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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

СИНЬО-ЖОВТА ТАЄМНИЦЯ
CВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКОГО ХРАМУ
На 88-му році помер Мирослав Попович
(на фото) — відомий філософ та
гуманіст, учений та громадський діяч,
просто мудра людина, до слів якої
прислухались. На дев’ятому десятку
життя він був активним учасником
Майдану, вважаючи, що цей протест
відкрив найкращі скарби в українському
характері. «Правда все одно перемагає.
Сказане начебто на вітер, десь проросте
— якимось чином і якоюсь справою», —
запевняв Мирослав Попович

с. 3

»

Отець Ігор: «Реліквії
зберігалися між
землею і небом».

Вітаємо!

У церкві села Липне Ківерцівського району під куполом
знайшли український прапор та тризуб
с. 4-5

»

n У всіх на вустах

Олімпійське свято вирує,
але поки не на нашій вулиці
Фото із сайту Rauters.ua

Україна не те що без медалей — без потраплянь у десятку кращих
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

найбільшим
нетерпінням у перші дні змагань
ми, звісно, чекали жіночої
спринтерської гонки у біатлоні.
До речі, буквально за кілька днів
до початку Олімпійських ігор
у Південній Кореї американська
агенція «The Associated Press»

З

попередніх 6 Зимових
« УОлімпіадах
Україна
здобула 7 нагород:
2 золоті, 2 срібні
і 3 бронзові.

»

оприлюднила свій власний медальний прогноз. За ним у цій
дисципліні «бронзу» мала вибороти Анастасія Меркушина.
Ми були б аж ніяк не проти. Щоправда, прогноз цей видавався
дещо авантюрним, тим паче
з таким непередбачуваним віт-

Ми хотіли б, щоб Олена Підгрушна у Пхьончхані не лише несла прапор
України на відкритті Олімпіади, а й щоб переможно фінішувала з ним...

ром і морозом у Пхьончхані…
Під час самої ж гонки квартет
українських «спринтерок» відверто розчарував. Ірина Варвинець
аж п’ять разів схибила на двох
вогневих рубежах і фінішувала
73-ю, тобто, не потрапила навіть у гонку переслідування, куди

беруть тільки 60 кращих. По три
рази запустили по горобцях Валя
Семеренко (фінішувала 46-ю)
і Анастасія Меркушина, яка посіла не 3-є місце, яке їй прогнозували американці, а аж 55-ю…

Закінчення на с. 13

»

Учора відзначив день народження відомий волинський аграрій, директор СГПП «Рать»
Віктор Анатолійович
ШУМСЬКИЙ.
Шановний Вікторе Анатолійовичу!
Прийміть наші щирі і сердечні вітання з нагоди
свята і велику вдячність за невтомну працю, вагомі
здобутки і турботу про людей.
З року в рік, як проростає добірне зерно, так
проростають добрі справи, успіхи і досягнення колективу «Раті», який Ви очолюєте, а також багатіють і розквітають наші села. Ми радіємо, що завдяки Вам підноситься у височінь відбудована і реставрована церква,
що знайшли свою домівку в духовно-просвітницькому
центрі діти-сироти, символом надії і віри в світле майбутнє став фонтан у центрі села Ратнів, дзвенять дитячі
голоси на оновленому стадіоні, виблискують під сонцем
відремонтовані і завжди очищені від снігу дороги, тепло
в установах і в душах людей.
Приємно, що Ви зуміли створити не просто працелюбний і успішний колектив, а подарували всім відчуття
єдиної родини, яка разом і працює, і відпочиває, в якій
всі почувають себе щасливими і захищеними. Вашої доброти, підтримки, синівської поваги до людей похилого
віку вистачає на всіх.
Тож хай і надалі завжди буде з Вами прабатьківська
наука творити добро і гордість від зроблених великих
справ. Хай буде прихильною доля, у справах — успіхи,
у серці — любов, у душі — оптимізм
і натхнення.
Бажаємо Вам здоров’я,
щоб воно ніколи не підводило, друзів, які ніколи не зрадять, надії, віри та любові, які
завжди будуть окриляти.
З повагою
ратнівський сільський
голова Галина ЯКОВЕЦЬ
та жителі сіл Ратнів
і Вікторяни.
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Доброго дня
вам, люди!

ПРИВІТАЙТЕ ІМЕНИННИКІВ:

13 — Віктор, Іван, Ілля, Микита.
14 — Василь, Петро, Тимофій.

5 стріл Амура
Зимова пора наче створена для
обіймів! Коли поряд кохана людина,
то й найлютіші морози не страшні.
Можливо тому День закоханих
припадає на 14 лютого — місяць,
сама назва якого холодить

Дівчина Ірина:
«Це — мій аристократ!»
Є такий жарт, що людство давно захоплене
в полон. Але панують над нами не таємничі
організації чи прибульці, а… коти!

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Коли кудлатий клубочок, вмостившись біля
грудей, починає муркотіти, то кращого терапевта годі шукати. А скільки радощів приносять
ігри з домашнім улюбленцем! Граційний вигляд
і дивовижна гнучкість котів вражають. Тому й готові ми витрачати гроші на смачний і корисний
корм, тішити пухнастика рибинкою-тілапійкою
(знаю це з власного досвіду), оновлювати асортимент іграшок, мисочок, а часом і одежинкою
побалувати.
Кошеня на нашій світлині не просте. Це представник родини висловухих шотландців. Дівчина
тримала його, тулячи до себе і закутуючи шаликом, а воно тільки тихенько попискувало. Коли ж
почав розпитувати 13-річну Ірину, то виявилось,
що маленький аристократ (кошеня продавали
з відповідними паперами) коштує 1600 гривень.
Частину суми дівчина назбирала сама, решту подарували на новорічні свята. Що й казати — гроші
великі. Але Іринка давно мріяла саме про цю породу. Багато читала про неї, захоплюючись не лише
незвичною формою вушок, а й природною лагідністю та ніжністю. Дівчинка добре знає, як правильно доглядати тваринку, навіть має спеціальну
щітку для вичісування, хоч вона поки завелика для
такого малюка.

Волинянин закинув
вирішальну шайбу у фіналі
чемпіонату світу
Фото з мережі інтернет

«А ти в труну
поклала вудочку?»
Ця реальна історія повинна стати
застереженням від того, щоб не
прислухатися до абсурдних порад
всезнаючих жіночок на похоронах,
а cамим мати голову на плечах або
радитися зі священиком
Наталка ЧОВНИК

Коли на лід під номером «12» виходив Петер Бондра
(на фото), вболівальники зустрічали його оплесками
стоячи. І хоч Волинь ніколи не була хокейним регіоном, але
саме тут 7 лютого 1968 року у селі Баківці Луцького району
народилася майбутня зірка клубу «Вашингтон Кепіталз»
Власта КРИМСЬКА

Першим
катком
для
спортсмена став ставок у селі
Баківці, розташований біля
батьківської хати. Тоді в цьому
незграбному хлопчику мало
хто міг розгледіти майбутнього
чемпіона. З Волині сім’я переїхала до Чехословаччини. Відтак професійну стежину Петер
розпочав в хокейному клубі
«Попрад». Згодом дебютував
у чехословацькій лізі, виступаючи за «Кошице». У 22 роки
він потрапив до «Вашингтон
Кепіталз», де пережив найкращі моменти своєї кар’єри. Волинянин увійшов у тридцятку
найвидатніших гравців за всю
історію хокейного клубу, подолавши рубіж у 500 шайб. А найголовнішу шайбу у своїй кар’є-

рі закинув у фіналі чемпіонату
світу 2002 року, коли приніс
перемогу Словаччині над Росією — 4:3! Виступав на Зимових Олімпійських іграх (1998,
2006), Чемпіонаті світу (2002,
2003), Кубку світу (1996), матчі всіх зірок НХЛ (1993, 1996,
1997, 1998, 1999), є володарем Трофея Моріса Рішара
(1995, 1998), має звання «Чемпіон Чехословаччини». У 2007му Петер Бондра оголосив про
завершення хокейної кар’єри,
зігравши 961 матч за «Вашингтон Кепіталз». Він вільно
розмовляє українською, з дружиною виховують трьох дітей.
Батьківська хата Бондрів у Баківцях збереглась до сьогодні,
зараз там ніхто не проживає.
Можливо, вона колись дочекається свого господаря-героя.

До того, як Оксанин тато відійшов у Вічність, ніхто з рідних у неї не помирав. Тож молода жінка зовсім не знала, що і як треба робити в таких випадках. На допомогу, як часто
буває, прийшли жінки, які завжди в курсі, що
й до чого має бути на похоронах. Батько дуже
любив рибалити, тож вони нашепотіли доньці на вухо, що в труну такому чоловіку треба
класти вудочку, «щоб йому на тому світі було
добре». Спершу Оксана здивувалася, потім
засумнівалася і зрештою знайшла в кладовці
вудку та поклала в домовину під покривало.
Зробила і одразу пожалкувала. Цілу ніч
не знаходила собі місця від страху та докорів
сумління. Наважилася подзвонити священику, який мав відспівувати батька. Той здивувався її вчинку, насварив і строго наказав:
«Заберіть негайно». Забирати було ще важче, ніж покласти, бо навколо — люди... Але
найнесподіваніша в цій історії кінцівка. Через
кілька днів після похорону Оксанин син запитав: «Мамо, ти не знаєш, де моя вудочка?
Щось я ніяк не можу її знайти». Мама втратила дар мови…
Похоронні забобони у ХХІ столітті нібито
і не тема для обговорення. Але останнім часом чомусь побільшало новин про «розриті
могили». Люди не бояться робити кроків, від
яких холоне кров. Звісно, такі випадки — це
крайнощі. І слава Богу. Не хочеться, аби замість того, щоб іти вперед, ми повернулися в часи мракобісся. Бо так, чого доброго,
можна докотитися до звичаїв давніх скіфів,
які разом із померлим клали в могилу зброю,
речі, його дружину та дітей.

Ставлення до Дня святого Валентина
неоднозначне — хтось вважає його модною вигадкою, хтось щиро радіє святу.
Однак нікому не буде зайвим завтра ще
раз сказати своїм коханим про любов.
І допоможуть у цьому «5 стріл Амура» —
5 влучних висловів про вічне почуття:
l «Кохати — не означає дивитися одне на
одного, кохати — разом дивитися в одному
напрямку» (Антуан де Сент-Екзюпері).
l «Кохання — як вода — плавке та бистре,
рве, грає, пестить, затягає й топить»
(Леся Українка).
l «Треба бути трохи схожими, щоб розуміти одне одного, і трохи різними, щоб
одне одного кохати» (Поль Жеральді).
l «Скільки років кохаю, а закохуюсь
в тебе щодня» (Ліна Костенко).
l «Любіть одне одного, але не перетворюйте любов на ланцюги. Нехай краще
вона буде морем, що вирує між берегами ваших душ» (Джебран).
Ще про особливості свята читайте
на с. 11, 12, 16.

»

«Спалах степу» серед зими
14 лютого о 17-й годині у Галереї сучасного мистецтва «Арт-кафедра», що в
культурно-розважальному центрі «Адреналін Сіті» ( вул. Карбишева, 1), відбудеться відкриття виставки мисткині Людмили Лободи. «Спалах степу» – це перша
персональна експозиція, яка вразить силою почуттів, стилістичною довершеністю і виконавчою майстерністю.

