. Для
встановлення комплексу було
проведено капітальний ремонт
приміщення відповідно до всіх
вимог радіаційної безпеки.
Також вдалося вирішити нагальну проблему медзакладу останніх 10 років — замінити ліфти,
у яких перевозять важкохворих
пацієнтів та доставляють їжу
з харчоблоку в усі 17 відділень.
Капітально відремонтували
та добудували приміщення бактеріологічної лабораторії лікарні. Здійснили й реконструкцію
патанатомічного корпусу, відремонтували перехід між лікарнею
та КП «Луцький центр медичної
допомоги № 2». У співфінансуванні з державного бюджету
придбано ендоскопічний відеопроцесор.
У 2020 році у лікарню закуплено новітній апарат для
здійснення лапароскопічних
операцій. Це сучасне медичне
обладнання дає змогу виконувати широкий спектр оперативних
втручань на внутрішніх органах.

Особливістю його є наявність
аргоно плазмового коагулятора — електрохірургічного пристрою для безконтактної зупинки кровотеч. Таке обладнання
значно скорочує час операції
та підвищує її безпечність для
пацієнта.
За програмою співпраці
зі Світовим банком Луцька міська клінічна лікарня отримала
другий ангіограф, що стандартно для ангіографічних блоків
у всьому світі. Приміщення для
нього капітально відремонтували за кошти міського бюджету,
на що спрямували 2,5 млн грн.
Нещодавно за бюджетні
кошти міста в лікарню було закуплене сучасне обладнання, що

сучасне
« Нове
обладнання
у медичних
установах — це крок
уперед. Це надія
на те, що буде
встановлено точний
діагноз, від якого
залежить лікування
та видужання.

»

допоможе рятувати життя лучан, — чотири апарати штучної
вентиляції легень. Вони надзвичайно спрощують процес лікування важких хворих та можуть
зіграти ключову роль у збереженні життя людини.
У Центр первинної медико-санітарної допомоги, що на проспекті Волі, 66-а,
у 2018 році закуплено апарат
ультразвукового дослідження.
Він розширює можливості для
діагностики захворювань, насамперед раннього виявлення
онкологічної патології, захворювань серцево-судинної системи.
У цей же медичний заклад
придбали сучасні аналізатори
для здійснення лабораторних
досліджень. Відтепер проведення загальноклінічних, біохімічних
та гематологічних досліджень гарантує точні результати.
Окрім цього, операційний
кабінет центру поповнили новим
електрохімічним апаратом, що
використовується для здійснен-

ня малих хірургічних операцій
в умовах медичних закладів.
Важливою подією стало відкриття амбулаторії комунального підприємства «Луцький центр
первинної медико-санітарної
допомоги № 1» у віддаленому
районі міста — Вересневому.
Завдяки облаштуванню приміщення більше 5 тисяч осіб отримують тут якісну та доступну
допомогу. При амбулаторії відкрито пункт екстреної медичної
допомоги. Введення його в дію
забезпечило дотримання десятихвилинного нормативу доїзду
до хворого.
Проведено капітальний ремонт системи теплопостачання
у приміщенні самого центру № 1.
Облаштовано та здійснено
капітальний ремонт амбулаторії
на вулиці Гордіюк у 40-му кварталі. Також на Гордіюк, 39 відкрито
пункт тимчасового базування
бригад екстреної медичної допомоги комунального закладу
«Волинський обласний центр
екстреної медичної допомоги
та катастроф».
Для КП «Луцький центр
первинної медико-санітарної допомоги № 2» придбано
рентгенапарат, попередній був
ще із 70-х років минулого століття. Відремонтовано й приміщення, де він встановлений. Зроблено капітальний ремонт денного
стаціонару.
Капітально відремонтували
перший та третій поверхи КП
«Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги № 3».
У міську стоматполіклініку
придбано комп’ютерний томограф. Це перший в Україні
апарат, встановлений у комунальному медичному закладі.
Він працює у 3D-форматі та дає
змогу більш точно діагностувати
стоматологічні захворювання й
підібрати правильну тактику лікування, здійснювати операції
із вживлення штучних імплантів
на більш високому рівні.
Нове сучасне обладнання
у медичних установах — це крок
уперед. Це надія на те, що буде
встановлено точний діагноз, від
якого залежить лікування та видужання. Це спільне досягнення
влади та громади. І головне — інвестиція у здоров’я лучан.
Подбали й про комфорт ма-

леньких пацієнтів міста. Зокрема, капітально відремонтовано
фасад приміщення дитячої поліклініки, що на проспекті Волі,
поряд облаштували ігровий дитячий майданчик.
Зробили капітальний ремонт
клініко-діагностичної лабораторії, рентгенкабінету та кабінету профілактичних щеплень
у дитячій міській поліклініці, що
на вулиці Чорновола, придбали
педіатричний УЗД-датчик, компресор для стоматологічного
відділення.
Не могла оминути міська
рада й обласну інфекційну лікарню, адже близько 70% усіх
пацієнтів — лучани. Тож з бюджету міста виділено 20 млн грн
на ремонт медзакладу.
Однією з важливих подій
для Луцька стало будівництво
та відкриття соціально важливого об’єкта — Центру реабілітації для учасників бойових дій.
На його спорудження витрачено
близько 17 млн грн, третя частина з яких — кошти з міського бюджету. Збудований він для
учасників бойових дій, щоб вони
могли здійснити необхідні процедури. І це один із найкращих
реабілітаційних центрів в Україні.
Цьогоріч відкрито амбулаторію в селі Прилуцькому, яке входить до Луцької об’єднаної територіальної громади. Її будували
за кошти державного бюджету,
але місто також долучилось, аби
вирішити проблеми з опаленням
та водопостачанням.
В умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної із поширенням коронавірусної інфекції
COVID-19, міська влада миттєво відреагувала на вирішення
питань щодо виділення коштів
та фінансування заходів на протидію поширення хвороби.
З бюджету Луцької міської територіальної громади на ці цілі
комунальним підприємствам
охорони здоров’я було виділено
9,8 млн грн, у тому числі: для закупівлі засобів індивідуального
захисту, лікарських препаратів,
медичних виробів, розхідних
та дезінфікуючих матеріалів,
закупівлі апаратів штучної вентиляції легень, концентраторів
кисню, аналізаторів для проведення ІФА, оплату транспортних
послуг для перевезення медичних працівників комунальних
підприємств охорони здоров’я,
проведення доплат медпрацівникам за перебування у небезпечних умовах праці.
Близько 30 млн грн із міського бюджету було спрямовано
на Волинську обласну клінічну
лікарню як базову з лікування
COVID-19.
Відділ інформаційної роботи Луцької міської ради. n
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Доброго дня
вам, люди!
Фото із фейсбук-сторінки Тараса СОКОЛА.

Небо над стадіоном
затягується грозовими
хмарами. Останні
хвилини — вирішальні.
Напруження
посилюється. Тарас
тут на своєму місці,
він — нападник,
грає під номером
16. Упевнено набиває
м’яча. Прицілюється.
З усієї сили опирається
на милиці — і м’яч
летить у напрямку
воріт…
Людмила ВЛАСЮК

спортом і грає у футбол.
На милицях. І це аж ніяк
не завадило йому здобути освіту і досягти усього,
чого прагнула його душа.
— Живу цим видом

спорту близько десяти
років, — говорить Тарас. — Федерація футболу інвалідів України
проводить змагання для
спортсменів-ампутантів.
Я почав займатись і ось
результат — потрапив
у збірну України з футболу серед ампутантів
та ще граю за польський
клуб «Легія Варшава»,
де зараз проживаю. Брав
участь у всеукраїнських
лижних змаганнях. Там
познайомився з людьми,
які їздять на паралімпіади. Коли бачиш їхні успіхи, то захоплюєшся такою
силою волі. Тому і далі
працюю над собою.
Коли ти просто приймаєш свій шлях із вдячністю — то точно не пропустиш того, до чого він
має тебе привести. У випадку Тараса — це футбол. n

Крижні вподобали міський парк
Ці вересневі дні видалися
напрочуд сонячними і лагідними,
оповитими мереживом
«бабиного літа». Тож у Луцькому
центральному парку культури
і відпочинку імені Лесі Українки
нині людно. Галаслива молодь,
сивочолі старенькі, матусі
з дітками насолоджуються літнім
теплом
Євгенія СОМОВА

ою увагу привернула жінка з дитиною — хлопчиком
років чотирьох-п’яти. Вони
годували качок, які поселилися
у парку. Хлоп’я запускало руку у поліетиленовий мішечок із зерном,

М

щедро розсипало його — і щасливо
сміялося, дивлячись, як підпливає,
злітається все пташине сімейство.
Постійні відвідувачі парку кажуть, що жодного року ще не було
стільки диких качок на меліоративних каналах. Раніше їх тут більшало
лише під час мисливського сезону.
Зліталися сюди, бо ж відчували себе
у безпеці. Це, а також теплі зими,
вдосталь корму — відвідувачі підгодовують та й природного вистачає,
ряскою вкриті ж усі канали — сприяли росту популяції цих красивих птахів. Тож вони не поспішають відлітати у вирій. Залишаються зимувати
у місті. Лучани жартують, що у нас,
певне, вже з’явилася нова морозостійка порода диких качок.

Сонце (схід — 7.05, захід — 19.16, тривалість дня — 12.11).
Місяць у Стрільці. 7 день Місяця.
Іменинники: Петро, Павло, Андрій.
Сонце (схід — 7.06, захід — 19.14, тривалість дня — 12.08).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 8 день Місяця.
Іменинники: Сергій, Дмитро, Євдокія.

n Прогноз погоди

«Вже жовті плями
в кленів на щоках»
Про те, як приходить осінній день, пише
у своєму вірші Олександр Ірванець

Фото Євгенії СОМОВОЇ.

У

«Спорт допомагає повірити в себе», — каже Тарас.

ної боротьби над самим
собою. Бог посилає найскладніші випробовування сильним духом людям.
Хлопець підкорив Говерлу, займається лижним

23 ВЕРЕСНЯ

24 ВЕРЕСНЯ

Футбол на милицях: маневичанин
звик до перемог. І над самим собою

дитинстві Тарас Сокол із села Чорниж
Маневицького району втратив одну ногу,
але зараз упевнено стоїть
на обох. Він звик до перемог. Особливо до щоден-

3

Птахи полюбили цю водойму
у луцькому парку.

Європейські мисливці спеціально розводять крижнів і випускають
на волю. А в нашому парку поголів’я
росте і без штучного розмноження.
І якби качок не виловлювали місцеві браконьєри і пси, то їх було б
ще більше. n

За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Лесі
Пасічник, 23 вересня — мінлива хмарність,
без опадів. Вітер південно-східний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі —
6–11 градусів тепла, вдень — 20–25 вище
нуля. За багаторічними спостереженнями,
23 вересня найтепліше було 2003 року — плюс
30, найхолодніше — 1961-го — мінус 1 градус.
24-го — мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі — 7–12 градусів
тепла, вдень — 21–26. У Рівному 23 вересня
на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
Температура повітря — 12–24 градуси тепла,
24-го — 11–25 із позначкою плюс.

n Золоті слова
«Ніщо не замінить старої дружби. Роки
не додають друзів, вони
їх забирають, розводять
різними дорогами, час випробовує дружбу на розрив, на втому, на вірність.
Коло друзів вужчає, але
Фото book24.ua.
немає нікого дорожчого
за тих, хто залишається».
Еpix Марія РЕМАРК,
німецький письменник.
ик.

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК
Тел. 72–38–94

n Резонанс

Фото today.ua.