Святитель Микита
захистить
від «червоного
півня»
За церковним календарем сьогодні
— святителя Микити, затвірника Печерського. Народ шанує його як охоронця від
пожеж, блискавок і засухи, то ж недарма
цього дня приглядались до вогню в печі.
Коли він червоний — буде похолодання,
а якщо дрова важко розпалити й вони
димлять — бути відлизі. А ще предки помітили, якщо здіймався вітер, то він ставав
дедалі сильнішим та й на буран міг перетворитися.
За прогнозом чергового синоптика
обласного гідрометеоцентру Надії Голі,
сьогодні — хмарно, невеликий сніг, на
дорогах ожеледиця. Місцями слабкий туман. Вітер східний, 5–10 метрів за
секунду. Температура повітря по області
— 0–5, у Луцьку — 1–3 градуси морозу.
14–го — хмарна погода без істотних
опадів. На дорогах ожеледиця, місцями слабкий туман. Вітер східний, 5–10
метрів за секунду. Температура повітря
вночі — 4–9 градусів морозу, вдень — від
0 до мінус 5. За багаторічними спостереженнями, найтепліше 13 лютого було
1995 року — плюс 9, найхолодніше —
2003–го — мінус 27 градусів. Радіаційний
тановив
фон учора по області становив
одину.
0,012 мілірентгена за годину.
Ведучий рубрики
НКО.
Олександр ДУРМАНЕНКО.
Тел. 72–06–66
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ГОЛОВНЕ — НЕ СТАТИ «ГОПАКОВОЮ»
І «ГОРІЛЧАНОЮ» УКРАЇНОЮ

«Проти військової
операції в Криму
виступила… Тимошенко»
Сенсаційна заява виконувача обов’язків
міністра оборони України з 27 лютого
до 25 березня 2014 року Ігоря Тенюха (на фото)
Оболонському райсуді Києва у процесі про державну зраду екс–президента
Віктора Януковича він розповів,
що 28 лютого на засіданні Ради
нацбезпеки й оборони як виконувач обов’язків міністра оборони повідомляв про обстановку в
Криму й «на кордонах від Чернігова до Маріуполя, де російські
збройні сили розгортали вже
свої угруповання — від 60–ти до
80 тисяч», при тому, що «пряма
дорога від Чернігова до Києва
для танкової бригади — це 4 години ходу».
«Я наполягав на негайному
прийнятті рішення щодо приведення Збройних сил України у
повну бойову готовність із розгортанням у зазначені райони.
Найголовніше — південний напрямок і Крим», — заявив Тенюх.
«Тимошенко тоді виступила різко проти. Вона сказала:
розгортання ЗСУ призведе до
широкомасштабного
наступу
Російської Федерації в Україну, і
треба думати не лише про Крим,
а й про усю Україну. На що я
відповів: «Для чого нам збройні
сили? Уже іде захоплення української території».
«У подальшому було прийнято рішення про приведення ЗСУ
у повну бойову готовність, але
без виходу з військових частин»,
— сказав Тенюх і додав, що події
розвивалися так швидко, що потім уже не було вибору, крім як
виходити в проблемні райони.
Він наголосив, що ЗСУ привели в повну боєготовність: «З
28–го (лютого) почалося і 20–го
(березня) закінчилося». А от
команду привести у готовність
Військово–морські сили не виконали.
Колишній в. о. міністра оборони додав, що просив дозволити йому використовувати
бойову авіацію — штурмову й
бомбардувальну: «Такого дозволу я не отримав».
Ігор Тенюх, як і тодішній глава СБУ Валентин Наливайченко,
сказав, що воєнний стан треба було вводити негайно. Чому
Олександр Турчинов на це не
пристав, йому не відомо.
Однак він заперечив твер-

В

дження адвоката Януковича про
«здачу Криму без бою»: «Завдячуючи тому, що ЗСУ були приведені у боєготовність, ви можете
сидіти зараз тут», — сказав Тенюх і додав, що попередня влада «готувала до здачі не тільки
Крим, а пів–України».
На запитання про те, чи
справді Степан Полторак пропонував виводити українські частини з Криму, Тенюх відповів:
«Мій план полягав у тому, щоб
іти на прорив, бо це війна. Мій
план не підтримали. Тому я подав у відставку».

Тенюх, як і тодішній
« Ігор
глава СБУ Валентин
Наливайченко, сказав,
що воєнний стан треба
було вводити негайно.
Чому Олександр
Турчинов на це
не пристав, йому
не відомо.

»

Проте він не впевнений, що
і його план допоміг би. «Але те,
що Збройні сили перебували в
жалюгідному стані, — це факт»,
— сказав Тенюх.
На запитання, чи були у ЗСУ
в Криму військовослужбовці, готові захищати українську територію в разі наказу, він запевнив:
«Звичайно, були».
Тенюх заявив, що тому
й вимагав тримати військові частини — і завдяки таким
військовослужбовцям вдалося
виграти час і згуртувати військо
до 25 березня.
«З першого дня я виступав
за те, щоб до Криму вилетіла
урядова делегація», — сказав
він, але не зміг сказати, хто був
проти.
«Весняна злива» була здійснена, а от подальші мої пропозиції не підтримали, тому я подав у відставку», — наголосив
Ігор Тенюх.
Джерело:
інтернет-видання
«Українська правда». n

На 88-му році помер
Мирослав Попович (на
фото) — відомий філософ та гуманіст, учений
та громадський діяч,
просто мудра людина,
до слів якої прислухались. На дев’ятому
десятку життя він був
активним учасником
Майдану, вважаючи,
що цей протест відкрив найкращі скарби
в українському характері. «Правда все одно
перемагає. Сказане
начебто на вітер, десь
проросте — якимось
чином і якоюсь справою», — запевняв
Мирослав Попович.
Давайте ще раз вдумаємось у мудрі слова
філософа
 Бувають цілі епохи,
коли добро стає «заразним» (до речі, зло не може
бути «заразним»). Мені
здається, що ми живемо
в таку епоху. Зараз є всі
умови, щоб люди народжувались не лише біологічно, а й соціально, щоб
вони мали на собі «печать
Божу». І саме це так вражає іноземців — вони собі
уявити не можуть, щоб так
боротись за європейські
цінності.
 Чим вища сходинка, на якій перебуває та
чи інша еліта, тим більша
відповідальність лежить на
ній. Але і народ повинен
розуміти, що його мовчання і відстороненість впливають на політику, що на
ньому також лежить відповідальність. Разом із тим,
відповідальність прем’єр–
міністра або президента
набагато вища, ніж відповідальність пенсіонера,
інваліда чи слюсаря.
 Поняття «бути українцем» не повинно бути чисто етнографічним. Звісно,
прив’язаність до традицій
— це здорове почуття.
Чув буквально кілька днів
тому, як бабусі з Дніпропетровщини співали козацькі
пісні. Це, безумовно, наш
скарб. Але коли Україна
буде асоціюватися тільки з
бабусями, які співають козацькі пісні, — то це й буде
те, чого хотіла добитись
Російська імперія. Але ж
ми не займаємося популяризацією у світі нічого іншого, окрім наших чудових
пісень. І це сумно.
 Візьміть Валуєвський
циркуляр, або Емський
указ, і ви це побачите, що
головне в них було не в
тому, аби заборонити українську мову. Українську
мову не забороняли,
скажімо, в театрі. Не забороняли у всіх таких, знаєте,
етнографічних, «гопакових», «горілчаних» проявах.
Така Україна, «горілчана»,
імперію влаштовувала.
 Отже, це не була
заборона української
мови, це була заборона
західницького, культурно-

го, європейського модерну
в Україні. Не можна було,
скажімо, Гамлета перекладати з англійської на
українську. Це вимагало
окремих дозволів і окремих рішень. Оце твій куточок, хохол, оце ти знай,
— «а всьо остальноє будєт
культура…»
 Характерно, що в
листуванні царя з його
Третім відділом (орган

 Поки людина жива,
ми не можемо про неї
нічого сказати, бо сьогодні вона зробила один
вчинок, а завтра — зовсім
інший і перекреслила все
те, що було раніше. Вся
людська біографія — це
сукупність вчинків. І сенс
життя теж стосується усієї
цієї сукупності вчинків,
останнім з яких є відхід
людини. Після смерті вже

політичний клас — це макітра
« Наш
з варениками. Інколи її струшують, ті, хто були
угорі, опиняються внизу, і навпаки. Але все
одно всі вареники лишаються в сметані.
політичного розшуку й
слідства в царській Росії. — Ред.) вживається
слово «Україна». Це в той
час, коли слово «Україна»
заборонялося у відкритому
листуванні. Тобто, вони
прекрасно розуміли, що є
Україна, і що вона не така,
як Росія. Вони прекрасно
розуміли, — те, що почнеться з етнографічних
деталей, закінчиться вимогами незалежності.
 Наш політичний клас
— це макітра з варениками. Інколи її струшують, ті,
хто були угорі, опиняються
внизу, і навпаки. Але все
одно всі вареники лишаються в сметані.
 Балансування між
реформаторством і олігархократією приречене на
безславний кінець.
 Те, що ми переживаємо сьогодні, — це досить
примітивний тип суспільства. Суспільство наше
знає тільки чорно–білі кольори, воно не вміє розв’язувати питання. Не «рєшать
вопроси», а розв’язувати
проблеми, які є.
 Нам не вдасться
зробити так, що десь хтось
нас винесе кудись, в якесь
«светлоє будущєє». Будем
ми «чорно і горько» — як
казала моя одна знайома,
працювати.

»

можна сказати: ця людина
— … І перерахувати факти
її біографії.
 Можна взяти собі за
точки координат людську
мерзоту, а можна вибрати гарне. Це не означає,
що, вибравши хороше,
будеш щось виправдовувати, — може, навпаки,
станеш більш нетерпимим
до людей, вимогливим до
своїх близьких, — але це
здорове невдоволення.
Коли є позитивна точка
відліку — добро, хороша
людина, друг, — то все
вибудовується від неї так,
що не перевертається і не
веде до катастрофи.
 Я людина вже немолода, і можу сказати:
людина проходить багато
народжень. І це цілком
прозаїчна річ. Колись тебе
струсане якесь явище, яке
ти побачиш або в якому
візьмеш участь, — і ти
зрозумієш, що жив неправильно. Цього боятись не
треба, це буває з усіма.
 Бути людиною — це
бути здатним розрізняти
істину і хибу, добро і зло,
прекрасне і потворне.
Мати внутрішній стержень,
який не дає відхилитись
від того, що ми називаємо
людяністю.
Підготував
Василь РОГУЦЬКИЙ. n
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А ВИ ГОТУЄТЕСЯ
ДО ВЕЛИКОГО ПОСТУ?
Два вихідних поспіль у шахтарському місті
проводяться благодійні акції на підтримку онкохворого трирічного хлопчика з селища Благодатне. Одного дня на майдані біля міського
Палацу культури відбувся концерт під назвою
«Сила дитячих сердець». А позавчора в дитячо-юнацькому центрі виступили гурти «Цвях»
та «THE SEVEN». Заходи відвідало багато молоді, долучившись до милосердної справи. У
часі це співпало з періодом, коли весь християнський люд готується до Великого посту
читати роздуми атеїста,
який сказав, що «Піст – це
найкраще, що дала релігія людству». А великий
Гіппократ зазначав, що
«Їжа повинна бути ліками,
а ліки — їжею». І змусити
себе стриматися від поїдання багато чого смачненького — це, очевидно,
крок до покращення фізіологічного самопочуття.
Багато людей помилково
вважають, що слід дотримуватися всіх канонів
посту. Інакше це «не буде
зараховано». Та, напевно, правильніше знайти
«золоту» середину, бо ж
важливіше «не їсти одне
одного»…
Підготовка до духовного очищення вимагає відмови від багатьох
спокус. Піст — це період
самовдосконалення, час
жертовних, благородних
дій, про які мають знати
тільки людина, якій допомагаєш, і Бог, до якого є
шанс наблизитися.
Якось під час поїздки
на Закарпаття в одній з
кав’ярень Мукачева побачила дошку, на якій
зазначалося, що в наявності є «підвішена кава».
Це означало, що хтось з
відвідувачів не лише сам
посмакував ароматним
напоєм, а й вирішив зробити маленький «сюрприз» іншій людині, яка,
можливо, рахувала гривні
до зарплати. Приємно,
що цей великодушний
шляхетний закордонний
жест перейняли в нашому
західноукраїнському «маленькому Парижі» — місті
Лева, і не тільки…
Кажуть, робити добро
ніколи й нікому не пізно.
І не обов’язково чекати
Великого посту. Кроків,
спрямованих на очищення душі, від нас Всевишній чекає завжди. n

з дитинства найбільшим святом у нашій
сім’ї була Пасха. І як
її чекали! Пригадую,
як в останню неділю перед Великим постом ми з
бабусею ходили в гості до
її сестер, і як щедро в них
частувалися, а тиждень
перед тим готували вареники, випікали пироги.
Казали, що так треба, бо
Масниця…
Масницю або Масляну щороку відзначають за
56 днів до Великодня. Тепер це припадає з 12 по
18 лютого. Вірили, що за
цей час повинна прокинутися вся природа й тварини після зимової сплячки.
В народі це свято, яке супроводжувалося піснями,
танцями, різноманітними
розвагами, було одним
із найбільш очікуваних.
Готували зазвичай сир і
пироги, булочки й пампушки. Й обов’язково
— млинці, бо вони вважаються символом сонця.
Цей період передбачав підготовку до Великого посту тілесну й духовну. Священики просять
не забувати, що піст — це
не утримання від їжі або
просто дієта, адже будьяке тілесне обмеження
без духовного не має нічого спільного з релігією.
Головне, аби людина за
ці сім тижнів усвідомила
всю сутність свого гріховного життя, гріховного
світу, і намагалася максимально очиститись.
Наголошують, що не
варто відмовляти собі в
піст у їжі, якщо це призведе до занедужання
або роздратування. Та чи
не краще себе налаштувати морально, зібравши
силу волі та мужність, аби
з максимальною користю
використати ці благодатні
дні? Якось довелося про-
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У 2020-му церкві буде 250 років.