Зеленський їздить на броньованих авто,
які при Порошенку купили для іноземних делегацій?
Зростання видатків
на утримання Офісу
Президента в умовах
економічної кризи,
російської агресії
та епідемії коронавірусу —
це неприпустиме
марнотратство. Про це заявив
п’ятий Президент, лідер партії
«Європейська Солідарність»
Петро Порошенко. Він
жорстко розкритикував
проєкт Держбюджету
на наступний рік
Петро МАКАРУК

а ним стоїть абсолютно
безглузда економічна
політика, але багатомільйонна країна вимушена жити
за цим бюджетом, і у десятків
мільйонів людей різко погіршиться рівень життя. Навіть на третій
рік президентства влада не збирається виконувати ті брехливі
обіцянки, які вона робила і про

«З

В кіно Зеленський-президент був «своїм хлопцем», а в реальному житті швидко поринув
у «теплу ванну» із дач, кортежів та «перерізання стрічок».

на третій рік президентства влада
« Навіть
не збирається виконувати ті брехливі обіцянки,
які вона робила і про які забула ще на виході
зі стадіону.

»

які забула ще на виході зі стадіону», — говорить Порошенко.
«Перше, що впадає у вічі, —
357 мільйонів, або на 40% зростають видатки на Президента. Куди
«зелений президент» збирається

витрачати гроші? На кортежі, які
передбачені для іноземних делегацій? Бо в умовах війни було
заборонено приїжджати в країну
і пересуватися не на броньованих автомобілях. Ми у таких реаліях купили автомобілі для міжнародних делегацій — вони зараз
на них катаються. Поселились
на державних дачах — і на сьогоднішній день десятки мільйонів
гривень витрачаються, щоб цих
«слуг» утримувати», — обурюється Порошенко.
Натомість, зазначає п’ятий
Президент, у бюджеті наступного року знову скорочують кошти
на субсидії для малозабезпечених громадян. «У цьому році зняли 2 мільярди і направили на поліціянтів, і в наступному скоротили
на 7%. При тому, що, за всіма прогнозами, ринкова ціна на газ істотно зросте, а відповідно — і тарифи. Це значить, що найменш
захищеним верствам — тим, хто
отримує субсидії, — доведеться
важче. Прискіпливих, надуманих
перевірок стане більше, як і помилок при нарахуванні. Звичайно, вони будуть на користь можновладців — не людини», — резюмує Петро Порошенко. n
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Погляд

n Політика

Нова «ширка», куди увійшла
волинська група «За майбутнє»,
ставить під загрозу безвіз?

Олег КРИШТОФ,
редактор відділу інтернет-новин
«Газети Волинь»

І ВИ ТЕЖ ЗА ТАНЦІ
НА МОГИЛАХ ГЕРОЇВ?
22 лютого 2014-го до Луцька привезли
тіло Героя Небесної сотні Сергія
Байдовського. Ледь не пів міста вийшло
тоді на Театральний майдан, щоб
попрощатися з хлопцем, який прожив
лише 23 роки. Я впевнений, що більшість
присутніх на цьому похороні щиро плакали
і сприймали цю втрату, як свою власну
трагедію. Але недовго…
ерівником управління з розслідування злочинів під час Революції гідності призначений
колишній прокурор, який у 2013–2014 роках
особисто переслідував таких активістів, як Сергій
Байдовський. Звати цього чоловіка Артем Яблонський. У 2014-му він сам підписував обвинувальні
акти проти учасників протестів на Майдані.
І те, що чинна влада призначила таку людину
розслідувати вбивство, зокрема, і волинських героїв, мене ні краплі не дивує. Не обурює й те, що
ці люди торік безапеляційно перемогли на виборах
у цьому ж Луцьку, адже тоді їхній лідер Зеленський

К

близько момент, коли за позовом
« Вже
Портнова суддя Вовк визнає загиблих
українських захисників винними
у вбивствах російських бойовиків
на Донбасі…

»

вимагав покарати винних у розстрілах на Грушевського. Я не можу зрозуміти, чому вони досі танцюють на могилах Героїв, а їм частина співгромадян
аплодує, інша ж просто відвернулася. Чи то не так
багато народу на тому похороні було, чи вже забули
все? Бо ж тут навіть не йдеться про спробу зам’яти
розслідування (це й так очевидно), це показовий
жест: нам навмисне зараз з усіх боків підсовують
«регіоналів», щоб познущатися, подивитися на реакцію та позловтішатися. Думаю, вже близько момент, коли за позовом Портнова суддя Вовк визнає
загиблих українських захисників винними у вбивствах російських бойовиків на Донбасі…
P. S. Попереду місцеві вибори, ми обиратимемо тих, хто за наші гроші організовуватиме ремонти доріг, шкіл та каналізації. Нас переконують, що
це обов’язково мають бути представники олігархів,
бо ж хто, як не вони, вміють розпоряджатися бюджетами. І, може, справді серед них є добрі господарі. Але голос за них, як на мене, — це теж плювок
на могили тих, хто боровся проти кланової системи
Януковича. n

n Пряма мова
Давид АРАХАМІЯ, голова фракції «Слуга
народу», в ефірі одного телеканалу
зізнався, що його політична сила боїться
відповідальності на місцях:

«

Якщо розглядати, що нам потрібно вийти
на парламентські вибори через чотири роки —
отримати меншу частку в місцевих радах для нас
вигідніше. Чому? Тому що весь негатив
із приводу поганих міст, поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі — не в нас.
Не ми ж нібито рулимо містом.
Це не дивна логіка, це ми зараз говоримо з точки зору політтехнологій.

»

Фото prm.ua.

Заговорили про
неформальне об’єднання
у парламенті фракції «Слуга
народу», прокремлівської
ОПЗЖ та групи «За
майбутнє», членами якої
є більшість волинських
депутатів і яку пов’язують
з олігархом Ігорем
Коломойським
Дарія КЛИЧ

ака широка коаліція, в народі — «ширка», проявила
себе під час скандального
голосування за комісію, яка буде
обирати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Чому скандального? Бо у Європі
заявили: якщо комісію обиратимуть нечесно і до неї потраплять
сумнівні люди, то це поставить
під загрозу фінансову допомогу
Україні, а також безвіз. Таку заяву,
зокрема, зробили євродепутати
Майкл Галер та Віола фон Крамон.
А перед тим зі спеціальним зверненням виступили посольство ЄС,
посольства найбільших європейських країн та Світовий банк. Вони
виділяють Україні значні кошти,
допомагають із реформами, тож
зацікавлені, щоб правоохоронні
органи у нас були не кишеньковими, а чесними. Зрештою, Україна
сама записала в Конституції, що
хоче бути в ЄС та НАТО, тому прозорість у таких питаннях — в її ж
інтересах.
Однак Верховна Рада проігнорувала застереження і таки обрала
комісію, в яку увійшли, на думку європейців, «недосвідчені і недоброчесні» члени. Постанову підтримали нардепи «Слуги народу», «Опозиційної платформи — За життя»,
груп «За майбутнє», «Довіра»
та позафракційні. Щодо волинян,
то вони опинились у цій «ширці».
Вячеслав Рубльов («Слуга народу»), Ігор Палиця, Ігор Гузь, Ірина Констанкевич («За майбутнє»)
віддали голоси «за». Степан Івахів
(«За майбутнє») не голосував.
Водночас опозиційні «Голос»,
«Європейська Солідарність»
та «Батьківщина» голосували «проти». Нардеп «Голосу» Олександра
Устінова заявила, що до складу комісії обрали людей, які захищають
корупціонерів і самі не можуть пояснити походження свого майна.
Керівник штабу «Європейської
Солідарності» Олександр Турчинов
це голосування назвав «міжсобойчиком» «слуг» та ОПЗЖ, яке остаточно поховає незалежність антикорупційних органів і є «ще одним
підтвердженням згортання європейської інтеграції». В партії Порошенка звертають увагу на те, що

Т

Під час скандального голосування інтереси олігархів та проросійських сил
збіглись: перші зацікавлені у кишенькових правоохоронних органах, а другі
роблять все, щоб відірвати Україну від Європи.

що формування кишенькової комісії для
« Показово,
фіктивного конкурсу з обрання керівництва САП відбулося
спільним голосуванням коаліції зі «Слуг», ОПЗЖ
Медведчука і депутатів-утриманців Коломойського, який
давно ратує переорієнтуватися із Заходу на Москву.
Останньому безвіз не потрібен, бо земля горить під
ногами по всьому світу — від Ізраїлю до США…

»

Європа вперше заговорила про
ймовірність перегляду безвізу,
і це є дуже поганим сигналом.
Звісно, ніхто завтра не побіжить забирати в України безвіз,
це доволі тривала і складна процедура. Розуміючи це, «слуги
народу» фактично насміхаються із застережень європейських
партнерів та української опозиції.
Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія просто відмахнувся
від зауважень, закликавши «не
звертати увагу на чутки».
Справді, викопати рів між Європою та Україною за один день
не вдасться, це навіть у державного зрадника Януковича зайняло
чимало часу. Але тривожить, що
«слуги» та ОПЗЖ разом взялися
за лопати і приступили до роботи.
На жаль, в їхню сумнівну компанію
потрапили і волинські нардепи.
КОМЕНТАР

Петро
ПОРОШЕНКО,
лідер
«Європейської
Солідарності»:
«Ставити під загрозу безвіз — це значить сприяти
поверненню України у сферу
впливу Росії. І байдуже, робить
це влада за злим умислом чи
по глупоті своїй — на рівень загрози це вже аж ніяк не впливає.
В обох випадках результатом є
повзучий промосковський реванш. Показово, що формування кишенькової комісії для

ЛУЦЬКИЙ ТЕРОРИСТ І ДАЛІ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ПІД ВАРТОЮ
Адвокат Максима Кривоша, який у липні цього року захопив
в обласному центрі рейсовий автобус із 13 пасажирами, подав
апеляційну скаргу до суду з проханням відпустити підозрюваного під
домашній арешт

олегія суддів Волинського апеляційного суду відхилила її, залишивши рішення Луцького міськ-

К

фіктивного конкурсу з обрання керівництва САП відбулося
спільним голосуванням коаліції
зі «Слуг», ОПЗЖ Медведчука
і депутатів-утриманців Коломойського, який давно ратує
переорієнтуватися із Заходу
на Москву. Останньому безвіз
не потрібен, бо земля горить
під ногами по всьому світу —
від Ізраїлю до США…
А от кого слід позбавити
безвізу, так персонально тих
народних депутатів, які голосували за постанову по САП.
Хай сидять удома в закапелках
свого кварталу і не зазіхають
на права і свободи українців».

До речі
Одразу 75 депутатів від
«Слуги народу» не підтримали створення комісії в такому складі. Хтось утримався,
когось не було, дехто не голосував. І лише один «слуга»
проголосував проти — Іван
Юнаков. Й одразу ж отримав
із російського номера телефону російською мовою sms
такого змісту: «Доброго дня.
Саме ви сьогодні не проголосували за 4104 (САП). Найближчим часом на вас чекають
дуже великі проблеми. Ви,
мабуть, ще не зрозуміли, що
часи змінились, і вплив Європи закінчився. Ходіть обережно, дороги в жахливому стані,
люки відкриті». n
Фото atn.ua

n Повертаючись до надрукованого

Богдана КАТЕРИНЧУК

www.volyn.com.ua

районного суду від 10 вересня 2020- го
щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів
без визначення розміру застави в силі.
Нагадаємо, що Максим Кривош

(на фото) підозрюється у вчиненні терористичного акту, захопленні та триманні осіб як заручників із погрозою
знищення людей, посяганні на життя
працівника правоохоронного органу, а також незаконному поводженні
зі зброєю, бойовими припасами або
вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 258,
ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). n

www.volyn.com.ua

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Уроки пандемії

ОВИНИ КРАЮ

Червоні зони визначають по-новому.
Як вплине це на епідемічну ситуацію?