СИНЬО-ЖОВТА ТАЄМНИЦЯ
CВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКОГО ХРАМУ
У церкві села Липне Ківерцівського району під куполом
знайшли український прапор та тризуб
Перед масивними кованими воротами чекаємо
священика. Якась жіночка
дуже підозріло, з недовірою подивилася на нас
й строго запитала:
— Хлопці, а що це ви тут
робите? Чого крутитеся
біля нашого храму? Сьогодні служби немає.
— Чекаємо отця Ігоря
Цилюрика, — ввічливо
пояснили їй. Вже згодом
я зрозумів, чому вона цікавилася й приглядалася
до нас
Кость ГАРБАРЧУК

НА ЗНАМЕНІ —
КРОВ, ПРОЛИТА ЗА УКРАЇНУ

Разом зі священиком прямуємо через доглянуте й гарне
подвір’я до церкви, праворуч —
дерев’яна триярусна дзвіниця.
Отець Ігор відключає сигналізацію й пояснює, що мусять остерігатися, бо два роки тому храм
пограбували. Злодії, очевидно,
шукали срібну чашу, але так і не
знайшли. Забрали 13 невеличких ікон.
Кажу настоятелю, що одна
уважна парафіянка нас також
прийняла за якихось зловмисників, бо наполегливо допитувалася звідки ми й з якою метою
приїхали. Добре, хоч поліцію не
викликала.
Внутрішнє убранство старовинного дерев’яного Свято-Михайлівського храму, спо-

Отець Ігор Цилюрик: «На жаль, ніхто з жителів не знає подробиць цієї історії».

рудженого у 1770 році, викликає
подив і захоплення. Особливо
майстерно вирізьблені з двох
суцільних дощок царські врата.
За словами священика, церква
зводилася на дубових палях.
За переказами, коли їх заміня-

років тому перекривали церкву
« Десять
й майстри під бляхою знайшли якийсь пакунок,
загорнутий в хустину. Коли розкрили, то побачили
цей прапор та тризуб.

»

ли кам’яним фундаментом, то
знайшли багато людських кісток та черепів, які захоронені
під підлогою. Тож цілком ймовірно, що церква збудована на

А

Сільськогосподарське товариство
візьме на роботу
агронома-садовода з досвідом
роботи в саду та догляду
за багаторічними насадженнями.

Житлом забезпечуємо.
Тел. 0673328906.

якомусь древньому кладовищі.
Та й від минулого століття залишилася нерозгаданою таємниця синьо-жовтого прапора.
Отець Ігор обережно виносить з вівтаря саморобний
стяг, пошитий з двох марлевих

На полотнищі видно плями крові, пролитої за Україну.

полотнищ та намальований на
кольоровому картонному аркуші тризуб.
— Десять років тому перекривали церкву й майстри під
бляхою знайшли якийсь пакунок, загорнутий в хустину.
Коли розкрили, то побачили
цей прапор та тризуб, — розповідає священик. — Скільки
літ історичні реліквії там пролежали, нам не вдалося з’ясувати. Тому можемо лише здогадуватися. Навіть старожили
не пам’ятають. Ніхто з жителів
села не знає подробиць. Хоча
мені доводилося чути різні версії. Казали, що прапор
і тризуб зберігали в церкві ще
до приходу перших совєтів
у 1939- му.
Закінчення на с. 5
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Закінчення. Початок на с. 4
Кость ГАРБАРЧУК

а словами отця Ігоря, під
час війни в храмі переховувалися повстанці, то
ймовірно, вони й заховали. Хоча це ж було не так просто
зробити — вилізти, щоб ніхто не
побачив, на церковну баню, відігнути металеву покрівлю. Люди
навіть в ті страшні роки все-таки
сподівалися й вірили, що колись
таки знадобляться українські національні символи, які не треба
буде ховати.
Уважно роздивляємося саморобний прапор, на якому добре
видно плями, хтозна, може це чиясь кров, пролита за Україну. Тих
героїв давно немає на світі, але
збереглася захована ними для
нащадків святиня.
Цікавлюся у священика, чи не
має наміру передати ці направду
раритети у Ківерцівський чи обласний краєзнавчий музей?
Він пояснює, що були різні
пропозиції, але реліквії завжди
зберігатимуться у їхньому храмі,
адже це частина його історії.

З

85-річний Адам Попович: «Староста міг того прапора сховати».

УПІВЦІ ВІДСТРІЛЮВАЛИСЬ
ВІД «КРАСНОПОГОННИКІВ»
ІЗ ДЗВІНИЦІ

Разом з отцем Ігорем ми поїхали до липненського старожила
Адама Поповича, якому виповнилося 85 літ. Колись він жив біля
храму. Дід Адам пригадав кілька
фрагментів з історії Свято-Михайлівської церкви, в якій, за його
словами, завжди творилася молитва і відбувалася служба Божа
— при поляках, при німцях і при
совєтах.
Як розповів наш співрозмовник, у 1943-му, під час нацистської окупації наказали всім жителям Липного зібратися у храмі,
але хтось добре поінформований
попередив людей: не йдіть, бо
німці планують спалити всіх разом із церквою. Перед цим відбулася кривава розправа у сусідньому Берестяному. Там понад
дві сотні селян від смерті врятувала німецька жінка Ельза Шнетінберт. За словами діда Адама,
тільки завдяки Божому провидінню тоді у Липному вцілів і храм,
і люди.

Реліквії зберегли для нащадків.

Вже після війни в навколишніх лісах діяли загони українських повстанців. Для боротьби
з ними у Холоневичах стояв цілий військовий гарнізон «краснопогонників».
— Якось з батьками їхали
ми волами на своє поле. Я ще
був пацаном, — пригадує Адам
Григорович. — Коли чуємо, як
щось сильно бахнуло на дзвіниці. Там ховалися повстанці. Бачимо, летять воєнні з гарнізону,
а їден побіг за підмогою в штаб.
Знялася стрілянина. «Краснопогонники» стали пуляти з усіх
боків. То одного упівця забили
через вікно, а чотирьох чи п’ятьох забрали і погнали в Холоневичі. То не скажу вам, як їхня
доля склалася. Чув, що зосталися вони живі.
— У вашому храмі зберігається український прапор та

»

Читаємо нас по-новому:

ВІВТОРОК —
«Волинь-нова»
(16 сторінок);

ЧЕТВЕР —
«Волинь-нова»
(24 сторінки);

ЧИТАЙТЕ
У ЧЕТВЕРГОВІЙ

Прекрасний 55–літній
й ювілей
осяяв життєву дорогу директора
иректора
СГПП «Рать»
Віктора ШУМСЬКОГО.
ОГО.
Шановний Вікторе Анатолійоатолійовичу! Мали за честь познайоминайомитися з Вами та оцінити Ваші моральні чесноти два роки тому, коли
завдяки ідеї Ваших друзів
в та Вашому меценатству у селі Вільхівка
Горохівського району реконструювали пам’ятник заслуаслуженому працівнику культури
тури
України, Почесному громаомадянину Волині, авторові пісні «Волинь моя» Степанові
ові
Кривенькому.
Поважаємо Вас як таалановитого господарника,
ка
людину, котра з гідністю
виконує своє призначення засівати землю хлібом та
зернами духовності. Маючи талант господарювати, Ви
здобули найцінніше — людську шану, вдячність і визнання.
Щиро вітаємо зі знаковим святом! Зичимо добра,
радості, сонячного настрою, щедрих врожаїв та багато
нових хороших справ. Нехай
кожен день буде сповнений
гарного настрою, достатку,
удачі. Божого Вам благословення, міцного здоров’я і
всіх земних благ. Із роси Вам
і води, Господарю!
Із вдячністю
Леся і Михайло
ВЛАШИНЦІ,
донька і внук
композитора
Степана Кривенького.

n Пряма мова
Мирослав ГАЙ, волонтер, про те, як Росія відповість за
розгром своїх військ у Сирії (коли 7 лютого російські
найманці та кадрові військові разом із солдатами Асада
пішли в наступ на курдів, їх вогнем зустріли американці.
Колона нападників була повністю знищена: втрати росіян
у живій силі оцінюють у мінімум 217 загиблих. — Ред.):
Росія повинна буде відповісти. Але у військовому
плані вона не має чого протиставити. Найімовірніше, буде використана тактика не системних терактів. Для західних демократій
ратій
дуже чутливі удари по цивільномуу
населенню, як це було в Ніцці,
Брюсселі, Лондоні і під час марафону
фону
у Вашингтоні. Впевнений, що наййближчим часом ми почуємо про нові
теракти — це і буде відповідь РФ за
приниження в Сирії.

«

»

ПУБЛІКАЦІЇ,
ЯКИМИ ЗДИВУЄ
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▶ Страшне
П’ЯТНИЦЯ —
«Цікава газета
на вихідні» (16 сторінок).

А на сайті — volyn.com.ua — цілодобово!

«Цікава газета
на вихідні»
Відтепер нас можна передплатити
у будь-якому поштовому
відділенні України
ВАРТІСТЬ ПЕРЕДПЛАТИ:

тризуб, може ви знаєте, коли
й хто їх заховав? — запитую
у старожила.
— Я все намагався допитатися в людей, вам нічого нового не скажу. Колись, ше у вуйну
був у церкві староста. Звався
по-сільському Дмітьор, а прізвище Третяк. То він тримав зв’язок
із повстанцями. Думаю, староста міг того прапора сховати, бо
прийшли совєти, а він мав ключі
від церкви. Можу кому й шепнув,
але вже не зосталося в живих нікого…
***
Красивий та величний Свято-Михайлівський храм, якому
через два роки буде 250 літ, мовчить. Тільки він знає всю правду
про синьо-жовтий прапор, захований під церковною банею між
землею та небом, щоб ближче до
Бога. n

Цікава —
до кави!

1 місяць – 11 гривень
3 місяці – 33 гривні
6 місяців – 66 гривень
Передплатний індекс для Волині – 60304, для Рівненщини
вн
ненщ
енщини
ини – 60312
ини
6031
60
312
31
2,
для решти України — 60307

У комплекті з «Волинню-новою» – значно дешевше!

5

відлуння
трагедії у Муравищі: рятуючи
дітей, загинув учитель фізкультури сільської школи

▶ Листи з війни: навіть одна СМС
здатна вселити в душу сонце

▶ 95-річний чоловік із Ковельського району бореться, щоб
у селі відновили магазин

▶ Дівчина з Горохівщини прийшла
у спортзал, щоб мати гарну
фігуру, і… стала чемпіонкою
світу!

▶ Популярна сторінка «Доброго
вам здоров’я!» і неймовірна
історія в рубриці «Так ніхто не
кохав»

У П’ЯТНИЦЮ, 16 ЛЮТОГО,
НА 16 СТОРІНКАХ

Газета
ЦІКАВА

на вих ідні

▶ Пройшов сталінські табори і написав
нам пісню «Волиняночка»

▶

Першим тренером знаменитого Вейна Грецкі була… його
бабуся-українка!

▶

Рецепт успішності від всесвітньо відомого Зигмунда Фрейда: «Той, хто був
улюбленцем своєї матері, через усе
життя пронесе почуття переможця»

▶ Як навчити дитину ділитися і не бути
жадібною

▶ Схема вишивки, поради для справжніх господинь, медична шпальта,
ціла сторінка рецептів найсмачніших
страв і поради досвідченого психолога, як свекрусі і невістці не стати
ворогами.

Дорогі читачі, щоб зустрічатися
ТРИЧІ НА ТИЖДЕНЬ, зверніться,

будь ласка, до вашої листоноші –
і вона оформить передплату!

6
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n Із сесійної зали

«ГАМАНЦЕМ» ВОЛИНІ
БУДЕ РОЗПОРЯДЖАТИСЯ
ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК
Нарешті депутати ухвалили головний фінансовий документ на 2018 рік
Фото із сайту 4vlada.com

У проекті
порядку денного
18-ї позачергової сесії
Волинської обласної
ради було 48 питань.
Серед них головне
— прийняття кошторису
на 2018 рік. Окрім
цього, проголосували
за цілий ряд кадрових
рішень та призначили
керівників комунальних
закладів. Депутати
обрали вже третього
голову бюджетної
комісії — Ірину Вахович,
та передали «привіт»
керівнику фіскальної
служби Світлані Савчук

«КИЇВСЬКА МАФІЯ
РІЖЕ ЛІС, ЯКОГО
ЗАЛИШИЛОСЯ
НА 11 РОКІВ?»