Повідомлення про те, що невідома особа
напала на дівчину в парку на проспекті
Відродження обласного центру, надійшло
в поліцію 19 вересня близько 2-ї години ночі
Ольга БУЗУЛУК

отерпіла розповіла, що приблизно годину
тому поверталася з роботи, йдучи за звичним
маршрутом через парк повз лікарню. У якийсь
момент на неї напав ззаду невідомий чоловік, почав
душити та погрожувати, а потім зґвалтував.
Уже через кілька годин оперативники мали приблизний
опис зловмисника: на вигляд йому 25–27 років, був одягнений у темні джинси та куртку з капюшоном. Працівників
управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в області та кримінальної поліції Луцького відділу поліції одразу орієнтували на виявлення та затримання
підозрюваного. Опитавши можливих очевидців, перевіривши відео з камер спостереження, провівши інші розшукові
заходи, вже вдень працівники карного розшуку встановили
особу зловмисника: ним виявився 25-літній лучанин, який
уже мав проблеми із законом через крадіжки, грабежі, розбої. Нині він затриманий. За зґвалтування йому загрожує
позбавлення волі терміном від 3 до 5 років. Провадження відкрито за ст. 152 Кримінального кодексу України. Поліцейські
встановили особу нападника буквально за кілька годин. n

П

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«ХВОРИХ БУЛО Б МЕНШЕ,
ЯКБИ НЕ ВИБОРИ…»

Про це нещодавно заявив
Президент України Володимир
Зеленський під час візиту на Тернопільщину. «Через політичні ігри
й підготовку до місцевих виборів
деякі представники місцевої влади, особливо в обласних центрах,
чомусь почали воювати (на словах, дякувати Богу) з центральною
владою, яка нібито закручує гайки, і захотіли зменшення карантину», — сказав Президент. Очільник
держави поклав відповідальність
за збільшення кількості заражених на місцевих лідерів: «І в будьяких маленьких містах, містечках,
коли вони бачать, як сільський
голова, керівник ОТГ або мер виходить і говорить, що влада переоцінює складність ситуації, що
немає нічого страшного, можна
святкувати День міста і збирати
по 20–30 тисяч людей, то й люди
так поводяться. І сьогодні ми бачимо цифри у 3 тисячі (виявлених
заражених за добу. — Ред.)».
Станом на вчорашній ранок
в Україні загалом зафіксовано
178 353 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За попередню добу інфекцію виявили
у 2675 українців. Деяке зменшення кількості хворих завжди спостерігаємо у вихідні, а ось перед
тим чотири дні поспіль приріст
інфікованих перевищував 3000.
Наприклад, 16 вересня в Україні
зареєстрували 3584 нові випадки
коронавірусної інфекції. Потім з’явилася інформація, що наша країна
посіла друге місце в Європі і сьоме
в світі за кількістю померлих від цієї
недуги за добу. Вже 3583 українці
стали жертвами пандемії.
За попередню добу найбільше
людей із COVID-19 виявили в Києві
(275), а також у Харківській (245),
Львівській (201), Тернопільській
і Хмельницькій (по 192) та Одеській (188) областях. На Рівненщині
додалося ще 109 інфікованих.
На Волині було зареєстровано
80 нових випадків захворювання:
Луцьк — 22, Луцький район — 16,
Ківерцівський — 10, Маневицький — 9, Володимир- Волинський — 7, Рожищенський район
та Нововолинськ — по 4, на Горохівщині — 3, у Любешівському
та Шацькому районах — по 2, у Ковельському — 1. Одужало 33 особи. Померло троє лучан, двоє —
пенсійного віку, а також жінка
1964 року народження. В усіх були
важкі супутні захворювання.

ЛУЦЬКИЙ ҐВАЛТІВНИК УЖЕ
ПІД ВАРТОЮ
Фото life.liga.net.

Минулого тижня в Україні
змінили критерії
карантинного зонування.
Тепер до цієї роботи
залучатимуть регіональні
комісії й органи влади
на місцях, які раніше
звинувачували МОЗ
та уряд в упередженості
та необ’єктивності
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На вчорашній ранок у Волинській області на самоізоляції перебувало
понад 1800 учнів, близько 200 осіб персоналу навчальних закладів
і педагогів.

Загалом станом на 21 вересня в області налічувалося
6936 інфікованих COVID-19, із них
442 дітей та 782 медичних працівників. 146 випадків хвороби
завершилися летально. Зокрема,
не вдалося врятувати і 5 меди-

« На146Волині
випадків хвороби
завершилися
летально. Зокрема,
не вдалося врятувати
і 5 медиків.

»

ків. Одна з них — лікарка-педіатр
із Берестечка. Як повідомила минулої п’ятниці під час брифінгу
в. о. начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДА
Людмила Тимощук, померлій було
63 роки. Вона перебувала на амбулаторному лікуванні та мала супутні патології.
ЛУЦЬК ЗАФАРБОВАНИЙ
ЖОВТИМ, НОВОВОЛИНСЬК —
ПОМАРАНЧЕВИМ

Минулого тижня Кабінет Міністрів України змінив критерії
встановлення червоних зон поширення коронавірусу. За словами міністра охорони здоров’я
Максима Степанова, тепер найвищий рівень епідемічної небезпеки встановлюватиметься
за спільним рішенням Державної
і регіональних комісій з питань
техногенної-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій у разі:
завантаженості понад 75% ліжок
у закладах охорони здоров’я протягом 5 днів поспіль; перевищення
середнього рівня захворюваності
на COVID-19 по країні впродовж
двох тижнів більше ніж у 5 разів.
З учорашнього дня в оновленому списку поменшало регіонів
у червоній зоні. Найсуворіші обмеження залишаються в окремих
районах чи містах семи областей.
Наприклад, на Львівщині це Перемишлянський та Пустомитівський
райони.
Помаранчевий рівень небезпеки на Волині встановлено
у Нововолинську, Ківерцівському,

Маневицькому районах; у Львівській області — у Бродівському,
Радехівському; на Рівненщині —
у Дубні, Вараші, Острозі та в Демидівському, Здолбунівському,
Костопільському, Млинівському,
Рівненському районах.
Жовту зону карантину запроваджено у нашій області в містах
Луцьк та Володимир-Волинський,
а також у Володимир-Волинському, Горохівському, Іваничівському,
Луцькому, Любешівському, Любомльському, Рожищенському,
Старовижівському, Турійському,
Шацькому районах.
Однак зміна кольорів на коронавірусній карті не означає поліпшення епідемічної ситуації. Просто Кабінет Міністрів підвищив
поріг захворюваності для жовтої
та помаранчевої карантинних зон.
Також уряд скасував заборону
на проведення масових заходів
на «помаранчевих» територіях.
Але під час відвідування заходів
кількість людей має відповідати
площі закладу.
Схоже, керівники місцевої
влади, про яких говорив Володимир Зеленський, усе ж відвоювали
деяке послаблення карантинних
обмежень. Але рівень їхньої відповідальності при цьому не зменшується. На епідемічну ситуацію
впливають не тільки прийдешні
вибори, а цілий комплекс інших
чинників. Стосується це і роботи
навчальних закладів, де найвищий
ризик поширення коронавірусної
інфекції.
Як розповіла минулої п’ятниці
на брифінгу заступник директора Волинського лабораторного
центру Надія Костирко, станом
на 18 вересня в області на самоізоляції перебувало понад 1800 учнів, близько 200 осіб персоналу
навчальних закладів і педагогів
у Любешівському районі, у Ковелі,
Володимирі-Волинському, Луцьку
та Нововолинську. Також в області є 7 навчальних закладів, у яких
призупинений освітній процес.
Отож поки органи влади міряються силами і шукають винних,
мусимо пам’ятати, що здоров’я
наших дітей, батьків, рідних великою мірою залежить і від нас
самих. n

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів
під час розроблення проєкту містобудівної документації
в селі Забороль Луцького району Волинської області».
Повідомляємо, що 21.10.2020 року в приміщенні Заборольської сільської ради будуть проходити громадПропозиції та зауваження приймаються Заборольські слухання щодо погодження розробленого проєкту
ською сільською радою протягом місяця від дня публімістобудівної документації: «Детальний план території
кації повідомлення за адресою: Волинська область,
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
Луцький район, село Забороль, вулиця Володимиргосподарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
ська, 34а.

НА РІВНЕНЩИНІ ПІДПАЛИЛИ
ЦЕХ ВОЛИНСЬКОГО ПІДПРИЄМЦЯ
Про надзвичайний випадок у Млинові на вулиці
Покровській правоохоронцям повідомив
минулої суботи близько 12.30 27-літній житель
Луцька
Олена ВОЛИНЕЦЬ

лідчо-оперативна група, інформує відділ комунікації поліції Рівненщини, встановила, що
в нічну пору доби на територію приватного
підприємства проникли невідомі особи, зламавши
замок вхідних дверей. У приміщенні м’ясопереробного цеху, який ще не працював, вони підпалили фасувальний агрегат, термокамеру та вакуумну машину.
Загоряння самоліквідувалося. Із місця події поліцейські вилучили пожежне сміття із залишками паливно-мастильних матеріалів.
За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Млинівського відділення поліції розпочали досудове
розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.
За словами власника приватного підприємства, він планував запускати виробництво, тож одна із версій підпалу, яку
розглядають слідчі, пов’язана з конкуренцією на ринку. n
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ЗА ВИХІДНІ У ДТП ЗАГИНУЛО
П’ЯТЕРО ЛЮДЕЙ
Минулої суботи близько 22-ї години 25-літній
водій Ford Focus на автошляху в селі Звірів
Ківерцівського району наїхав на 16-річну
лучанку
Богдана КАТЕРИНЧУК

опередньо, за повідомленням сектора комунікації поліції Волині, неповнолітня переходила
дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм дівчина загинула.
А в неділю під вечір 21-річний турійчанин, рухаючись
автомобілем Audi 100, поблизу села Задиби Турійського
району не впорався з керуванням та злетів у кювет, де зіткнувся з деревом. Він загинув на місці. У цей же день близько
22-ї години 24-літній керманич Renault Duster у Ковелі смертельно травмував 57-річного пішохода, жителя села Дубове.
Дві дорожньо-транспортні пригоди з летальними наслідками сталися минулої суботи й неділі й на Рівненщині.
У селі Миляч Дубровицького району смертельні травми, за
інформацією відділу комунікації поліції Рівненської області, одержала 20-літня мотоциклістка. А в селі Білка Березнівського району під колесами автомобіля Mercedes-Benz
312 постраждав 32-річний місцевий житель. Від отриманих
травм він помер під час транспортування до лікарні.
За фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. n
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Більше новин — на сайті

VOLYN.COM.UA
A

n Домашня ферма

n І собі, і людям
Фото із архіву родини КАНЮКІВ.

ТРИПОВЕРХОВИЙ КУРНИК
Кури — найпоширеніша свійська
птиця, оскільки потребують найменше
догляду, порівняно з іншими. Та й
користь від них чимала. Якщо обійстя
невелике, то дім для цих птахів можна
ру
спорудити
на 5–6 квадратних метрах,
але на три поверхи.

kiev.f

lagm

n Знай наших!

a.ua

.