Кость ГАРБАРЧУК

ЗА ЩО ТАК ДЯКУВАВ
НАЧАЛЬНИК
ОБЛАСНОЇ ПОЛІЦІЇ

Засідання розпочалося з виступу 72–річного майора Адама
Ковча, який від імені 16 тисяч волинських відставників закликав
депутатів прийняти звернення
до керівництва держави щодо
перерахунку пенсій військовим та пенсіонерам силових
відомств. Після полеміки щодо
того, хто ж розвалював українську армію, його пропозицію
підтримали одноголосно.
Відразу після цього приступили до розгляду порядку денного і відправили у відставку
голову бюджетної комісії Андрія
Турака, який сам написав заяву
і склав повноваження. Замість
нього за головний «гаманець»
Волині віднині відповідатиме
член фракції «УКРОПу», науковець та фаховий економіст Ірина
Вахович. Нагадаємо, що це вже
третій керівник цієї комісії. Адже
спершу її очолювала депутат
від «Батьківщини» Людмила Кирда, але після розколу в рядах

лату у конвертах у будівельній
галузі, про торгівлю фальшивим
алкоголем в Устилузі. Врешті–
решт голова обласної ради Ігор
Палиця нещадно розкритикував
доповідь податківця, передав
«вітання» керівнику ДФС Волині
Світлані Савчук, якої не було на
засіданні, й запропонував заслухати її звіт на наступній черговій
сесії. Щоправда, поки невідомо,
коли вона відбудеться.

Ірина Вахович тепер відповідатиме за роботу найсерйознішої комісії
в обласній раді.

доходи обласного бюджету передбачені
« Отож
у сумі 8 мільярдів 382 мільйони 268 тисяч
гривень.
«білосердечних» пані Людмилу
змістили з посади й призначили
досвідченого господарника Андрія Турака.
Голова обласної ради побажав успіхів новому керівникові
ключової комісії, та зауважив,
що робота з бюджетом — справа серйозна, тому всі повинні
працювати продуктивно і спільно з представниками виконавчої
влади, а також із розпорядниками коштів.
Свій виступ на сесії генерал
Петро Шпига розпочав з подяки голові обласної ради та засновнику фонду «Тільки разом»
Ігорю Палиці за 4 подаровані автомобілі для співробітників кримінального підрозділу Головного
управління Національної поліції
в області. За словами керівника

»
правоохоронців, криміногенна
ситуація на Волині залишається
складною, але контрольованою.
Пояснив, чому зменшилася кількість патрульних бригад з 12 до
3 — частина молодих поліцейських звільнилася зі служби. Після виступу аж 11 депутатів ставили запитання: про незаконні
затримання й обшуки, нелегальний видобуток бурштину, злочини в аграрній сфері та безлад на
дорогах.
Більш вимогливими були
обранці громади до виступу
першого заступника начальника
Головного управління Державної фіскальної служби в області
Віталія Чуя. Його запитували
про контрафактні товари та перевірки на підприємствах, про
проблеми перевізників та зарп-

Ще минулої осені волинські
депутати створили тимчасову
контрольну комісію з питань, що
виникають у сфері лісових відносин. Її очолює Анатолій Грицюк.
У своєму звіті депутат намалював просто апокаліптичну картину про масові зловживання та
порушення у 22 держлісгоспах.
Як заявив Анатолій Петрович, на
Волині діє мафія, яка «кришується» з Києва. Обранці вчергове
запропонували звільнити начальника управління Олександра Кватирка, адже при таких
темпах рубки в області залишилося деревини на 11 років, така
була оприлюднена інформація.
На диво, зовсім іншу точку зору
на роботу лісівників має Василь
Столяр, котрий став на їхній захист і заявив, що озвучена паном
Грицюком доповідь — це окрема
думка членів комісії.
Нарешті настав той радісний
момент, коли волинські депутати
ухвалили головний фінансовий
документ і практично без обговорення. Всі спірні моменти
узгодили ще раніше на комісіях.
Отож доходи обласного бюджету передбачені у сумі 8 мільярдів
382 мільйони 268 тисяч гривень.
Ігор Палиця привітав волинян із цією подією:

— Багато хто нарікав на депутатів за те, що ми не проголосували за бюджет у кінці 2017 року.
Ці нарікання — марні. Хто кричав
«все пропало» — або не фахівець, або провокатор. Ми зробили свою роботу якісно і виважено
підійшли до підготовки головного фінансового документа.
Натомість голова обласної
державної адміністрації Володимир Гунчик не голосував за
ухвалення кошторису й пояснив
свою позицію в офіційному коментарі:
— Коли ми говорили минулого року, що нам треба добудувати перинатальний центр
та розвивати військовий ліцей
через санаторій «Турія», то сьогодні я бачу, що з бюджету зняли
32 мільйони гривень і вони були
розкидані депутатам як подачки для вирішення своїх питань
в регіонах: вікна, двері, ремонти. Я вважаю, що такі речі треба
було робити з коштів, які йшли
з перехідних залишків. Зовсім
не враховані пропозиції адміністрації по об’єктах обласної
комунальної власності. Не виділено коштів на онкодиспансер,
тубдиспансер, психіатричну та
інфекційну лікарні.
А далі приступили до розгляду кадрових питань. Думаю,
для багатьох стало несподіванкою, що більшість депутатів
не проголосували за призначення досвідченого фахівця та
справжнього фаната своєї справи Анатолія Силюка директором
Волинського краєзнавчого музею. Щодо інших кандидатур,
то їх затвердили. Отож обласні
комунальні заклади будуть очолювати: Олександр Огороднік
— директор — художній керівник заслуженого народного
ансамблю пісні і танцю України
«Колос»; Олена Григола — директор Ковельського медичного коледжу; Руслана Дибель
— дружина обласного депутата
Володимира Дибеля — керівник
санаторію «Лісова пісня». Миколі Зайченку довірили керувати
обласною
дитячо–юнацькою
спортивною школою інвалідів,
а Олена Місюк очолила Руденський психоневрологічний
інтернат. Також продовжили
термін дії контракту з Едуардом
Неймарком — директором комунального підприємства «Волинський обласний навчально–
курсовий комбінат». n

n Позиція

«Батьківщина» пропонує вдвічі
підвищити пенсії селянам і збільшити
їх пенсіонерам–силовикам
Перший заступник голови фракції цієї політичної сили Сергій Соболєв в інтерв’ю
журналістам зауважив, що значній частині сільських пенсіонерів виплати так і не
проіндексовані належним чином і сподівань на їхнє підвищення немає
Наталка ГРІНЧУК

еляни не можуть підтвердити жоден робочий день до 1972 року,
адже доти в них не було трудових книжок. Понад те, вони
не мали паспортів. А багато
пенсіонерів не спроможні підтвердити свій робочий стаж
і після 1990–го — через зниклі
архіви та з інших причин.
— В умовах інфляції, коли

С

зростають ціни на продукти,
на комунальні послуги, питання індексації пенсій треба
врегулювати першочергово,
— зазначив Сергій Соболєв.
Політик також зауважив,
що вже третій уряд поспіль
знущається над хліборобами. Спочатку при проведенні
«пенсійної реформи Тигіпка»
під час режиму Януковича —
Азарова трудовий стаж для
селян, необхідний для нараху-

вання пенсії, збільшили втричі.
Зараз виплати селянам фактично не підвищилися, вони
залишаються
найнижчими
серед інших категорій. Саме
тому «Батьківщина» пропонує
проіндексувати вдвічі пенсію
для всіх, хто заробив відповідний стаж на селі. Такий законопроект розроблено і подано
до парламенту.
«Батьківщина» також вимагає від уряду виконати свої

виплати селянам залишаються
« Зараз
найнижчими серед інших категорій.
зобов’язання перед захисниками України і підвищити
врешті–решт пенсії військовим пенсіонерам, про яких
«забули» під час ухвалення так
званої «пенсійної реформи».
До слова, під час протестної акції, що відбулася
у Луцьку минулого тижня, пенсіонери–силовики передали
заступнику голови Волинської
обласної парторганізації ВО
«Батьківщина» Андрію Козюрі

»

звернення до лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко, в якому просили врегулювати процедури для ухвалення закону
про імпічмент Президента та
для негайного припинення
системних порушень прав
людини, які допускає нинішня
влада. Документ негайно направили в Київ, щоб народні
депутати почули думку волинських пенсіонерів. n

РЕЗОНАНС
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n Пульс дня

n О часи! О звичаї!

ЧЕТВЕРО МОЛОДИКІВ
ЗҐВАЛТУВАЛИ ДІВЧИНУ
Підозрюваних
— мешканців
села Чемерне
Сарненського
району
Рівненської
області — взяли
під варту. Двом
із них лише по 20
років, іншим —
24 та 26

ПОРОШЕНКО НЕ ЗАПРОСИВ ДРУЖИНУ
НА ВАЛЬС
Президент із першою леді (на
фото) відвідали знаменитий бал
у Віденському оперному театрі
лава України вперше в історії
побував на зустрічі з першими особами Австрії в рамках
важливого публічного заходу — Віденського балу. Президент цієї країни цьогоріч скористався привілеєм
запросити особистого гостя — ним
став Петро Порошенко. Під час візиту наш лідер поговорив з усім керівництвом дружньої держави. Перед
початком балу на всіх європейських
каналах, що транслювали цю подію,
десять разів прозвучала назва «Україна». Зупинилося головне подружжя
в одному з найрозкішніших готелів
австрійської столиці – «Імперіал», за
6 хвилин ходи від оперного театру.
Люксові номери в ньому коштують від
2 до 5 тисяч євро за добу. Але у Відні
Порошенки ночувати не залишилися – літаком повернулися в Київ, так
жодного разу і не станцювавши.
Втім, на заході не обійшлося без
провокації. На бал вдалося прорватися і представницям «Femen». Одна
з них, Аліса Виноградова, публічно
оголилася, в присутності гостей продемонструвавши нанесений на її тіло

Г

Ірина ПАСІЧНИК

Резонансна подія сталася ще
30 січня. Того дня три подруги зустрілися з хлопцями, з якими недавно познайомилися й обмінялися телефонними
номерами. Після того, як випили кави,
молоді чоловіки перейшли до вживання наркотичних речовин. Дівчатам це
не сподобалося, і вони залишили компанію. Та вже згодом «кавалери» почали настирливо телефонувати до однієї
з них, пропонуючи зустрітися. Та не погоджувалася. Як розповідає прес-офіцер відділу комунікації управління
поліції Рівненщини Марія Юстицька,
молодики посеред ночі приїхали до будинку, де вона винаймала житло. Хлопці силоміць витягли свою жертву з помешкання, помістили у «Volkswagen
Passat B5» на іноземній реєстрації
та відвезли у лісовий масив неподалік села Чемерне. Один із них тримав
у руках лопату і погрожував фізичною
розправою. Там дівчину зґвалтували,
а потім привезли додому.
Вранці потерпіла звернулася до
правоохоронців, які миттєво розшукали нападників. Хлопці, побачивши
поліцейських, кинулися тікати, залишивши своє авто на дорозі. Згодом їх
усе ж затримали. Днями ґвалтівникам
оголошено про підозру, а суд вирішив
узяти їх під варту. Молодим чоловікам

загрожує від 7 до 12 років ув’язнення
не тільки за наругу над жінкою, а й за її
викрадення, а також за переховування
від поліції. Арешт накладено й на автомобіль. Під час огляду транспортного
засобу в ньому виявили наркотичні ре-

— сирота, а родичі
« Потерпіла
хлопців намагаються їх
«відмазати».
»
човини та інші речові докази.
Цей злочин завдяки соціальним мережам набув розголосу, а користувачі стурбовані, що підозрювані можуть
уникнути належного покарання. Олександра Холодович у «Фейсбуці» зазначає, що потерпіла — сирота, а родичі
хлопців намагаються їх «відмазати»:
«Ці тварюки із сімей… «віруючих» із
Чемерного, тож «адвокатів» і можливостей у них вистачає. Вже намагалися
«порішати», а потім мамусі доводили
поліціянтам, що їхні діти і мух у квартирку випускають!»
Тож активісти Рівненщини тримають цю резонансну справу під пильним
контролем, адже після всього, що дівчині довелося пережити, «захищати її
фактично нікому». n

образливий вислів на адресу Порошенка. Перед початком акції активістку бачили разом із російським послом у Відні та лідером ультраправої
фракції у парламенті Австрії, який раніше приїжджав в окупований Крим.
Поки українці у соцмережах засуджують візит глави держави на бал, віце-спікер Ірина Геращенко зазначає:
«Якщо заможним європейцям можна
нагадати про Україну і про війну, про
оборону, в тому числі їхнього щасливого світу і миру, десь там у ложі прекрасної віденської опери — значить,
треба мчати туди. Європейська політика, справжня світова політика твориться не лише у високих кабінетах,
друзі, й не лише на сніданках, але й
у ложах віденської опери чи на важливих вечерях». n

n Пряма мова
Сергій ФУРСА, економіст, про те, чому Україна не візьме приклад із

«

Казахстану, де в частину судів працювати суддями запросили англійців:

Українські депутати рвуть на собі тільник, закликаючи відстоювати
«суверенітет», не дозволяючи іноземцям впливати на судову
систему країни. Депутати захищають суверенне право на
бідність. Українську суверенну корупцію. Чому депутати
це роблять? Тому що вони патріоти? Смішно. Депутати
бояться. Бояться, що якщо під впливом іноземців вийде
створити незалежний від цих самих депутатів (а заразом
і інших впливових українців) суд, вони самі можуть опинитися за ґратами. Депутати вже ускладнили собі життя,
проголосувавши за електронні декларації і створивши
НАБУ. І не хочуть збільшувати свої проблеми.

»

n Офіційно

«Київська влада має дати більш жорстку
відповідь Варшаві»
Заява фракції ВО «Свобода» у Волинській обласній раді щодо антиукраїнської істерії поляків
Анатолій ВІТІВ,
голова фракції
ВО «Свобода»
у Волинській
обласній раді

6
лютого президент
Республіки Польща Анджей Дуда підписав ухвалені польськими сеймом та
сенатом антиукраїнські зміни
до «Закону про Інститут національної пам’яті – Комісію з
переслідування злочинів проти
польського народу» й деяких
інших законів.
На жаль, ці зміни спрямовані проти нашого та інших народів у руслі пропагандистської
політики Кремля. Під дискримінацію потрапляють не лише
українці. Відчувається прагнення поляків ревізувати всю
світову історію. Забороняється
згадувати про факти співпраці
польського уряду з Третім рейхом (зокрема, під час розподілу Чехословаччини), злочини
проти людяності в катівнях на
кшталт Берези Картузької (де

7

мордували і страчували українців, білорусів, литовців, євреїв,
представників інших національностей). А за спростування
історичної брехні передбачене
позбавлення волі до трьох років.
Одіозні зміни до законодавства Польщі криміналізують
не лише боротьбу членів ОУН
і УПА за Українську державу в
період їхнього існування. Вони
оголошують злочинцями й тих
представників нашої нації, які
провадили цю боротьбу до
створення ОУН – у часи, коли
Варшава тримала в окупації
частину українських земель,
що стало можливим завдяки
віроломній зраді молодої Української держави і сепаратним
домовленостям із московськими більшовиками.
Таким чином, злочинцями
оголошено всіх українців, які
боролися за відновлення незалежності України. Заборона
«бандерівської ідеології» – це
заперечення права українців на
власну державність і національну гідність.

В той час, як Україна спливає кров’ю, безвідповідальні
польські політики підступно
б’ють у спину. Нагадуємо полякам, що й Небесна сотня, і тисячі наших героїв, які четвертий
рік боронять Українську державу та жертвують своїми життями в цій боротьбі, ішли і йдуть у
бій під бандерівськими гаслами
«Слава Україні! Героям слава!»

провальну
« Зазовнішню
політику
вимагаємо звільнення
голови МЗС Павла
Клімкіна із займаної
посади.

»

Саме ці бандерівці стоять
також і в обороні Польщі, Європи та всього світу від московської орди. Нинішній правлячій
владі Польщі слід пам’ятати
історію польських помилок.
Минуле свідчить: без «українського щита» поляки не здатні
були витримати зіткнення ні з

Москвою, ні з Османською державою. Коли українці і поляки
спільно воювали проти ворогів,
вони здобували перемоги над
грізними суперниками. Коли
ж поляки втрачали відчуття
реальності, то зазнавали катастрофічних поразок.
Прикро, але це вже –
системна політика. Один із найбільш згубних її наслідків – те,
що Варшава фактично поставила хрест на перспективному й
життєво необхідному для України і Польщі геополітичному проекті – Балто–Чорноморському
союзі. Головним вигодонабувачем цієї катастрофи є Російська
Федерація. Таким чином, Варшава завдала удару не лише
по Україні, але й по собі. Адже,
якщо Україна після цього не вистоїть, наступною впаде Польща.
Відповідальність за такий
стан справ лежить також і на
теперішній українській владі.
Пацифістська, беззуба реакція
Президента і Верховної Ради
України не може показати польським шовіністам, що вони пе-

рейшли межу. На жаль, Президент, як представник України на
міжнародній арені, парламент і
зовнішньополітичне відомство
продемонстрували цілковиту
неготовність відповідати на нові
виклики, які постають перед
Україною.
Вимагаємо від Президента
України зайняти більш жорстку
позицію щодо відстоювання
національних інтересів України, за провальну зовнішню політику – ініціювати звільнення
голови МЗС Павла Клімкіна із
займаної посади та повернути звання Героя України Степанові Бандері та Романові
Шухевичу. А від Верховної Ради
України – підтримати ініціативу
ВО «Свобода» та закріпити використання червоно–чорного
стягу національно–визвольної
боротьби українського народу
під час офіційних подій.
Слід рішуче відповісти на
ворожі дії сусідів і засудити злочини проти української нації,
здійснені польськими окупантами у першій половині ХХ століття. Знайте: ми не мовчатимемо
й адекватно реагуватимемо на
провокативні дії частини польського політикуму, який зазіхає
на українську гідність, принижуючи наших Героїв! Слава Україні!
Озвучено на 18-й
позачерговій сесії обласної
ради VII cкликання
8 лютого 2018 року. n

n На замітку

n Домашня ферма
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НУТРІЇ ПОЛЮБЛЯЮТЬ
РЯСКУ Й ОЧЕРЕТ

ГОТУЄМО
ҐРУНТ
ДЛЯ РОЗСАДИ
Правильно вирощена, вона
стане гарантією хорошого
врожаю томатів, капусти,
перцю і баклажанів. Про що
потрібно подбати у першу
чергу? Ґрунтосуміш повинна
бути пористою, рихлою і з не
надто кислим середовищем.
Досягти таких показників
можна за умови правильного
приготування ґрунту. Типовою
помилкою городників–
початківців є сівба насіння
в звичайну землю, яку взяли
з городу

Ковельчанин Леонтій Пунда вирощує
цих тварин уже понад 30 років
Фото Сергія НАУМУКА.

№ 4 (33)
n Ідея для ініціативних

n Селянські мудрості
Фото Тетяни АДАМОВИЧ.

ДОГЛЯД ЗА КОРОНОЮ
ОВОЧЕВИХ ДЕРЕВ

рунт для розсади томатів, перцю, капусти, баклажанів та огірків повинен складатися з таких
компонентів:
Перегній отримують з перепрілого гною або рослинних решток, що
робить його поживним і родючим.
Торф. Невід’ємний компонент
будь–якої суміші для розсади. Він
забезпечує надходження рослині
необхідної кількості вологи.
Розпушувачі. Крім торфу, хорошої пористості ґрунт набуває після
додавання грубозернистого річ-

Ґ

Кожен господар повинен старатися, щоб корони
його дерев мали яку–небудь форму і не були
зарідкі, бо це некорисно відбивається на кількості
плодів, але слід пильнувати, щоб вони не були
часом загусті, бо тоді якість овочів буде гірша
Олексій ЧЕРКАСЬКИЙ

П
Важкі грона тішать око.

б застерегти від
« Хотілося
надмірного використання
добрив при підготовці
суміші під овочеву
розсаду.

ВОЛИНСЬКИЙ ВИНОГРАД МІСТИТЬ
НАЙБІЛЬШЕ АНТИОКСИДАНТІВ

»

кового піску. Саме цей компонент
створює найкращі умови для вирощування городніх рослин розсадним способом. Річковий пісок і торф
можна замінити тирсою, але перед
застосуванням її треба обробити окропом.
«Листяна» земля. Її найчастіше збирають у лісі, де ростуть листяні дерева. Вона рихла, але через
низький вміст поживних речовин її
не використовують як основну для
розсади, а застосовують, тільки комбінуючи з іншими видами ґрунтів.
Овочівники не рекомендують брати
землю під вербою, дубом або каштаном, бо вона дуже насичена дубильними речовинами.
Хотілося б застерегти від надмірного використання добрив при
підготовці суміші під овочеву розсаду. Бо на етапі проростання насіння рослині не потрібно багато
мікроелементів. Необхідність у них
виникає тільки при появі перших
справжніх листочків. Тому добрива
зазвичай вносять через кілька тижнів після сходів.
Знезаражують ґрунтосуміш для
домашньої розсади, проморозивши
її. Якщо такої можливості немає, то
використовують полив дезінфікуючими засобами або обробку парою.
Наприклад, добре полити ґрунт розчином марганцівки (3 г на 10 л води),
після чого провести обробку протигрибковими препаратами. Або ж
помістити його у тканинний мішок
і пропарити 45 хвилин. Можна прожарити землю в духовці, але тоді разом із хвороботворними мікробами
зникнуть і необхідні поживні речовини. n

роріджування та прорізування корони робимо перед пробудженням вегетації (до руху
соків у дереві), тому що, як почнеться вегетація (рушать соки), бруньки, як квіткові, так і листкові,
почнуть набрякати і при відтягуванні відрізаних гілляк
з середини корони дуже легко обламуються.
Перш за все вирізуємо сухі гілки, поломані та пошкоджені, яких вегетація була б дуже трудна. Гілляки
такі прирізуємо або до місця здорового, якщо частина, яка залишилася, досить добра, може далі розвиватися, або аж до основи гілки. Після приступаємо до
проріджування корони. Тут вирізуємо: 1) зайві гілляки;
2) ті, що взаємно перешкоджують; 3) що крижуються;
4) гілляки, що ростуть всередину корони, загущуючи її;
5) паростки, які ростуть сильно вгору, так звані «вовчки»; 6) гілляки, які, крім цього всього, ще загущують
корону або своїм ростом деформують її.
Тут треба глядіти, щоб усі головні гілляки, виходячи в одному напрямі, не були ближче 50–60 см одна
від другої.
«Український голос»,
№ 13, 26 березня 1942 року. n

Жителька Володимира-Волинського Галина Борис на присадибній ділянці вирощує майже чотири
десятки сортів лози. Коли я довідалася про таке захоплення директора міського територіального
центру соціального обслуговування, це стало для мене справжньою несподіванкою
Тетяна АДАМОВИЧ

ирощування
винограду — то моє хобі
«довжиною» у сім років, скоро відкрию восьмий сезон,
— каже Галина Леонідівна, котра
розпочала цим займатися зовсім
випадково.
Жінка шукала інформацію про
виноградарство, та усе ніяк не наважувалася купити лозу, бо думала, що ягода любить теплий клімат,
тож навряд чи сповна розкриє свої
властивості у нашім краї. Та одного разу, виписуючи з інтернет–магазину малину, калину й аґрус, не
втрималася і купила один кущик
винограду сорту Кодрянка, бо
вельми вже гарними і великими
були на знімку ягоди. За літо він
добре підріс, а взимку підмерз, бо
не вкрила його, але виявився зовсім не таким, який замовляла.
Наступного року черпала інформацію від виноградарів, що мають досвід. Наполегливіше шукала
порад про догляд і обрізування, бо
пагони швидко загущувалися. Читати їх і відразу застосовувати на
практиці набагато простіше, ніж
вивчати теорію, переконує жінка.
А тим, хто має бажання вирощувати виноград, радить постійно
поповнювати знання, а помилившись, не розчаровуватись, бо лоза
при доброму піклуванні віддячить
щедрим урожаєм.
— В Україні немає регіону
з менш сприятливим вегетаційним періодом цієї рослини, ніж
волинський край, — розповідає
Галина Борис. — Але і в нас є свій
бонус — сніг, який «кутає» лозу
в теплу ковдру. Крім того, є ще
один плюс: «король» антиоксидантів — ресвератрол — у найбільшій кількості є тільки в червоному винограді, вирощеному

—В

Довідка «Волині–нової»
Газета «Український голос» виходила у Луцьку
в 1941–1944 роках спочатку раз на тиждень, пізніше двічі на тиждень. Головними редакторами
були Володимир Постригач, Анатоль Дублянський. Мова видання – українська.

Фахівці до цих пір не вирішили,
овочем чи фруктом є ананас.

Онук Данилко смакує бабусиним урожаєм.

для початківців: плекайте
« Порада
одразу ранні, ранньо–середні та
середні сорти, бо пізні не кожного
року визрівають.
у нашому стресовому кліматі!
Найліпше цю рослину садити
на відкритих сонячних ділянках.
Навіть незначне затінення буде
затягувати дозрівання, зменшувати цукристість, збільшуючи ймовірність грибкових захворювань.
У нашої співрозмовниці шпалери
розміщені з півночі на південь,
і виноградну лозу увесь день освітлює сонце. Оптимальна відстань
між кущами 2–2,5 метра, між шпалерами — 3. Садить лозу так, щоб
«п’ятка» була на глибині близько
30 сантиметрів від поверхні грунту
і під кутом 45 градусів у напрямку
півдня. Глибше садити не рекомендують, бо коріння повільніше
прогріватиметься, виноград розвиватиметься слабше і отримає
менше часу для достигання.
— Перші кущі садила у так звані «розумні» ями — з дренажем,
а пізніше — просто під лопату і
значних відмінностей у розвитку

»

не помітила, – розповідає господиня. — Землі у нас родючі, поживні і мають вдосталь вологи.
У ямку сиплю трохи нітроамофоски чи перегною. Під молоді кущики органіки даю небагато, бо заводяться личинки хрущів, які дуже
шкодять корінню.
Почати бажано із сортів, які
стійкі до хвороб і «пробачають»
різні експерименти при формуванні кущів. Із майже сорока сортів переважно столового, а також
універсального та кишмишного
винограду, які випробувала Галина Борис, найкраще себе зарекомендували Августин, Плевен мускатний, Румба та інші. Ще одна
порада для початківців: плекайте
одразу ранні, ранньо–середні та
середні сорти, бо пізні не кожного
року визрівають. І звертайте увагу
на підвищену комплексну стійкість
до морозу і грибкових хвороб.
Варто знати, що у нашому регіоні

Галина Борис «чаклує» над лозою.