а першому мають бути три
глухі стіни, а четверта — затягнена
сіткою (на зиму можна затягнути плівкою) і на сонячній стороні. Це буде вигул для
птиці. Підлогу добре зробити бетонною, аби
не розмножувалися гризуни. Перед заливанням стяжки покладіть стару сітку або арматуру
з дроту — підлога не тріскатиметься. Але вона
має й мінус: на ній курям більше мерзнуть лапи,
тож треба робити підстилку з тирси, сіна чи
торфу. Інакше птиця може застудитися.
Другий поверх має бути з вікном. На ньому під стелею розташовують сідала. Під
ними — щит з бортами, на який насипають
тирсу, солому чи пісок. Це полегшує прибирання посліду.
Десь у кутку — гнізда. Їх встановлюють відповідно до кількості курей. Зазвичай, одного
вистачає на 6–8 курок. Це важливо, бо нестача гнізд може зменшити несучість. На підлозі
має бути пісочниця з піском та деревним попелом. Можна додати ще 200 г порошку сірки.
Такі пісочно-попільні ванни дуже корисні для
курей, бо позбавляють їх від паразитів.
Перший і другий поверхи з’єднуються лазом та приставними сходами. Бажано, аби
лаз зачинявся. На третьому — буде низьке
горище з не дуже щільною стелею для зберігання сіна.
Такий курник теплий, бо зверху в приміщенні тепліше, ніж унизу. Якщо в люті морози температура в курнику падає до мінус
5 градусів, то зверху, де розміщені сідала, —
до мінус 2. Аби птиця рухалася і тим зігрівалася, частину зерна можна сипнути не в годівницю, а в солому. Відтак кури шукатимуть
корм і не сидітимуть на місці. n
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n Треба знати

Фото simya.com.ua.

КОЛИ ОБРІЗАТИ
МАЛИНУ?
ущі треба почистити одразу після
завершення збору врожаю. Що
раніше це зробите, то менше буде
в малиннику шкідників.
Видаляти треба також хворі або зламані пагони. Не залишайте пеньків —
на них накопичується багато інфекції. n
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Один помідор — майже
кілограм, а перець розміром
з літрову банку!
Людмила ЯКИМЧУК

е звернути увагу на цю жінку
просто неможливо. Гарна, інтелігентна, вона завжди під
час навчального року вранці поспішає до свого колективу і студентів.
Світлана Буйволенко — заступник директора Ківерцівського фахового медичного коледжу з навчальної роботи.
А ще вона давно знайшла себе у вирощуванні томатів, перцю, часнику. Сама
колекціонує насіння, збирає, висаджує, доглядає за розсадою і плекає
рослини аж до отримання врожаю.
— Незважаючи на літню відпустку,
була дуже завантажена роботою у коледжі: нові плани, вимоги, — розповідає Світлана Сергіївна. — Ще більше додасться роботи зараз, коли
навчання розпочалося. Адже вимоги
до викладання гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у нас
завжди були високими.
А я тим часом наважуся скористатися надісланими нею світлинами
і розповісти про господиню хоч трохи.
Ті, хто займається городництвом, зрозуміють мене. Адже плоди її багаторічного захоплення просто вражають
і формою, і вагою.
— А які смачні! — наголошує господиня. — У минулі роки у мене
були екземпляри томатів до 1 кілограма. Цей рік видався несприятливим, то найбільший заважив лише
652 грами. Середня вага помідорів —
380–570 грамів.
Захоплення вирощуванням томатів, перцю, баклажанів та іншої городини прийшло до неї саме собою —
жінка завжди любила експериментувати. А ще це стало віддушиною від
напруженої розумової роботи.

Найкращі ковбаски —
з домашньої коптильні

« Відпочиваю
душею, коли
доглядаю
рослини,
розмовляю
з ними
не тільки
подумки,
а й часом
і вголос.

Н

ПОСАДІТЬ СМОРОДИНУ — ДЖЕРЕЛО ВІТАМІНІВ
ти ґрунт. При перших приморозках висадіть черешки під
роз
кутом 45 градусів, присипте
кут
землею, залишивши зверху
зем
2–3 бруньки.
Через рік матимете готоозмножувати смоові посадкові кущики. Готуйродину дуже пророт для них ямку на постійте
сто. Восени треба
а нан
ному
місці і пересаджуйте.
Фото cgon.rospotrebnadzor.ru.
різати черешки довжиною
Робіть це знову під кутом: так
иною
Ро
10–15 сантиметрів. Відтак підготувазбільшиться коренева система. n

Р

Від таких смаколиків ніхто не відмовиться.

У колекції заступниці директора
Ківерцівського медколеджу
Світлани Буйволенко (на фото)
500 сортів томатів

n На часі
Це невибаглива,
морозостійка
культура. Її ягоди
містять багато
вітамінів

Фото з архіву Світлани БУЙВОЛЕНКО.

Фото з фейсбук-сторінки Світлани БУЙВОЛЕНКО.

Фото

»

4 плоди заважили аж 1,5 кілограма.

«Я навіть на вирощування помідорів підсадила міських
жителів Німеччини у Вольсбурзі та Вердері».

— Професійно колекціонувати сорти стала з подачі віртуальної подруги
з вирощування цих культур із міста Березань на Київщині Тамари Проскурні, — розповідає господиня. — Приєдналася до спільнот любителів плекати
томати, перці — і пішло-поїхало. Зараз
моя колекція налічує понад 500 сортів.
Тільки цього року вирощувала 93 сорти помідорів і 17 — перцю. Відпочиваю
душею, коли доглядаю рослини, розмовляю з ними не тільки подумки, а й
часом і вголос.
З волинянами залюбки ділиться
своїми господарськими секретами:
— Вирощую все тільки у коробах
із землею на невеличкій ділянці, що
маю під балконом, бо живу у багатоквартирному будинку, та ще —
на присадибній ділянці у доньки, —
розповідає жінка. — Помідори —
культура теплолюбива, тому їм дуже
комфортно у коробах, які підняті над
землею на 30–40 см. Коли сусіди тільки висаджують розсаду у грунт, мої
помідори вже мають зав’язь і рясно
квітують.
Розсаду на ранні помідори господиня висіває наприкінці лютого, потім

у стадії двох справжніх листків пікірує
у півлітрові пластикові склянки у куплений грунт для розсади, який обов’язково добряче прогріває у духовці, щоб
позбавити патогенної флори. Розсада
виростає потужною. Перед тим, як висадити у відкритий грунт, загартовує її,
виносячи на теплі грядки, які вкриває
на ніч агроволокном, а вдень підставляє сонечку. Залежно від погоди пані
Світлана висаджує вже дозрілу розсаду наприкінці квітня, або, як цьогоріч,
на початку травня. Землю вкриває
агроволокном, а зверху ще й плівкою
на ніч. Садить таку розсаду методом
перевалки, тому вона відразу йде активно в ріст, не хворіє і швидко починає квітувати.
— Дуже добре навіть цього несприятливого для городини року зарекомендував метод вирощування,
який запозичила у томатного блогера
з Сибіру, — продовжує Світлана Сергіївна. — Посередині грядки на півтора штика лопати роблю траншею,
яку щільно заповнюю свіжоскошеною
травою, а по боках її висаджую розсаду. Поливаю лише в траншею, тому
під томатами земля завжди суха, що є

З одного томата можна зробити салат
на кількох осіб.

профілактикою фітофтори, це по-перше. А по-друге, пріюча трава виділяє
дуже багато тепла, зігріваючи таким
чином ранньою весною коріння розсади, продукти розкладу живлять
її. Тому помідори на таких грядках я
не підживлюю нічим — трави достатньо для цього. Обов’язково мульчую
всі грядки сіном, скошеною травою,
соломою, що маю. Це захищає грунт
від пересихання, від перегрівання
коренів рослин у спеку. Не потрібно
полоти, бо мульча не дає рости бур’янам. Грядки ніколи не копаю, а лише
розрихлюю грунт навесні плоскорізом Фокіна. Під осінь обов’язково засіваю сидерати, найчастіше гірчицю,
яка добре дезінфікує ґрунт. На зиму
гірчицю прикопую, а навесні маю
пухку, збагачену перегноєм землю
від перепрілої мульчі та гірчиці. Гною
не використовую.

ГОРОБИНА — ДРУГ КАРТОПЛІ

вісно, перш за все треба підготувати льох: побілити стіни
вапном, просушити. Можна випалити їх паяльною лампою. Такий

З

Улюблені сорти томатів Світлани
Буйволенко: Амана оранж, Сландкардс, Волове серце від Балуєва, Пузата хата, Бичаче серце Мінусінське,
Верна, Чарівник, Спринт таймер від
Гонсіоровських, Паскаль із Піккардії.
Має антоціанові сорти Королева ночі,
Шеф Юбер, Сержант Пепер, Аметистова дорогоцінність, Гаргамель,
Чорна тінь та інші американського
селекціонера Тома Вагнера. Цього
року вперше садила сорти із серії
«Гноми»: Король Араміс, Королева
Анна, Кримсон Неркі, гном Маралінга. Вони сподобаються тим, хто любить низькорослі, але великоплідні
рослини. Світлана Сергіївна каже, що
віддає перевагу індетам, тобто високорослим, хоча вирощує й напівіндети
та дети, тобто середньорослі та низькорослі.
Про її захоплення писати — забракне газетної шпальти. Про сорти
може розповідати годинами. Релаксує у тих своїх помідорах! Стільки в ній
енергії та любові до всього, чим займається.
— Я навіть на вирощування помідорів підсадила міських жителів Німеччини у Вольсбурзі та Вердері: там
сестри мого чоловіка і подруга, — додає жінка. — У сестер ростуть на балконах або в тепличках, а подруга має
велику садибу, то вирошує у високих
грядках-коробах і у великих горщиках.
Насінням і порадами я їх забезпечую.
Вирощування томатів — це як наркотик, та ще й вигода для себе.
Хіба можна ще щось додати
до цього, окрім вдячності гарному
співрозмовнику?! n

Юлія МУЗИКА

адзвичайний запах та відмінний
смак роблять копченості бажаними наїдками на святковому
столі. А особливо вони апетитні, коли
домашні, із натуральних продуктів, без
барвників та хімікатів. Саме такими
ласує родина Канюк завдяки власній
коптильні.
— Зазвичай використовую її перед
святами — Різдвом та Великоднем,
коли є домашня свіжина. Та вона стає
у пригоді і в інший час, аби лиш продукти були й бажання їх приготувати. Ми
вже, окрім традиційних шинки, підчеревини, м’яса, бочка, сала, ковбасок,
коптили й рибу, кроликів, — ділиться
Олег, зауважуючи, що робить смаколики не тільки для своєї сім’ї, а й для
родичів та знайомих.
Зазвичай процес вудження триває
7–8 годин, залежно від температури
диму. Ковбаски та риба, як зауважує
господар, готуються за 3–4, якщо хочеться їх трохи підсушити — можна
потримати ще близько години. У змайстрованій Олегом коптильні дим проходить через триметровий підземний
хід, а саме м’ясо розміщується зверху
в дерев’яному ящику.
— В мене коптильня холодного копчення, для якої використовую зазвичай
дрова з вишні або вільхи. Можна брати деревину й інших листяних порід.
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прийом допо-може знищити
и
хвороботворні
штою,
бактерії. Зрештою,
же готоколи погріб вже
осити карвий, можна заносити
Фото zid.com.ua.
топлю.
енька хитрість. ВідоІ ось тут маленька
мо, що бульба починає гнити, коли

в
надто волого.
Отож, спробуйте
по
поруч
із сітками покласти
ке
кетяги
горобини та кілька
с
столових
буряків. Вони
п
потребують
підвищеного рівня вологи, а значить
вби
вбиратимуть
з повітря зайву воду, сприяючи тому,
картоп не гнила. До того ж,
щоб картопля
фітонциди, що є в горобині, згубно
н бактерії. n
впливають на

Сторінку підготував
Сергій НАУМУК.
Тел. 725102..

ЧИ ТРЕБА КОСИТИ ПОЛУНИЦЮ?
Дехто з господарів скошує її після
літа. Але фахівці не радять так
робити. На їхню думку, повне
скошування завдає більше шкоди,
ніж користі
вердження, що таким чином можна
захистити рослини від масового поширення хвороб і стимулювати ріст
молодих листочків, хибне. Адже через
листки протягом перших 70–80 днів від-

Т

Смак делікатесів дуже залежить від
різновиду дров, тож потрібно обирати, що найбільше подобається. Ми,
наприклад, полюбляємо приготоване
на вільхових, — розповідає Олег, за фахом кухар-кондитер.
Свої кулінарні здібності за браком
часу йому не завжди вдається застосовувати, та маринування м’яса перед копченням — його прерогатива.
Із дружиною Інною вони підготовлюють продукти, а вже рецептура —
за чоловіком.
— М’ясо перед копченням можна
замочувати в розсолі або ж маринувати
насухо. Пробували обома способами й
зупинилися на другому — так воно виходить м’якшим та соковитішим, — переконаний Олег, у якого за найперших
помічників і дегустаторів м’ясця — його
синочки Дениско й Станіслав. Вони,
зачувши запашний аромат копченини,
не можуть діждатися, коли вже тато нарешті порадує їх смаколиками.
Олег родом із села Майдан, після
навчання на кухаря-кондитера здобув
ще професію продавця у Маневицькому професійному ліцеї, та вже десять
років працює будівельником. Виконує
різні види робіт, мурує печі, грубки, каміни. А коли є вільний час, із задоволенням тішить своїх рідних м’ясними
та рибними стравами з різними соусами, найчастіше зі своєї улюбленої
східної кухні. n
Р Е К Л А М А

n Сам собі агроном

n Спробуйте і ви
Збереження врожаю другого
хліба — актуальне завдання
для господарів. І до яких тільки
хитрощів вони не вдаються

Такі незвичні сорти є в ківерцівської
господині.

Власноруч виготовлена спеціальна конструкція уже кілька
років слугує маневичанину Олегу Канюці (на фото)
для приготування ароматних м’ясних делікатесів

бувається живлення рослин. Затим з’являються нові, які допомагають накопичити
поживні речовини та закласти квітконоси.
Якщо ж скосити кущики, то до зими
рослини не встигнуть зміцніти. Але якщо
грядка невелика, то можна видалити
хворі листки ножем чи секатором (але
не більше десятка з одного кущика). Через півтора–два місяці операцію можна
повторити. n
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n Редакційний щоденник
… ЗНОВУ ПАЛАЄ ЗЕМЛЯ

Здоровий глузд не завжди перемагає
Фото Олександра ФІЛЮКА.

Чим переймалася
і з чого дивувалася
впродовж
останнього часу
журналістка
Євгенія
СОМОВА
…ЩО ВЛАДА ПОТУРАЄ
НЕДБАЙЛИВИМ
ОРЕНДАРЯМ

Щоразу, проходячи мимо
Волинського облмуздрамтеатру, намагаюся швидко
прошмигнути мимо встановлених біля нього синеньких
будок. Дуже уже неприємно
від них тхне. Наявність біотуалетів на центральному майдані Луцька дивує. Адже стоять
уже не один місяць. І невідомо,
скільки часу ще залишатимуться. Тим часом громадська вбиральня, яка колись працювала
там, уже більш як 10 років зачинена. Приміщення в оренді
з 2010 року. Але на дбайливих
господарів йому не щастить.
І перший — Роман Патлашинський, і другий чи друга, бо ж
у 2017 році міська влада розірвала угоду з попереднім
горе-підприємцем і віддала
занедбане приміщення в оренду ТзОВ «Луцьк Фуд сервіс»,
керівником і власницею якого
була Інна Танзе, обіцяли реконструювати його. Однак ніхто й
пальцем об палець не стукнув,
аби хоч щось зробити. Дивує, що приміщення віддали
без конкурсу. І не кому-небудь,
а родичці депутата Луцької
міськради від Радикальної партії Сергія Були. Втім, пояснення знайшлося. Організатори
конкурсу мотивували тим, що
вона була єдиним претендентом на квадратні метри в центрі
міста, хоча це й сумнівно. Дуже
вже ласий той шматок землі
у центрі Луцька. Але, як кажуть,
проїхали. Не будемо повертатися до минулого. Нам же важливий результат передачі.
Пані-підприємиця обіцяла
золоті гори: реконструювати
громадську вбиральню, збудувати над нею виставковий
центр і кафе. Та обіцянка-ця-

Чиновники туалетів на вулицях не шукають, тож чи буде у центрі
Луцька вбиральня, не переймаються.

цянка… Термін договору закінчується у кінці вересня цього
року, а до роботи на об’єкті так
ніхто й не приступав. Лучани
не отримали ні туалету, ні закладу харчування. Але ж міська
влада терпляча. Тож, очевидно,
депутати знову проголосують
за продовження договору і роками чекатимуть, що орендаторка таки реконструює колись
приміщення, а вона й далі вішатиме їм локшину на вуха, розповідатиме про свої проблеми. Звісно, керівництву міста
той туалет не дуже потрібний.
Для нього він — зайвий клопіт.
Вигідніше ж відкривати бари,
кав’ярні, аптеки. А лучанам
можна сказати: «Ходіть у заклади харчування, готелі, з якими
ми уклали договір. Вони пускатимуть». Але у цивілізованому
місті повинні бути й сучасні громадські вбиральні, які брали б
адекватну плату за свій сервіс.
Тим більше у центрі. У Німеччині, кажуть, вони є на кожній
вулиці, а у нас закриваються
навіть ті, які були збудовані
за радянських часів.
… ДЕПУТАТИ ДАЛЕКІ
ВІД ЖИТТЯ НАРОДУ

Зростання мінімалки втішило українців. Адже чотирьох
з лишком тисяч, які одержува-

ли раніше, ледве вистачало
на комуналку, скромне харчування. Але й після збільшення
мінімальної зарплати люди багатшими не стануть. Тих кілька
«докинутих» сотень особливо
не позначаться на їхньому бюджеті. Зате уряд поставить собі
плюс і буде довго говорити про

з мізерним
« Якщо
вересневим
підвищенням до 5000
гривень економіка
ще сяк-так справиться,
то із запланованим
на січень 2021 року —
до 6000 гривень (з 1
липня — до 6500 грн)
— навряд.

»

це. Мовляв, ох які ми молодці,
підняли мінімальну зарплату,
а від неї ж залежить чимало
соціальних виплат, ощасливили людей. Дуже вже хочеться
чиновникам Кабміну напередодні виборів до місцевих рад
показати, що недарма отримують гроші — щось роблять
для поліпшення життя народу.
Кожен новий уряд намагається похвалитися підвищен-

ням соціальних стандартів.
Особливо на цьому люблять
піаритися депутати «Опозиційної платформи — За життя».
Не упустили нагоди й цьогоріч.
Зареєстрували законопроєкт про зростання мінімалки
до 7500 гривень. Але їх випередив Президент, зініціювавши підвищення до 5 тисяч гривень. У «Слузі народу» вважають це кроком уперед. Мовляв,
нарешті оновлена мінімальна
зарплата зрівняється із реальним прожитковим мінімумом. А прем’єр-міністр Денис
Шмигаль запевнив, що це буде
мати позитивний ефект і для
бізнесу, і для бюджету, і для
громадян. Влада очікує на підвищення рівня життя українців,
детінізацію зарплат, хоче заробити більше грошей за рахунок
податків. До аргументів, що
піднімати мінімалку не час,
бо ж знижуються економічні
показники, ніхто не прислухався. Тим часом експерти стверджують, що це популістське
рішення, українці від цього багатшими не стануть. Розкрутиться маховик інфляції, подорожчають товари і послуги.
Марні сподівання й на детінізацію. Не буде її. Із ростом мінімальної зарплати збільшаться
податки. Це добре для держави, але погано для підприємців.
Коронавірусний карантин особливо боляче вдарив по малому бізнесу. Він нині переживає
тяжкі часи і зростання відрахувань може не витримати. Щоб
зменшити фінансовий тягар,
який звалився на нього, переводитиме працівників у тінь або ж
скорочуватиме штат. А це стане додатковим навантаженням
на бюджет, бо ж державі доведеться виплачувати допомогу
безробітним.
Зрештою, якщо з мізерним вересневим підвищенням до 5000 гривень економіка ще сяк-так справиться,
то із запланованим на січень
2021 року — до 6000 гривень
(з 1 липня — до 6500 грн) —
навряд. Але урядовцям і нардепам, які голосували за популістське рішення, байдуже.
Їм же головне, як то кажуть,
прокукурікати, а там нехай
хоч і не світає… Щоб підняти
свій рейтинг, «слуги народу»
закривають очі на те, що для
реального росту зарплат потрібен реальний ріст економіки, а не черговий закон.

Приїхала на дачу. Сподівалася подихати свіжим повітрям. Не вдалося. Ще на підході до садового масиву потягло
димком. Сусіди спалювали
картопляне бадилля, інші залишки рослинності. І подібне
відбувається щоосені та щовесни. Вогнища палають
не тільки на дачних масивах,
а й у садах, на городах селян,
біля приватних осель містян.
Люди спалюють побутове сміття, залишки рослин. Вважають,
так простіше і швидше можна
прибрати територію. Зробиш
зауваження, а у відповідь чуєш:
«А куди ж його подіти?». Спалювати зайве — то традиція, якої
українці не можуть позбутися.
Не зупиняють їх і штрафи. Адже
ті 340 гривень, які донедавна
мали б заплатити, — то невеликі гроші. До того ж треба
зловити, як то кажуть, за руку.
А це непросто. Лучани, скажімо, навчилися робити це під
покровом ночі. Та й селяни
не в тім’я биті. Якщо город далеко від хати, у полі, кидають
сірника у купу хмизу і втікають.
Мовляв, доведіть потім, що
то я запалив. На те, що вітер
може роздмухати вогонь і з малого багаття виникне велика
пожежа, яка знищить усе живе,
їм начхати.
Екологи, рятувальники уже
стомилися нагадувати, що є альтернатива спалюванню: залишки рослин, сміття, хмиз можна ж
компостувати. Але їх не хочуть
чути. Тож порушили питання про
підвищення штрафів для паліїв.
І навесні цього року парламент
підтримав відповідний законопроєкт. Так, за самовільне випалювання рослинності в населених пунктах штраф для громадян
збільшили з 3 060 до 6 120 гривень, для посадових осіб — від
15 300 гривень до 21 420. Посилили відповідальність і за порушення вимог пожежної безпеки
в лісах, забруднення атмосферного повітря. Чомусь впевнена, що і це не дуже допоможе.
Сусід сусіда ж, щоб не зіпсувати стосунків, не хоче «здавати».
Такий вже у нас менталітет. Але
викорінити шкідливу варварську
звичку зможемо, коли боротимемося з нею, як кажуть, усім
миром. До такої думки прийшли
й у Любешівській громаді. Там
вирішили виплачувати грошову винагороду тим жителям, які
повідомлять про підпал, засмічення території або ж зуміють
запобігти цьому. Такі б ініціативи — кожній громаді! Адже
в демократичній державі мають
діяти не лише силові методи. n

Р Е К Л А М А

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

Поїхала в Казахстан за братом,
про якого не було звістки 20 років,
а повернулась — із чоловіком
Багатим на різноманітні події видалось життя 70-літньої мешканки Старосілля,
що на Маневиччині, Ніни Тетерлевої. У її батьків — простих колгоспників — окрім
неї, було ще троє дітей. Один син розбився на мотоциклі у сімнадцятирічному віці,
старший оселився в Казахстані, а донька проживає в Астрахані
Фото Сергія ГУСЕНКА.