мало виноградних хвороб, а шкідників майже ніколи не траплялося.
Нині у Галини Леонідівни лишились найбільш улюблені сорти, бо
вони добре дозрівають, мало хворіють (або й не хворіють зовсім),
відмінно зимують без укриття. І усі
смачнющі! Це — Августин, Аркадія,
Велес, Вальок, Дружба, Забава,
Ніколь, Плевен мускатний, Румба,
Руслан, Фуршетний, Флора, Хамелеон, Юпітер, Дойна. Є й такі,
які вивчає, і, можливо, вони ще
стануть фаворитами. Той процес
у неї безкінечний.
Уже цього року пані Галина
придбала більше десятка чубуків технічних комплексно–стійких сортів винного спрямування.
Поки що думки щодо новинок
такі ж, як на початку вирощування столових сортів: то непомірна
наука виготовити напій зі власноруч вирощеного винограду. Але,
вірю, таки діждемося колись волинського вина. n

Колись його подавали в оцті, а ще шинкували, як капусту, зберігали у діжках і варили
или з
нього борщі.

У доброго хазяїна навіть без води нутрії чисті і доглянуті.
Сергій НАУМУК

олись напівводяних гризунів утримували значно більше господарів,
аніж тепер. Можливо, тому сприяла мода на шапки з нутрії. Але й нині є
хазяї, які із задоволенням розводять цих
тварин. Пенсіонер–залізничник Леонтій
Пунда займається цією справою багато
літ.
…На його обійсті заходимо у хлів, де
розміщені кілька кліток.
— Тут у мене молодняк віком два
місяці, — Леонтій Дмитрович відчиняє
дверцята «хатки», де метушаться невеликі, наче щурики, тваринки. — В іншій
уже більші: тим п’ять місяців. Поруч —
«мій хлопець», самець. А нижче — кітна
самка.
На одній клітці помічаю записи. Це
господар відмічає дату злучки, дату
ймовірного та фактичного щеніння,
кількість цуценят у пометі, скільки з них
самок та самців. Час від часу Леонтій
Дмитрович докуповує нутрій, аби поміняти кров.
Годує своїх підопічних кашею з картоплі, лушпайок та дерті, яку запарює окропом. Дорослій особині за
раз дає жменю такого корму, тобто
80–100 грамів. Окрім каші, підгодовує кукурудзяними качанами. Гризуни
з’їдають увесь качан, тільки осердя залишається. Із соковитих кормів нутрії
чудово поїдають топінамбур та моркву.
А ще господар привозить для них рослини, що ростуть у воді: очерет, лепеху
та ряску. Останню згодовує не лише

К

сирою, але й запарює в кашу. У рясці
багато вітамінів і мало клітковини, а це
дуже важливо. Цю непримітну водяну
рослину Леонтій Дмитрович навіть сушить на зиму: висипає на подвір’ї на
клейонку дрібну зелень – і через кілька
днів вона вже схожа на тирсу.
Хазяїн вважає, що нутрії можуть об-

кращі за кролів.
« Нутрії
Вуханів я теж утримував
раніше. А тепер напасть по
них ходить: щеплення треба
робити і доглядатися до них.
Нутрії цього не бояться.

»

ходитися без водних процедур. У цьому
переконався на власному досвіді. Варто
лише давати їм доволі сіна, і тоді тварини вичісуються об нього. І справді, його
підопічні мають чудовий вигляд, наче
щойно з водойми.
— Нутрії кращі за кролів. Вуханів
я теж утримував раніше. А тепер напасть
по них ходить: щеплення треба робити
і доглядатися до них. Нутрії цього не бояться. Та й їхнє м’ясо смачніше, і шкурка
теж в ціні. За одну дають 45–50 гривень,
а кролячі беруть лише по 10, — перелічує переваги своїх утриманців Леонтій
Пунда. — Крім того, нутрію можна бити
цілий рік, а літнє хутро кроля — нікудишнє. Тож на вуханів би їх не поміняв. n
Р

n Знадобиться кожному

ЯК ПРАВИЛЬНО
НАСАДИТИ МОЛОТОК
НА РУЧКУ?
Спочатку добре зачистіть отвір. Тоді
підгоніть держак і зробіть лобзиком
хрестоподібний пропил на
3/4 довжини посадочного місця
Набийте головку молотка на ручку і розклиньте. Клинки (з твердих порід дерева) повинні мати товщину близько 3 мм і плавно звужуватися з одного кінця, але з іншого мусять
бути притупленими.
Клинці можна посадити на клей. Коли він
застигне (через добу), відпиляйте ті частинки,
які виглядають. n

Сторінку підготував Сергій НАУМУК.
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ТІЛО ПОКІЙНИКА ПРОЛЕЖАЛО
В КВАРТИРІ ТРИ РОКИ
Волинь
l У Брищі Княгининівської ОТГ

на полігоні побутових відходів
видобуватимуть метан. Згоду
на це дали мешканці села під час
громадського обговорення. Про
це повідомила очільниця громади
Олена Твердохліб. Добутий газ
спалюватимуть задля отримання
електричної енергії, яку продаватимуть за «зеленим» тарифом.
Поки що сільська рада від полігону
отримує високу орендну плату, яка
згідно з договором між райдержадміністрацією та Луцькою міською
радою надходить до бюджету
об’єднаної громади, а це орієнтовно
1,2 мільйона гривень на рік.
l 16 хлопців з іменем сина

знайшла мама безвісти зниклого
кулеметника 51-ї бригади Сергія
Жука з Нововолинська. Останній раз боєць виходив на зв’язок
28 серпня 2014 року, відтоді жінка
розшукує дитину, не погоджуючись з версією про його смерть.
Волинянка кілька разів здала кров
на аналіз ДНК, але безрезультатно.
У листопаді минулого року командування частини подало позов до
Володимир-Волинського суду,
аби визнати Сергія Жука спершу
безвісти зниклим, а потім — померлим. Втім жінці вдалося переконати
Феміду і суд вирішив: вважати
Сергія Жука живим і у полоні. Про
це пише газета «Місто Вечірнє».
l У селі Тростянець Ківерців-

ського району місцеві мешканці
збунтувалися проти рішення
звільнити священика церкви Святої Трійці і самовільно
закрили храм на ключ. Люди
зазначають, що отець відновив
храм, і хтось на нього спеціально
зводить наклеп у нібито розпусних
діях у сауні. Прихожани звернулися
до митрополита Луцького і Волинського УПЦ КП Михаїла із заявою:
якщо протоієрея Сергія Ледвовка не
повернуть, вони готові перекривати
дорогу і навіть перейти у Володимир-Волинську чи Рівненську
єпархію.
l Луцьк і надалі залишати-

меться без очільника міста.
Наприкінці минулого тижня під час
пленарного засідання сесії Верховної Ради народні депутати не
підтримали рішення про включення
питання про призначення виборів
міського голови у Луцьку до порядку денного. Обранцям забракло
голосів. За це проголосували 206
нардепів, 124 — не голосували,
а утрималось шестеро.
l 67-річний художник Ми-

хайло Мельник після 15 років
заробітків в Італії повернувся до
Луцька. Його картини зберігаються
не тільки в Україні, а й в усьому
світі. За кордон чоловік подався,
аби оплатити навчання дітям. Там
він працював у вітражній майстерні,
а після основної роботи малював
акрили й пастелі, але коли перейшов на будівництво, то міг малювати лише в негоду або взимку.

Минулого четверга о 13-й годині у Луцьку за місцем проживання
в одному з будинків на вулиці Гулака-Артемовського було
виявлено муміфікований труп 59-річного чоловіка

Рівне

Олена ВОЛИНЕЦЬ

авдяки
телеканалам ця новина вже
облетіла всю Україну,
оскільки подібний факт
достойний трилера. Постає резонне питання: як
же так, що сусіди не зогледілися і не виявили раніше
померлого (невже справді
ми так живемо у міських
квартирах-сотах, що нічого не знаємо одне про одного)?
Виявляється, було трохи не так: три роки тому,
коли після смерті матері
чоловік десь зник, мешканці під’їзду вирішили, що він
поїхав до дружини в Росію.
Оскільки з часом під дверима зібралося чимало
платіжок за комунальні послуги, то, кажуть, люди викликали навіть дільничного. Але двері відкривати він
не став, посилаючись на
те, що за новими законами
ніхто не має права робити
це самовільно.
На цей раз двері чомусь
були відкриті, що й насторожило сусідів, які викликали правоохоронців, а вже
ті, зайшовши в квартиру,

З

l Іванна Бояківська (на фото)

смерті
« Після
матері чоловік
десь зник,
мешканці під’їзду
вирішили, що він
поїхав до дружини
в Росію.

»

побачили
муміфіковане
тіло чоловіка (так само, як
господар, висох і кіт). Коментуючи цей випадок, завідувач сектору комунікації

головного управління Національної поліції у Волинській області Віктор Гомоль
сказав:
— Під час огляду тіла
покійного очевидних ознак
насильства не виявлено.
З метою встановлення остаточної причини смерті
труп направлено на судово-медичну експертизу. Відомості щодо цього факту
внесено в Єдиний реєстр
досудових розслідувань за
статтею 115 Кримінального
кодексу України. n

— рівненська поліцейська,
інспектор зв’язків з громадськістю — стала обличчям патрульної поліції України. На сторінці
поліції у соціальних мережах
розміщена добірка фото жінок-поліцейських з різних країн світу
— США, Туреччини, ОАЕ, Непалу,
Естонії, Мексики, до яких приєдналася і наша землячка.
l Медові пряники у формі

серця, приурочені до свята всіх
закоханих, продає дубенчанка
Оксана Стрільчук, аби зібрати
29 500 євро на лікування сина.
У півторарічного Матвія діагностували двобічну сенсоневральну глухоту. Тож мама випікає смаколики,
аби зібрати гроші на операцію.
Кошти можна переказувати за
такими реквізитами: Ощадбанк —
5167 4901 4496 7107; ПриватБанк —
5168 7573 4401 4909.
l На Рівненщині поблизу

n Надзвичайний випадок

ПРАВООХОРОНЕЦЬ,
ЗАХИЩАЮЧИСЬ,
ПОРАНИВ ЛЮДИНУ
10 лютого, близько 20-ї години,
на службу «102» надійшло
повідомлення про нанесення
тілесного ушкодження
громадянину

У ВИШІ ОБЛАСНОГО
ЦЕНТРУ РОБИЛИ
КРИПТОВАЛЮТУ?