Сергій ГУСЕНКО

КУРЙОЗНЕ
ЗНАЙОМСТВО
НА ВОКЗАЛІ:
ДОПОМОГЛА ВІДІРВАНА
ВІД ЧЕМОДАНА РУЧКА

— Моя життєва історія тісно пов’язана із долею мого
старшого брата Олександра, — починає розповідь
Ніна Степанівна. — У 16 літ
він поїхав на Урал у школу
фабрично-заводського навчання, звідти ж пішов в армію, а після демобілізації
разом з іншими хлопцями
подався в Казахстан піднімати цілину. Близько двадцяти
років від нього не було жодної вісточки. Батько переживав і змушений був подати
його в розшук, бо не знав, чи
ще живий. Згодом прийшла
відповідь, що Саша проживає в Казахстані.
Коли Ніна закінчувала
школу, то пообіцяла батькові, що знайде брата. Після
11-го класу дівчина ще літо
пропрацювала обліковцем
молока, а восени поїхала
в Казахстан. Олександр проживав у містечку Кургальджино Цілиноградського району,
де влаштувався шофером.
— Чому не писав — нічого не пояснював, — продовжує моя співрозмовниця. — У нього вже було троє
дітей і дружина з Уралу. Стала з ним говорити і просити,

У мене від чемодана відірвалась ручка. Він допоміг його
занести, і більше ми не розлучались.
Спершу жінка працювала секретарем у народному
суді, але після декретної відпустки перейшла у військкомат.
— Сіяли пшеницю й отри-

вони вже потребували догляду, повернулись у моє рідне
село. Маємо троє дітей. Син
Сергій сьогодні працює далекобійником. Тетяна навчалась у Пінську і там, у Білорусі, залишилася, трудиться
на молокозаводі. Євген служив у міліції, а нині — у Маневицькій ВК-42.
На Маневиччині жінка
влаштувалась на Колківський овочесушильний завод, потім перейшла у СВК
«Мрія», куди покликав голова
Іван Вітюк та пообіцяв житло
в новобудові.
— Спочатку була завфермою, а потім керуючою
відділком, — пригадує Ніна
Степанівна. — Як і обіцяли,
дали трикімнатну квартиру.
Тоді у господарстві налічувалось 1200 корів, 800 свиней
і 80 коней. Чоловік спершу
був у дорожньому управлінні
шофером, а потім теж перейшов у СВК.
На пенсії жінка з 55 років,

на вокзалі. У мене від чемодана
« Познайомились
відірвалась ручка. Він допоміг його занести,
і більше ми не розлучались.
»

Історія життя подружжя Тетерлевих схожа на фільм:
захоплює з перших хвилин розмови.

аби він приїхав до батьків.
Поки брат гостював в Україні,
я залишалась із його дітьми
і так затрималась у цій країні. Загалом прожила в Ка-

захстані 17 років — вийшла
заміж за Анатолія, вчилась
і працювала. Коли приїхала,
Толя якраз прийшов з армії.
Познайомились на вокзалі.

мували хороші врожаї, а відповідно і мали великі зарплати, — розповідає Ніна Степанівна. — На току було стільки
зерна, що й не передати. Ми
обоє працювали, а ще тримали господарство. Коли садили картоплю, взагалі ніякого
добрива не давали. Невдовзі купили новий автомобіль.
На жнива до нас присилали
багато військових, студентів, аби допомагали збирати
врожай. Навіть чимало моїх
земляків із Старосілля були
тут на заробітках.
«ЧОГО ЩЕ ХОТІТИ? АБИ
ЩАСЛИВИМИ БУЛИ
ДІТИ»

— Кожного року приїжджали у відпустку додому —
допомагати батькам, — каже
Ніна Степанівна. — А коли

але ще 10 літ продовжувала
трудитись. Нині у господарстві Тетерлевих є старенькі
трактор та комбайн з усім необхідним реманентом, який
використовують для власних
потреб. Чотири паї віддали
в оренду ТзОВ «Баффало».
Трохи землі залишили, працюють на ній самі, бо ж тримають живність, — потрібно
допомагати сімом онукам.
Сьогодні Ніну Тетерлеву
радує те, що всі діти при роботах, що має хороших невісток. З нею мешкає найменший син Євген із сім’єю. Сергій побудувався на дідовому
обійсті. Добре живе зі своєю
родиною і донька Тетяна в Білорусі.
— Чого ще хотіти? Аби щасливими діти були, — підсумовує моя співрозмовниця. n

Р Е К Л А М А

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів
під час розроблення проєкту містобудівної документації
садибна ділянка) в селі Забороль Луцького
Повідомляємо, що 21.10.2020 року в приміщенні Заборольської сільської ради будуть
району Волинської області».
проходити громадські слухання щодо погоПропозиції та зауваження приймаються
дження розробленого проєкту містобудівної
Заборольською сільською радою протягом мідокументації: «Детальний план території для
сяця від дня публікації повідомлення за адребудівництва та обслуговування житлового бусою: Волинська область, Луцький район, село
динку, господарських будівель і споруд (приЗабороль, вулиця Володимирська, 34а.

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.

про проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів
під час розроблення проєкту містобудівної документації
для здійснення підприємницької та іншої діПовідомляємо, що 21.10.2020 року в прияльності, пов’язаної з отриманням прибутку)
міщенні Заборольської сільської ради будуть
в селі Тарасове Луцького району Волинської
проходити громадські слухання щодо погообласті».
дження розробленого проєкту містобудівної
документації: «Детальний план території для
Пропозиції та зауваження приймаються
будівництва та обслуговування будівель ринЗаборольською сільською радою протягом мікової інфраструктури (адміністративних бусяця від дня публікації повідомлення за адрединків, офісних приміщень та інших будівель
сою: Волинська область, Луцький район, село
громадської забудови, які використовуються
Забороль, вулиця Володимирська, 34а.

Представництво польської агенції
оголошує набір працівників
на склади брендового одягу
на околицях м. Лодзі
PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування.
Робота в дві з міни по 8–12 годин 5–6 днiв
на тиждень.

PЗаробітна плата – від 20 000 грн+премії.
PБезкоштовні обіди, чай, кава.
PЖитло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію
для відкриття візи, надалі бажаючі можуть
подаватися на карту побиту.

Тел. вайбер UKR 38 050 845 45 80.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення громадських
слухань щодо врахування громадських
інтересів під час розроблення проєкту
містобудівної документації
Повідомляємо, що 21.10.2020 року
в приміщенні Заборольської сільської ради
будуть проходити громадські слухання
щодо погодження розробленого проєкту
містобудівної документації: «Детальний
план території для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)
в селі Боголюби Луцького району Волинської області».
Пропозиції та зауваження приймаються
Заборольською сільською радою протягом місяця від дня публікації повідомлення
за адресою: Волинська область, Луцький
район, село Забороль, вулиця Володимирська, 34а.
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Юрист Миколай Шостак (праворуч), у чиєму доробку вже сім книг поезії та прози, створив щиру осанну знаменитому Піснедарові,
твір якого по праву вважають гімном нашого краю і співають українці по всьому світу.

Лучанин за одну ніч написав посвяту
авторові пісні «Волинь моя»
Степану Кривенькому
Її проникливі слова торкаються сердець усіх,
хто був знайомий зі Степаном Федоровичем,
шанував його як людину і поважав за талант.
Композитор прожив коротке життя, але протягом
50 років зумів подарувати людям стільки
доброти, що вони й досі славлять скромного
чоловіка з Вільхівки на Волині по всьому світі
Леся ВЛАШИНЕЦЬ,
донька композитора Степана
Кривенького

вересня минуло 28 років, відколи тато співає
в Небесному хорі. А день
30 вересня вже вдесяте позолотить смутком згадку про маму
Марію Климівну. Як і в земному
житті, уявляю їх разом у Вічному — залюблених у спів, замріяних під ліричні мелодії…
Цьогорічне літо подарувало
ще одне знайомство, яким дорожу, як і добрим ставленням
усіх, хто знав моїх батьків. Дещо
раніше в Мар’янівці селищним
головою протягом 25 років люди
обирали Бориса Олексійовича
Шостака, а ось із його сином зустрічатися не доводилося. Пан
Миколай Шостак (так він підписує свої книги) приїхав на батьківщину у справах, а в редакцію
«Горохівського вісника» завітав
зі своїм новим твором — піснею,
яку іменував посвятою співцеві
Волинського краю Степанові
Кривенькому «Мов соловейко
в гаю…» (осанна серця).
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Розговорилися, і доля знову
подивувала своєю непередбачуваністю, а вдача Миколи Борисовича — приязню і гармонійним
поєднанням покликання юриста
з даром поезії і прози. Писати
вірші почав ще у школі, і досі
гордиться, що одними з перших
їх оцінювали читачі «районки».
Працювати пішов рано, в 16 літ.
Трудився на сезонних роботах
на колишньому Горохівському
цукровому заводі. Мріяв про
студентство на історичному факультеті, однак у виш не вступив.
Розсердився тоді на себе і всіх
на світі настільки, що домігся виписки з результатами екзаменів,
наполіг в облвно на вчителюванні без педагогічної освіти й
був прийнятий учителем фізичної культури Заліської школи
на Ратнівщині.
Служба в армії на Закарпатті в окремому винищувальному
протитанковому дивізіоні вочевидь дуже змінила його погляди
на вибір професії, бо після неї
Микола Борисович обрав фах
юриста. Судово-прокурорській

справі навчався в Харківському юридичному інституті імені
Ярослава Мудрого, християнській етиці — у Всесвітній заочній біблійній школі. Відтак працював юристом житлово-комунального управління в Луцьку,
слідчим, в адвокатській компанії заслуженого юриста України

наш,
« Маестро
Степане,
Стань, розгорни
баяна,
Заграй, хай
звеселиться вся
земля!

»

Сергія Сафулька, сьогодні очолює власну юридичну контору.
Треба віддати належне багатогранності таланту цього
ставного чоловіка, який протягом робочого дня спілкується
з клієнтами, а потому поспішає
на зустрічі з друзями-письменниками й музикантами, і кожної
першої неділі місяця — на творчі
вогники літературно-мистецької
студії «Зорі над Стиром». «Спілкування з цими особистостями
по-своєму надихає, окрилює,
змушує працювати над власним стилем, захоплюватися
доробками митців-однодумців.
Читаємо вірші і прозу, ділимося новими ідеями, проводимо
презентації книг», — розповідає

про майстерню талантів її керівник Миколай Шостак.
Усміхається, пригадуючи, що писати його «прорвало
після 45-ти». Тепер він — автор семи книг поезії та прози.
Найновіша — «Жив-був Бог…
Я — ЦАР-Народ-Сущий» — про
встановлення Царства Божого на Землі на вищих духовно-етичних ідеалах Універсуму,
задекларованих українським
Майданом. Свого часу написав
дитячий гімн України, скласти ж
посвяту заслуженому працівникові культури України, Почесному громадянинові Волині Степанові Кривенькому надихнула
зустріч із давнім другом Володимиром Зелюком.
Він, троюрідний брат тата,
теж вільхівчанин, зайшов в офіс
пана Шостака в своїй справі. «Та
із собою мав збірку Степана Кривенького «Волинь моя». Не відмовив у проханні — подарував
її Миколаю Борисовичу», — пригадує Володимир Якович. «Ми
з дружиною читали її до пізньої
ночі. Здавалося, твори у ній написані серцем, хотілося віддячити Піснедарові-землякові своєю
сердечністю», — каже Миколай
Шостак.
Новий вірш поклала на музику відома композиторка-волинянка Галина Васіна. Напевне, його правдиві слова дуже
їй сподобалися, бо мелодія народилася легко, наче пташина,
з якою часто порівнюють слав-

нозвісний гімн Степана Кривенького «Волинь моя». Насолоджуйтесь і ви, шановні читачі,
цією посвятою.
До слова, цими днями на Горохівщині триває відкритий дистанційний фестиваль пам’яті
Степана Кривенького «Волинь
моя, краса моя…». Зі слів головного спеціаліста відділу освіти,
культури, молоді та спорту райдержадміністрації Марії Пилип’юк, його учасниками стали
чимало колективів і окремих
виконавців із багатьох районів
Волині. Підсумки будуть підбиті
невдовзі. Наразі ж відомо, що
окрасою цього мистецького
злету є пісня Миколая Шостака
і Галини Васіної «Мов соловейко
у гаю», яку презентуватиме народний аматорський фольклорний колектив «Родинне перевесло» із села Веселе Луцького
району.

«МОВ СОЛОВЕЙКО
У ГАЮ…»
(ОСАННА СЕРЦЯ)
Миколай ШОСТАК

Волинь моя ти рідна, талантами
не бідна,
Та є талант, всім любий на ім’я,
Отой, що в рідній краю,
мов соловейко в гаю,
Нам пісню заспівав «Волинь моя».
Почули в Україні степи і гори сині,
Почули за морями його спів.
І заспівали пісню всі про
красу поліську,
І сам Господь наш край
благословив.
Приспів:
Маестро наш, Степане,
Стань, розгорни баяна,
Заграй, хай звеселиться
вся земля!
Ми разом заспіваєм,
Хай лине понад краєм
Осанна чарівна: «Волинь моя»!
В полях росте пшениця, а діткам
казка сниться,
Цілуються щасливі молоді,
Цвітуть під сонцем вишні,
любов лунає в пісні,
А у серцях щебечуть солов’ї.
Звучить сумне сопрано:
«Чом відлетів так рано
Услід за журавлями в синю вись?!»
Лишив нам тільки Пісню,
як долю благовісну,
Заспівану на цій землі колись.
Приспів:
Маестро наш, Степане,
Стань, розгорни баяна,
Заграй, хай звеселиться
вся земля!
Ми разом заспіваєм,
Хай лине понад краєм
Осанна чарівна: «Волинь моя»!
Волинь моя,
Краса моя,
Земля моя
Сонячна. n
Фото rbc.ua.

n Кримінал

ОПЕРАТИВНИКИ ЗА КІЛЬКА ГОДИН
РОЗКРИЛИ ЗУХВАЛИЙ РОЗБІЙ
Повідомлення про злочин надійшло 17 вересня близько
6-ї години ранку з проспекту Перемоги у Луцьку. Як
з’ясувалося, двоє невідомих подзвонили в двері
заявника о 5-й годині ранку, а коли той їм відчинив,
розпилили на нього сльозогінний газ, вдарили молотком
по голові й проникли всередину
Ольга БУЗУЛУК

отерпілий на кілька хвилин знепритомнів, а коли
прийшов до тями, виявив

П

пропажу цінних речей (мобільного телефона, електроінструментів, побутової техніки) і подзвонив
у поліцію. Завдяки ретельним
і злагодженим діям того ж дня пра-

воохоронці отримали інформацію
про двох осіб, які, як з’ясувалося
згодом, перебували поблизу місця скоєння злочину. Стало відомо,
де знаходилася частина викраденого. Професійні дії вивели на слід
підозрюваних у скоєнні зухвалого
розбою. Обох зловмисників уже
наступного дня затримали.
Один з них — 37-літній лучанин — неодноразово судимий
за злочини майнового характеру

та притягався до адміністративної
відповідальності. Другий — на вісім років молодший мешканець
Маневицького району, котрий
у серпні цього року скоїв крадіжку на вулиці Вахтангова у Луцьку, завдавши потерпілим шкоди
на понад 7 тисяч гривень.
Відкрито провадження
за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. За вчинення розбою, поєднаного з проникненням
у житло, зловмисникам загрожує
позбавлення волі на строк від
7 до 12 років. n

від
« Потерпілий
сльозогінного газу
на кілька хвилин
знепритомнів.

»
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n Футбол

Здобуття «Волинню» Кубка вкотре відкладається
Фото fcvolyn.net.

А в чемпіонаті поєдинок за участі «хрестоносців» перенесли — в їхніх лавах знову завівся коронавірус
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

атч третього туру Чемпіонату України з футболу в Першій лізі
між «Волинню» та тернопільською «Нивою», запланований
на 21 вересня, не відбувся.
У луцькому клубі знову лютує коронавірус — і цього разу зараження названо «масовим». Тож
ПФЛ ухвалила рішення перенести матч на пізніший термін.
До речі, результати ПЛР-тестування на COVID-19 надійшли
ще 15 вересня, якраз напередодні кубкового поєдинку із «Прикарпаттям».
Кубок України з футболу 2020/2021. Другий попередній етап. «Волинь»
(Луцьк) — «Прикарпаття»
(Івано-Франківськ) — 0:1 (Роман Барчук, 29 хв, з пенальті).
16 вересня. Луцьк. Стадіон
«Авангард». Головний суддя —
Роман Блавацький (Львів).
Невдало стартувавши
в чемпіонаті (одне-однісіньке
очко в двох поєдинках), луцька
«Волинь» відразу спотикається
і в Кубку України. Ані рідний стадіон, ані глядачі на трибунах (нарешті!) «Волині» не допомогли.
У клубі цю поразку взялися
виправдовувати двома причинами: 1) згаданий уже спалах
коронавірусу, який змусив вносити корективи у склад та плани
команди на гру; 2) суддівські помилки (мовляв, арбітр помилково
поставив «пеналь» у наші ворота,
помилково не поставив у ворота
суперників, і ще, і ще, і ще…).
Лишається сподіватися, що

М

«Є відчуття, що футбольну Феміду ми чимось образили…»

лавах луцького клубу знову лютує
« Укоронавірус
— і цього разу зараження названо
«масовим».
»
після одужання на матчі «Волині» призначатимуть арбітрів, які
помилок не припускатимуться.
Тож «хрестоносці» лускатимуть
суперників, неначе те гарбузове насіння, здобуваючи перемогу за перемогою…
Тим часом рівненський
«Верес» виявився успішнішим
за своїх сусідів-волинян. «Червоно-чорні» — навіть досить
несподівано — здобули виїзну

розгромну перемогу над чинним чвертьфіналістом турніру — «Альянсом» із Липової
Долини.
Кубок України з футболу
2020/2021. Другий попередній етап. «Альянс» (Липова Долина, Сумщина) —
«Верес» (Рівне) — 0:3 (0:1 —
Віталій Дахновський, 52 хв;
0:2 — Юрій Соломка, 66 хв;
0:3 — Сергій Петько, 68 хв).

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 будинок із госпо-

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль «Тойота Корол-

дарськими спорудами. Є газ, вода,
0.11 га землі. Біля річки. Ціна договірна
(с. Полонка Луцького району). Тел. 066 99
39 549.
l Продається частина будинку
(м. Луцьк, район спиртзаводу). Ціна договірна. Тел. 095 71 35 770.
l Продається газифікований дерев’яний
будинок з надвірними спорудами (с. Бобли
Турійського району). Тел.: 050 72 60 037, 097
10 50 569.
l Здам
квартиру
подобово
(350 грн/доба, пів доби — 150 грн) у районі
Теремно. Wi-fi, інтернет, парковка, мангал.
Тел.: 050 23 50 880, 063 06 09 202.
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 недорого земельна ділянка
під забудову (10 соток), 8 км від Луцька, є всі
комунікації. Тел. 068 438 04 09.
l Недорого продається земельна ділянка
під город (7 соток) у Луцькому районі. Тел.
068 438 04 09.
l Терміново продається недорого земельна ділянка під забудову (16 соток), поблизу
Луцька, є всі комунікації. Тел. 068 438 04 09.

ла»,1998 р. в., газ/бензин, срібний металік.
Ціна договірна. Тел. 098 49 83 795.
l Продається бус «Форд Транзит» у робочому стані, вантажопасажир, 8 місць, червоний
колір, 1995 р. в. Ціна 50 000 грн. Можливий
торг. Тел. 096 94 09 588.
l Куплю неробочі автомобілі «Москвич»,
«Волга», «Жигулі». Тел. 096 65 47 613.
l Куплю автомобіль у будь–якому стані
(можливо після ДТП, кредитний, розкомплектований, нерозмитнений). Тел.: 099 73
74 388, 098 91 93 799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Терміново продається трактор МТЗ-82,
1989 р. в., один власник, в полі та лісі не
працював (можливий обмін на T-25). Розгляну будь–які пропозиції. Тел.: 067 15 35
752, 096 98 43 698.
l Недорого продається трактор Т-40,
1992 р. в., у доброму робочому стані. Є
документи. Можлива доставка. Тел. 096
80 48 733.
l Недорого продається трактор
МТЗ- 82.1, 2005 р. в., у робочому стані. Є
документи. Можлива доставка. Тел. 066 38
05 887.

ЗА ВОРОТАМИ

Василь САЧКО, головний тренер «Волині»:
«Сьогодні пропустили, але не будемо розбиратися, чи був там пенальті, чи була помилка
судді, чи була рука. Однак є відчуття, що Феміду
ми чимось образили — був момент наприкінці другого тайму, коли м’яч явно попадав у руку, коли летів у ворота. Я не можу цього зрозуміти, не хочу свою вину перекладати
ні в якому разі на суддівський корпус, проте я б не хотів, щоб
такими моментами нас ображали. Ми будуємо команду, комплектуємо її, бачимо ті недопрацювання, які нам треба виправляти. Перевірили сьогодні наш резерв — деякі хлопці приємно
здивували, в інших також прогрес та багато бажання. На жаль,
для того, щоб перемагати в іграх, навіть таких, як сьогодні, бажання замало — хочеться ще якості та знизити до мінімуму брак,
і тоді в нас усе вийде. Ми бачимо, над чим працювати, і будемо
це робити, хто б що не казав чи не кидав каміння — я нормально
ставлюсь до критики, і ми на неї заслуговуємо, але сьогодні ми
в такій ситуації…».
16 вересня. Охтирка. Стадіон «Нафтовик». Головний
суддя — Олександр Солов’ян
(Київ).
Результати 3-го туру
в Українській Прем’єр-лізі: СК
«Дніпро-1» — ФК «Маріуполь» —
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1:2; ФК «Олександрія» — «Ворскла» — 0:2; «Інгулець» — «Десна» — 1:1; «Динамо» — ФК
«Львів» — 3:1; «Олімпік» — «Минай» — 3:0; «Зоря» — «Шахтар» — 2:2; «Рух» — «Колос» —
1:2. n

Турнірна таблиця Української Прем’єр-ліги:
Команда
І В Н П
«Ворскла» (Полтава)
3 3 0 0
«Динамо» (Київ)
3 2 1 0
«Колос» (с. Ковалівка)
3 2 0 1
«Олімпік» (Донецьк)
3 2 0 1
ФК «Маріуполь» (Маріуполь)
3 2 0 1
«Десна» (Чернігів)
3 1 2 0
«Шахтар» (Донецьк)
2 1 1 0
ФК «Олександрія» (Олександрія) 3 1 0 2
«Минай» (с. Минай)
2 1 0 1
«Інгулець» (смт. Петрове)
3 0 2 1
«Зоря» (Луганськ)
3 0 1 2
СК «Дніпро-1» (Дніпро)
3 0 1 2
«Рух» (Львів)
2 0 0 2
«Львів» (Львів)
2 0 0 2

l Продається недорого трактор ЮМЗ-6
АКЛ, 1992 р. в., неперефарбований, у доброму робочому стані. Можлива доставка.
Тел. 096 72 22 134.
l Продам гумовий транспортер до картоплекомбайна. Тел.: 050 61 07 082, 068
56 40 474.
l Продається одновісний причіп у дуже
доброму стані. Тел. 095 20 25 319.
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.