Ольга БУЗУЛУК

а попередньою інформацією, інспектор управління патрульної
поліції у Волинській області, перебуваючи поза службою (на вихідному) та вигулюючи собаку в парку
культури і відпочинку імені Лесі Українки, зробив зауваження двом чоловікам, які розпивали спиртне в громадському місці на лавці. Однак ті на
його слова не відреагували й агресивно поводилися — почали шарпанину з інспектором і стали наносити
йому удари. Правоохоронець, захищаючись, ударив одного із чоловіків
розкладним ножем.
Тим часом, нападники почали
тікати в напрямку проспекту Волі.
Помітивши на одному з них сліди від
крові, інспектор наздогнав їх і викликав «швидку» та поліцію. Одного
з молодиків у результаті шпиталізували до міської лікарні, де його прооперовано. Інспектор також звернувся за допомогою до медичного
закладу.
Нині у соціальних мережах поширюється флешмоб на підтримку патрульного, який більш як за два роки
служби зарекомендував себе відповідальним та професійним поліцейським. Крім того, є учасником АТО. n

З

За процесуального керівництва Луцької
місцевої прокуратури працівники
слідчого відділу Луцького відділу поліції
та Поліського управління кіберполіції
Департаменту кіберполіції Національної
поліції України в ході розслідування
кримінального провадження про
несанкціоноване втручання в роботу
електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), автоматизованих
систем та комп’ютерних мереж
провели санкціонований судом обшук
у приміщенні Луцького національного
технічного університету
Наталія МУРАХЕВИЧ

ході обшуку виявлено та вилучено
комп’ютерну техніку, флеш-носії та інше
обладнання, яке, ймовірно, використовувалося для майнингу криптовалюти й було
встановлене в одному з приміщень навчального закладу. Триває досудове розслідування.
Перевіряється причетність одного з працівників вузу до несанкціонованого втручання в роботу його електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), автоматизованих систем та
комп’ютерних мереж. За місцем проживання працівника також проведено обшук, у ході
якого вилучено комп’ютерну техніку. n

У

траси Рівне — Луцьк у лісі біля
комплексу «Скольмо» невідомі викинули токсичні відходи:
ртутні лампи, жерстяні коробки з написом «яд» та скляні
флакони із рідиною невідомого
походження. З потеплінням існує
небезпека потрапляння небезпечних речовин у грунтові води. На
місці працювали спеціалісти ДСНС
і поліції, щоб встановити ступінь
небезпечності знахідки. Після
експертизи фахівці прийматимуть
рішення, коли і хто має прибрати
отруйні відходи.
l Рівненчанка Алла Цупер,

яка є олімпійською чемпіонкою
Сочі-2014 у фристайлі, стала
прапороносцем білоруської
команди на відкритті олімпіади
у Пхьончхані. Наша співвітчизниця
ще з 1998 року живе та тренується
в Мінську. За цю сусідню державу
виступає ще один рівнянин Антон
Кушнір, олімпійський чемпіон Сочі
у фристайлі. А його колега-фристайлістка вихованка рівненського
обласного ліцею-інтернату Ольга
Полюк змагається в складі олімпійської збірної України.
l Майже 3 тисячі рівнян

покусали торік тварини, з них
171 людину — скажені. Антирабічні щеплення були призначені
674 мешканцям області, або
майже 25% від тих, хто звернувся
до медиків. Всього в області не
пролікованих від сказу 40 осіб,
що є великим ризиком виникнення захворювання людей на цю
небезпечну недугу. У 36 випадках
постраждалі відмовилися від антирабічного лікування, самовільно
перервали щеплення 2 особи, ще
2 особи виїхали за кордон.

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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ДЕПУТАТІВ — НА ФРОНТ:
ТАМ ЗОРІ ЯСКРАВІШІ,
НІЖ ІЗ ЧИНОВНИЦЬКИХ КАБІНЕТІВ
Карикатура Євгенії ОЛІЙНИК, «Радіо Свобода».

...І ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ
ОДИНИЦІ ЖИРУЮТЬ,
А МІЛЬЙОНИ — БІДУЮТЬ

Чим переймалася
і з чого дивувалася
упродовж останнього часу спеціальний
кореспондент газети
«Волинь-нова»
Людмила ВЛАСЮК

Вони перечекають війну
— а далі знову підуть на вибори, розвиватимуть бізнес,
відпочиватимуть на Мальдівах. Усе, як завжди. Сидять
собі спокійно в депутатських
кріслах, і чого їм боятися? Їхні
діти не воюють на фронті. Для
них кожен день — це просто
етап кар’єри. І жодна люстрація їм не страшна. Навіть війна. У них зовсім інший вимір
життя. Після Революції гідності
в парламенті з’явилися нові
люди, а з ними — надія. Але, на
жаль, затягувати пояси тугіше
і надалі доводиться лише нам.
Від сюжету «ТСН» у голові рій
думок: розміри депутатських
надходжень сягають 80 тисяч
гривень на місяць — цей «новорічний подарунок» влаштували собі народні обранці. Стає
смішно з того, що більшість із
них не пам’ятає, скільки вони
отримали за січень. Така собі
амнезія. «Соромно сказати.
Як люди живуть, і як депутати
— це називається небо і земля. Отримала заробітної плати
майже 70 тисяч гривень. Не
знаю, мені так дали», — зізналася народна обраниця Тетяна
Бахтеєва. Більшість же навіть
не цікавиться її розмірами.
Надмірний достаток одночасно відбирає і совість, і пам’ять.
Чого чекати і на що надіятися
простим людям, які залишають
обурені коментарі під відеосюжетом: «Підняли пенсію на
20 гривень. Тепер я отримую
1532 гривні. Ось так і живемо»;
«Читаю цю публікацію після інформації про онкохворих дітей
і розумію, як остогидла ця система, де життя дитини нічого
не варте».
Що змінилося у нашій країні? Хіба що нові марки автомобілів народних обранців на
старих розбитих дорогах. Із
телеекрана розповідають про
елітні маєтки, шалені зарплати,
дорогі вподобання можновладців і водночас транслюються
повідомлення про загиблих,
скалічених військових, показують розбомблені будинки на

Цей
в історії
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Коли життя поза нашою реальністю.

вірних пригод. Це живе спілкування манило нас пізнавати світ
і в пекуче сонце, і в проливний
дощ. І ось я думаю: як теперішні школярі проводять своє
дозвілля? Наскільки для них
усе це взагалі важливо? Батьки
скаржаться на те, що їхні діти
годинами не випускають із рук
телефонів замість того, щоб по-

змінилося у нашій країні? Хіба що нові
« Що
марки автомобілів народних обранців на старих
розбитих дорогах.
»
країні найвищий. Туди, де виконують роботу чесно, щиро та
без фальші. Поки вони тут і далі
приймають закони. В першу
чергу лише для себе.
… ПРОГРЕСИВНІСТЮ,
ІНТЕРНЕТ–ЗАЛЕЖНІСТЮ
ТА САМОТНІСТЮ
СУЧАСНИХ «ГУГЛОМАНІВ»

У п’ятнадцять ми весь
вільний час проводили на вулиці — навесні і влітку ходили
вболівати за футбольну команду на сільський стадіон, восени
і взимку теж не втрачали нагоди
стати, мов той вітер, що приносить відчуття свободи та неймо-

читати книгу чи погуляти із друзями. Вони зациклені на віртуальному світі. Маневруючи між
вкладками браузера, завантажуючи пост на «Фейсбук» і фото
в «Інстаграм», відповідаючи
на повідомлення в месенджерах, — так сьогодні живуть діти
XXI століття. У їхніх руках круті
гаджети, у навушниках грає гучна музика. Саме там вони спілкуються та знайомляться.
— Привіт! Який у тебе «Інстаграм»? — це такий сучасний
спосіб сказати дівчині, що вона
сподобалася.
Донька моєї знайомої говорить: «Я навчаюся в дев’ятому

класі і ще не знаю, ким хочу стати в майбутньому. В «Інстаграмі» у мене понад тисячу друзів.
І я цим пишаюся». Однак коли
я запитала її: «Якщо тобі буде
важко — вони прийдуть, обнімуть тебе, вислухають, спробують зрозуміти, підтримають?
Якщо знадобиться допомога
— підставлять своє плече?»
— дівчинка промовчала. Отакі
вони прогресивні, інтернет–залежні та деякою мірою самотні.
Декого з цих друзів вона ніколи
не бачила, бо познайомилася
з ними лише в мережі. Іншим
має можливість зателефонувати, домовитися про зустріч, але
навіщо? Можна написати повідомлення. Отак нашвидкуруч,
не надто переймаючись граматикою і пунктуацією. А потім
автоматично ставить смайлики
— такі собі штучні емоції.
Я не проти спілкування в інтернеті, адже ми всі залежні
від нього, описуємо своє життя
в блогах, стрічках, сторінках.
Сьогоднішній інформаційний
простір дає нам безліч можливостей висловитись, розповісти про себе. Але хотілося б, як
і раніше, живого спілкування, бо
поза форматом інтернету є ще
купа всього цікавого, живого,
справжнього, неповторного. Бо

Мощі святого Валентина
зберігалися в Берестечку?

День
лютого

Донбасі. Війна завершиться ще
не скоро. Але тут вона губиться
на тлі політичних реклам обабіч доріг. Яскраві фарби свіжих
плакатів, упевнені погляди політиків, красиві гасла. З ними
водночас вмирає віра, що наступний склад парламенту
буде суттєво відрізнятись від
теперішнього. Так хотілося б
відправити їх туди, де рівень
патріотизму і відданості своїй

14 лютого 270 року помер святий, якого вважають заступником закоханих
Тарас СТЕПАНЮК

вятим Валентином
називали кількох
ранньохристиянських мучеників. Про одного з них є згадки, що римський єпископ
відмовився зректися Христа перед імператором Клавдієм, за що йому 14 лютого 270
року відрубали голову. Легенди про нього
почали поширюватися у Франції та Англії
ще в ранньому Середньовіччі. В одній із них
йдеться, що імператор Клавдій заборонив

С

воїнам одружуватися, аби не відволікалися
від служби. Валентин нібито таємно вінчав
молодят, за що його й ув’язнили.

рювання. Валентина часто зображають в
одязі священика, котрий зцілює юнака від
епілепсії.

також вважають покровителем людей, які
« Святого
страждають на нервові захворювання.
Проте у католицькій церкві цього святого вважають покровителем не закоханих,
а людей, які страждають на нервові захво-

»

Одним з не до кінця з’ясованих питань
щодо покровителя закоханих є місце, де
зберігаються його мощі. На це претендують

ні погляду, ні дотику, ні голосу
дорогих тобі людей не зможуть
замінити гаджети.
… ХУДОЖНЬОЮ СТРІЧКОЮ,
ЩО РОЗКРИВАЄ
ПСИХОЛОГІЮ
ДИТЯЧОГО СВІТУ

«На Соломонових островах,
коли люди бажають очистити
ділянку землі від лісу під свої
поля, вони не вирубують дерев,
а просто збираються там всім
плем’ям і щосили кричать на
них. Через декілька днів дерева
починають в’янути, повільно,
але вірно, і зрештою помирають» — цитата із фільму «Зірочки на землі». Для мене це одна
з найкращих стрічок про дитинство, про те, як по–особливому
сприймає світ восьмирічний
хлопчик, обдарований фантастичним образним мисленням.
Цей фільм змусив плакати. Він
навчив мене, що сльози — не
ознака слабкості. Часом потрібно бути сильним, щоб заплакати, і ще сильнішим, аби
іншим показати свої сльози. Це
індійське кіно, нове, щире і експресивне. З маленького Ішана
знущаються через те, що він
плутає звуки та букви, бо хворіє на дислексію. Однак безліч знаменитостей (зокрема,
Альберт Енштейн, Генрі Форд)
мали таку проблему, і вона не
завадила їм стати відомими.
У фільмі порушуються важливі
проблеми — дитяча жорстокість і байдужість дорослих.
Саме вчитель зумів достукатися до дитячої душі, щоби в ній,
спустошеній і зраненій, заквітував сад, переповнений сонцем.
Фільм надзвичайно емоційний. Один бачить калюжу,
інший — зорі. Враження таке,
ніби сама прожила цю історію.
Діти здатні творити дивовижні
речі, але для цього їм потрібна
бодай крихта розуміння і творчої свободи. Бо коли ти щасливий, рука сама тягнеться до
яскравих фарб. Моя похресниця любить малювати і при створенні чергової «шедевральної»
картини часто запитує: «В мене
добре виходить?» І я завжди її
підбадьорюю, аби вона і надалі
шукала себе і не опускала рук.
Я й сама багато чого переймаю
у неї, з її мудрих (немовби їх нашіптує сам Бог) запитань і висловлювань. А ще вона вчить
мене простоти і безкорисливої
любові. І щоразу, коли малеча
при зустрічі міцно обіймає і цілує, я подумки згадую вислів
з Біблії: «Будьте завжди, як
діти»… n

чимало відомих храмів, у тому числі й українські. У церкві Різдва Пресвятої Богородиці
в місті Самборі зберігаються фрагмент черепа та декілька кісток святого. Його мощі
є й у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у
Мукачеві.
Російський письменник Ісаак Бабель,
який служив у Першій кінній армії під командуванням Будьонного, писав про те, що
мощі святого Валентина були й у Берестечку, але червоні їх знищили. «А наступного
ранку Біда гуляв. Він розбив у костелі раку
(скриню для зберігання мощей) святого
Валентина і намагався грати на органі…
Спочатку я не помітив слідів руйнувань у
храмі, або вони здалися мені невеликими.
Була зламана тільки рака святого Валентина. Шматки зітлілої вати валялися під нею
та сміховинні кості святого, більше схожі на
кістки курки», — пише Бабель у своєму збірнику «Кінармія». n
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n На поворотах долі

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
Я знала, що Олег гарний. Але мене це ніскілечки не турбувало, бо й сама була
доволі привабливою. Рідко хто з чоловіків не проводив мене поглядом
Фото із сайту storyfox.ru