РІЗНЕ
l Продам торфобрикет, щебінь різних
фракцій, пісок, камінь бут, формак, відсів,
цеглу білу та червону, чорнозем, землю на
вимостку, блоки, цемент, гній. Доставлю.
Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 61 14
575, 097 34 43 386.
l Продам торфобрикет, дрова, пісок,
щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу білу та червону (нову
та б/в), землю на вимостку, гній, цемент.
Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.:
099 33 74 034, 096 99 43 100.
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l Продам жом, торфобрикет, дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з
доставкою до 10 тонн). Тел. 050 37 81 998.
l Продам торфобрикет, вугілля (сортове
і для кузні). Можлива доставка. Послуги
автомобілем (самоскид). Тел.: 050 52 37
811, 098 48 13 899, (0332) 24 34 23.
l Продам жом, 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 Куплю ВРХ (корів, биків), коней, лошат, молодняк. Тел.: 050 19 32 639, 098
58 76 653, 093 44 66 539.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Продам цуценя німецької вівчарки.
Тел. 050 43 81 896.

ПОСЛУГИ
l Чищу подушки, ковдри, перини.
Під’їжджаю до кожного двору. Тел.: 066
70 45 841, 096 17 01 933.
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 Загублений додаток до атестата про
повну загальну середню освіту, виданий 2005 р. Луцькою ЗОШ № 16 на ім’я
Головчак Олена Євгеніївна, вважати недійсним.
l Загублений договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Четверговою Є. О. від
13.06.2005 р. за № 1454, виданий на ім’я
Левандовська Юлія Вікторівна, вважати
недійсним.
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n Ті, що тримають небо
Фото Олександра ФІЛЮКА.

«Любов до ткацтва передалась нам з генами», –
кажуть жінки.

З піснями, жартами робота йде веселіше.

Під смідинську пісню народжуються
домоткані доріжки до неба
Євгенія СОМОВА

аш колектив був
створений більш
як 40 років тому.
У 1992-му отримав звання народного. Ми брали участь у різноманітних фестивалях, конкурсах, — згадує жінка. — Жодне
свято в селі, районі чи області
не обходилося без «Молодички».
На кожну подію у нас був підібраний репертуар. Мали спеціальну
програму і на Новорічно–Різдвяні
свята, на Івана Купала, Андрія.
— Нас запрошували і на дні
народження, ювілеї, хрестини
та весілля, — додає Ольга Лампіка, яка в ті часи працювала
у Смідині директором Будинку
культури, а нині (так уже трапилося, що змушена була піти з посади) — костюмером у районному закладі. — Для таких свят теж
мали програму. Веселили гостей
до сліз, співали жартівливих пісень, припрошували до чарки.
У колективі зібралися,
за словами співрозмовниць,
люди, які були закохані в пісню.
Певне, тому навіть у найтяжчі
1990-ті роки, коли не виплачувалися зарплати і доводилося
виживати за рахунок власного
господарства, він не розпався.
Велика заслуга в цьому і пані
Ольги. Весела, з перчиком, запальна й енергійна, вона ніколи не опускала рук і не давала

–Н

іншим пасувати перед труднощами. Тим, хто нарікав, що
тяжко жити, казала: «Приходьте
до нас, поспіваєм». І, закінчивши домашні справи, підфарбувавши губи, щодня поспішала
до Будинку культури. Бачачи,
як чимчикує селом Ольга, жінки
і собі намагалися швидше запорати господарство, відставляли
вбік дійниці та йшли на репетицію. Пісня для учасниць фольклорного колективу була віддушиною, відпочинком від роботи
і сірих буднів.
Репертуар «Молодички», яка
хоча й з дещо іншим складом,
але й нині живе, унікальний.
Він побудований в основному

у селі
« Колись
кожна дівчина,
котра хотіла мати
новеньку одежину чи
прикрасити хату
доріжкою, рушником,
повинна була вміти
ткати, вишивати,
плести.

»

на місцевому матеріалі і говірці. Особливу увагу приділяли
автентичній українській пісні.
А її треба не лише вивчити, а й
відчути серцем, так подати, щоб
була місточком між минулим і сучасним. Був у репертуарі й твір
про веселу молодичку, який й

Нові мешканці – сервали (на фото) –
з’явилися у Луцькому зоопарку. Про це
поінформувала директорка звіринця Людмила
Денисенко. Хижаки з родини котячих мають
темні плями і смуги на жовтувато-сірому фоні і
найбільше схожі до гепардів.
«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
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дав назву ансамблю, і частівки.
Більшість із них складали самі.
Переважно про сільське життя,
кумедні історії. Одну — «Ой піду
я вранці на базар та й куплю собі
порося» — Ольга з Марією наспівали нам. Розвеселили і насмішили до сліз. Подумалось, щоб
повторити її, манеру виконання
співачок, треба, певне, вирости
на Поліссі, знати особливості
місцевої говірки.
«І ХОЧ НИНІ В ОСЕЛЯХ
КИЛИМИ ЗАМІНИЛИ
«ХОДНІКИ», ЇХ ЗАЛЮБКИ
КУПЛЯЮТЬ ДЛЯ РЕСТОРАНІВ
І САУН»

Ексучасниці гурту «Молодичка» — берегині народної пісні …
і одного із найдревніших ремесел — ткацтва. Що таке кросна, бердо, ремізки, човник, мої
співрозмовниці знають не з книжок. Вони мають змогу посидіти
за старовинним ткацьким верстатом, уміють підготувати його
до роботи.
— Коли ще працювала у Смідинському будинку культури,
то створила куточок старожитностей, — розповідає Ольга
Лампіка. — Зібрала там предмети, якими користувалися наші
предки. Люди зносили рушники, скатертини, рядна, глечики,
інше кухонне начиння, які роками лежали на горищах, у хлівах.
Хтось притягнув старовинний
верстат. Ми його підремонтували, налаштували і показували
З фейсбук-сторінки Людмили ДЕНИСЕНКО.

Закінчення. Початок на с. 1

школярам, щоб знали, як колись
бабусі працювали за ним, ткали
полотно для одягу. Але новому
керівництву він виявився непотрібним. Вирішили, що займає
місце, то я й забрала його додому. У мене ж хата велика.
Пані Ольга веде нас до своєї
оселі, показує, де облаштувала
майстерню, розмістила верстат.
Для нього знайшлася кімнатка
на першому поверсі. І хоча він
чималий, займає багато місця,
викидати його не збирається, бо,
каже, то ж наша історія. Цікавлюся, чи важко працювати на ньому.
— Комусь, може, й тяжко,
а для нас — задоволення, — відповідає, сідаючи за кросна. —
Потрібні, звісно, певні навички,
уважність. Треба знати, де наступити на педаль, щоб не зіпсувати
роботи.
Дивлюся, як вправно літає
човник у руках Ольги поміж нитками основи, і намагаюся вловити хід процесу. А полотно майбутньої доріжки вже народжується
на очах. Тонкі нитки основи переплітаються з товстішими —
з кольорових смужок тканини,
які нарізують зі старого одягу,
а потім скручують у шнурочки.
Це старовинна технологія ткацтва, яка дає змогу перетворювати їх на оригінальне полотно.
На Старовижівщині вона передавалася з покоління в покоління. Пані Ольга розповідає, що
верстатом користуються усі, хто
вміє працювати на ньому. Нікому

:)) Анекдоти
:)) :)) :))
Викопали бульбу. Думаю, нам вдалося вивести
новий сорт – картопля чері.
:)) :)) :))
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Приймальня 723894
Заступники головного редактора
Борох Сергій Іванович

770770

Cвітліковська Галина Йосипівна

722007

Римар Микола Анатолійович

723894

Наумук Сергій Васильович

725102

Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна

725102

Заступники відповідального секретаря
Харчук Олена Андріївна

720666

Місюк Олена Миколаївна

720666

не відмовляє. Частенько сідає
за нього і 80-річна Марія Поляк,
теж колишня учасниця художньої
самодіяльності. Вона виступала
в обрядових дійствах гурту «Молодичка».
— Назбирається на горищі
купа старого одягу — вже є робота, — розповідає присутня при
розмові бабуся. — Скидаю, ріжу
його та йду до Олі. Сяду за верстат — і забуваю про все на світі.
Робота заспокоює, дурні думки
не лізуть у голову.
Пані Марія ткала змалку. Як
заправляти нитки у верстат, протягувати човник, підбивати кожен
ряд бердом перейняла від мами.
Ледве до педалей діставала,
а вже ткала.
— Мене сварили, бо ж могла
все зіпсувати, то я намагалася
сісти за верстат, коли всі підуть
у поле. Дуже вже хотілося навчитися ткати, — каже усміхаючись.
За словами пані Марії, колись у селі кожна дівчина, котра
хотіла мати новеньку одежину чи
прикрасити хату доріжкою, рушником, повинна була вміти ткати,
вишивати, плести, бо ж люди
жили бідніше. Якщо й з’являлися
кошти, то їх намагалися вкласти
у господарство, придбати реманент. Тепер усе необхідне можна
купити. Через те, певне, і відпала
потреба у цьому ремеслі. Її підтримує й коліжанка Тетяна Волошин. Мовляв, домоткані рядна,
строкаті доріжки ще у 1960- ті
роки були чи не в кожній сільській
хаті, а зараз їх можна побачити
хіба що в оселях старожилів.
— Нині «ходніки» не в моді, —
розмірковує жінка. — У всіх хатах — паласи, килими. І в нас
вони є. Але я не викидаю й ткані
доріжки. Вони мені гарні, легко
перуться, а стелю їх у коридорі,
кухні. Ряднами накриваю лавки.
І якщо в більшості сільських
осель домоткані вироби доживають
свій вік, то в будинку пані Тетяни
постійно з’являються нові. Її донька Валентина Гузь створює власні
автентичні шедеври, застосовуючи
старовинну технологію ткацтва. Від
її доріжок не можна відвести очей.
Валентина стверджує, що ставлення до таких речей поволі змінюється. Вони повертаються в побут. Їх
вводять в інтер’єр сучасних осель,
ресторанів. З’являються й люди,
які цінують народне ремесло.
— Заможні українці купують
доріжки для лазень, саун, — розповідає молода майстриня, якій
на шматок хліба доводиться заробляти за кордоном.
Мистецтвом виготовлення
тканих виробів вона та її подруги
готові ділитися з усіма охочими.
Були б лише учні. n

– Чому ти не прийшов до школи?
– У мене температура 42!
– Не може бути!
– Справді! Мама вранці сказала: 36 і 6!
:)) :)) :))
– Мила, тобі дуже міцну каву зробити?
– Таку міцну, як твоя любов до мене!
– Тобто води взагалі не додавати, зерна пожуєш?

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ
Головний художній редактор
Міщук Олександр Ярославович

720666
Коваленко Оксана Анатоліївна

Головний бухгалтер
Вдовиченко Тамара Федорівна

727107

Приватних оголошень
Тимощук Руслана Борисівна

Інформації
Козюпа Мирослава Павлівна

726121

Відділ інтернет-новин
Криштоф Олег Степанович

Листів і зв’язків
із читачами

ТзОВ «Газета «Волинь»
п/р UA203034400000026008055520122
КБ «ПриватБанк», МФО 303440
ЄДРПОУ 02471695
Друк офсетний.
723932
Обсяг 3 друк. аркуші
723932

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС:

723894
725102

Реєстраційний номер
ВЛ №518-251Р 02.03.2018 р.
Віддруковано: ТОВ «ПоділляТер»,
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28 тел.:
(0352) 522737. http://aprint.com.ua

30 000

Спеціальні
кореспонденти
Власюк Людмила Миколаївна
Кравчук Ірина Олександрівна

72-51-02

Фотокореспондент
Економіки
Лісова Алла Степанівна

(244) 31178

Філюк Олександр Миколайович

720666

Тижневий тираж 47500.
Замовлення №1658.