Sandra ОLEК

и познайомилися випадково. Однокурсниця запросила до себе на літні
канікули. Мені не вдалося
поїхати разом із нею, тож добиралася
в її село сама. А туди — лісом, полем,
лугом — і лише тоді — рукою подати.
Коли вийшла зі старого автобуса,
небо підозріло нагромадилося хмарами. Не встигла зробити й кількох
кроків, як почався дощ.
І навіщо було вибирати цю коротшу дорогу? «Лише три кілометри», —
перекривила подругу. Краще пішла б
бруківкою тих шість, якими вона таки
налякала мене, міську, незвиклу до
довгої ходьби дівчину.
— Тобі пощастило! — голос за спиною здивував більше, ніж очікуваний
грім із неба. — Тут зараз таке почнеться, що не виборсаєшся з багнюки.
До мене обізвався молодий, зарослий щетиною чоловік, що сидів на
возі.
— Лізь сюди! — простягнув руку.
Тоді нахилився під сидіння, витяг якусь
ряднину й подав мені: — Ховайся.
Із радістю накинула її на себе,
відчуваючи, що починаю замерзати,
проганяючи думки про те, яка я «гарна» в цьому «одязі».
— Холодно? — співчутливо поцікавився мій рятівник.
— Так!
— Ясно! — знову нахилився під
сидіння, дістав круглобоку пляшку й
надщерблену склянку. — Зараз зігрієшся.
— Я не п’ю горілки, — пробувала
боронитися, дивлячись на сиву рідину.
— Ага, розмріялася — горілки! Це
самогон. Пий, бо застудишся. Он яка
тендітна! Добре, спершу глянь, як це
робиться! — перехилив склянку першим.
Зрадницьки тремтіло тіло, але
таки наважилася випити.
— Ой! Голова побігла! — зізналася
супутникові і притулилася до його теплого плеча.
— Зараз ми її наздоженемо! —
коня батогом і лише тоді спитав, куди
я їду.
«Оце так тютя! — подумала про
себе. — Не встиг крапнути дощ, як

М

n

полізла на першого-ліпшого воза, не
питаючи, куди їде хлопець».
— Я в Михайлівку... — глянула на
нього.
— Не переживай! Цією дорогою
можна заїхати лише туди. А до кого?
— До Оксани Малчук. Знаєш таку?
— Ще б не знав — сусідка. А ось
уже й село.
Він зупинив коня біля Оксаниної
хати. Вже хотіла злізти й подякувати,
коли хлопець знову дістав круглобоку
пляшку:

прокинулася,
« Коли
побачила, що біля ліжка
сидить якийсь гарний
чоловік.

»

— Давай ще по одній! За знайомство! Олег!
— Катя!
Він не встиг налити, як на подвір’я
вибігла подруга. Схопила мене за руку
й поволокла в хату.
Ми сіли на дивані, вона весь час
весело щебетала, їй було що розказати. Максим — хлопець, із яким зустрічалися вже два роки, нарешті наважився запропонувати руку й серце.
Ми говорили кілька годин, аж доки не

стало сутеніти.
— А тепер — до клубу!
— Не хочеться. Болить голова.
Оксана притулила долоню до мого
лоба.
— О, то ти захворіла. Миттю в ліжко. Ні, чекай, зараз ще трав’яний чай
і таблетка.
Коли прокинулася, побачила, що
біля ліжка сидить якийсь гарний чоловік.
— Не впізнаєш? Це я.
— А чому вчора був такий?.. — шукала слів, щоб не образити.
— Бо боліла душа… Лише зустрівши тебе, перестав думати про дівчину,
яка розбила мені серце. Вона поїхала
на заробітки до Італії й там вийшла заміж. А тепер я нарешті звільнився від
цих думок. Мені хотілося б зустрічатися з тобою.
— Ти підозріло гарний! — намагалася відмовитися, наче несвідомо
відчуваючи фіаско.
— Хай тебе це не турбує. Я ніколи
не зроблю тобі боляче, бо знаю, що
таке розбите серце, — нахилився й
поцілував. Задихнулася. — То як?
Нахилила голову.
— Тоді… — поліз до пакета.
— Знову?
— Жартуєш? Це ж як заручини, —
витяг пляшку шампанського.

— За нас! — сказав, коли корок,
вдарившись об стелю, впав на стіл.
...Я святкувала в Олега Новий рік,
а на день святого Валентина запросила його до себе.
— Куди б ти хотів піти?
— Нікуди. Давай залишимося
в тебе й сховаємося від усього світу.
Тим більше, що це — свято закоханих.
А їм зазвичай потрібне усамітнення.
Любов не визнає сторонніх.
Але я хотіла шуму, музики, світла, відчуття лету. Зрештою, щоб мені
просто позаздрили дівчата. І ми опинилися у нічному клубі.
Вже за кілька хвилин пошкодувала,
що не послухала Олега, бо жіноцтво
відверто косувало на нього, не зважаючи на мою присутність. Особливо
нахабно поглядала розкішна дівчина,
яка щойно подарувала хлопцеві велюрове серце. Він крутив його у руці, думаючи, видно, про щось своє, а вона
сердито водила очима по залу. І, побачивши Олега, вихопила в хлопця
сердечко на тонкій довгій паличці,
підійшла і простягнула його моєму коханому.
— Найгарнішому чоловікові у цьому залі! З днем святого Валентина!
А тоді поплескала мене по плечу:
— Не ображайся. Він такий гарний,
аж боляче дивитися. Страшенно хочеться запросити його до танцю, але
ти, звісно, будеш заперечувати.
Заграла повільна мелодія. Дівчина
повернулася і пішла. Я вже перевела подих і усміхнулася Олегові, який
підвівся з-за столика. Добре, що не
встала услід за ним. Він наздогнав її зі
словами:
— Якщо дуже хочеться, то можна,
бо коли кортить — це ще гірше, ніж
болить.
Тоді притиснув до себе і повів
у танку.
— Я ніколи не бачила такого звабливого мужчини, — муркотіла вона,
зручно вмощучи руки на його шиї. —
Ох і влетить же тобі, — голосно засміялася, коли вони танцювали біля мене.
— Жартуєш? — образився Олег,
демонстративно шукаючи її губи. —
Я ще вільний і сам влаштовую свою
долю.
Велюрове серце лежало на столі.
Я скинула його на підлогу, коли Олег
сів із дівчиною за вільний столик.
Воно не могло розбитися, як зараз
моє, а дивилося на мене своїм кривавим оком. Я ніяк не могла втамувати
цей біль.
Олег уникав дивитися на мене, але
глянув і навіть зробив крок у мій бік
тоді, коли, обираючи королеву краси,
до мого столика підійшов власник закладу, простягнув путівку до Італії та
букет троянд зі словами:
— Найгарнішій дівчині! n

Варто знати

ВИБИРАЄМО КВІТИ НА ПОДАРУНОК
КОЖНА З НИХ МАЄ КОНКРЕТНЕ ЗНАЧЕННЯ

Почати, звичайно, слід
с
оя
із королеви квітів — троянди.
Це класичний символ любові,
причому для першого побачення більше підходять рожеві чи білі квіти. А ось темно–
бордові, безсумнівно, дуже
красиві, але їх вважають втіленням печалі. Жовті троянди символізують розлуку або
ревнощі, хоча в Японії квіти

ттакого кольору пов’язують
зі щастям, сонцем і навіть
здоров’ям. Білі троянди
здатні розповісти про чистоту намірів молодої людини.
Гербери
символізують
сонце, радість, літо і чудовий
настрій. Їх дарують веселим
подругам, незалежно від кольору букета. Гвоздики здатні довго простояти у вазі, тому
їхній запах довго нагадуватиме коханій про вашу зустріч.
І не варто слідувати стереотипам, що гвоздики підходять
тільки літнім дамам.
Якщо чоловік довго сумнівається, які квіти краще обрати, щоб зробити дівчині при-

ємний сюрприз, можна взяти
соняшники. Їх вважають втіленням гарного настрою.
Лілія асоціюється з ніжністю, симпатією. Орхідеї да-

справляє величезний оберемок ромашок — квітів, які несуть посмішку і позитив.
Тюльпани, особливо білі,
зібрані в пишний букет — це

обов’язково має бути свіжим. Слід уникати
« Букет
будь-яких блискіток, фарб, які підтверджують,
що квіти потребували «гримування».
»
рують дівчатам, дружинам,
дорогим серцю жінкам, щоб
повідомити про свої сильні
інтимні почуття до них. А ось
хризантеми — універсальні, їх
дарують за будь-якої нагоди.
Неймовірне
враження

я
найкращий подарунок для
коханої. Ці квіти уособлюють
ь
вельми вишукане визнання
я
в сокровенних почуттях, вони
и
вважаються символом щастя,,
щирої любові і симпатії до
о
жінки.

ДО РЕЧІ
n Обираючи букет, варто
зважати на зовнішність
дівчини. Так, брюнетці краще пасуватимуть
квіти червоного кольору.
Блондинки створені для
ніжних, світлих тонів:
рожевого, кремового.
Шатенкам і рудоволосим
підійдуть букети з фіолетових або бордових квітів,
поєднаних із зеленню.
n Не забудьте звертати
увагу на вигляд квітів,
адже букет обов’язково має бути свіжим.
Слід уникати будь–яких
блискіток,
фарб,
блиск
які
як підтверджують,
що квіти
ю
несвіжі,
а тому
н
потребували
п
«гримування».
«г
Пелюстки
повинні
Пел
бути гладенькими
та
гл
блискучими. n
блиск
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n Оле, оле, оле, оле!
Фото із сайту UEFA.com.

n У всіх на вустах

Олімпійське свято вирує,
але поки не на нашій вулиці
Закінчення.
Початок на с.1
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ідносно «вдало» виступила Віта Семеренко
(«бронзово–срібна»
призерка у цій дисципліні в
Сочі-2014). Перша стрільба
у її виконанні була «чистою».
Якби вона не схибила одного разу на другому вогневому рубежі, закінчення
гонки дивитися було б веселіше. Проте усі ці «якби»
— таки сумнівна втіха. Тож
навіть «найкраща» з наших
стала лише 14–ю… Натомість на п’єдестал піднялися за «золотом» Лаура
Дальмайєр
(Німеччина),
«сріблом» — Марте Олсбю (Норвегія) і «бронзою»
— Вероніка Віткова (Чехія).
14–те, 46–те, 55–те і
73–тє місця: як з таких результатів має «скластися»
медаль в естафеті (що таки є
нашою найбільшою надією)
— поки не дуже зрозуміло.
Звісно, є ще Юлія Джима і
наш прапороносець Олена

В
Трофей кращої збірної Старого Світу — у європейських бразильців!

ТЕПЕР НЕ ТІЛЬКИ
У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ФУТБОЛІ,
А Й У ФУТЗАЛІ ПРАВИТЬ ПОРТУГАЛІЯ!
Натомість збірна України стала єдиною командою, яка зуміла
тричі забити тоді ще майбутньому чемпіону Європи
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Словенії завершився
чемпіонат Старого Світу з футзалу. Європа
одержала нового чемпіона
— ним стала збірна Португалії, яка у вирішальному поєдинку здолала буквально
«обвішану титулами» Іспанію. Пропонуємо огляд вирішальних поєдинків футзального Євро
Чемпіонат Європи з футзалу-2018. Півфінали. Росія — Португалія — 2:3 (1:0 –
Едер Ліма, 4 хв.; 1:1 – Андре
Коельо, 31 хв.; 1:2 – Андре Коельо, 31 хв.; 1:3 – Бруну Коельо,
40 хв.; 2:3 – Едер Ліма, 40 хв.)
Росіяни стараннями натуралізованого бразильця Едера
Ліми, якому асистував ще один
«уродженець
Підмосков’я»
Робіньо, відкрили рахунок уже в
дебюті поєдинку.
Свою перевагу вони утримували аж до середини другого тайму. Потім двічі пропустили. Побігли відігруватися — і
на останній хвилині одержали
третій.
Щоправда, ще встигли скоротити відставання — знову
відзначився Едер Ліма з передачі Робіньо.
Після матчу росіяни в один
голос заволали — це чергова
«змова» проти них! Мовляв,
угорська бригада арбітрів у
складі Габора Ковача та Балажа
Фаркаша відверто «засуджувала» російську (по–факту – бразило–російську) збірну.
Казахстан
—
Іспанія
— 5:5 ОТ (1:0 – Тайнан, 8
хв.; 1:1 – Чінгіз Есенаманов, 16
хв. (автогол); 1:2 – Марк Тольра,
19 хв.; 2:2 – Ігіта, 25 хв.; 3:2 –
Павел Таку, 26 хв.; 3:3 – Хосе
Хоселіто, 29 хв.; 3:4 – Пола,
34 хв.; 4:4 – Жуніор Дуглас, 39
хв.; 4:5 – Мігелін, 43 хв.; 5:5 –
Серік Жаманкулов, 48 хв.). По
пенальті — 1:3.
Казахи — для багатьох доволі несподівано — дали у півфіналі мега–бій беззаперечним
грандам європейського футзалу — іспанцям.
4:4 — в основний час! 5:5
— після овертайму! І лише в
післяматчевих пенальті іспанці
виявилися вправнішими!
Казахи, звісно, теж підси-

У
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лені «бразильською кров’ю». А
ім’я їхнього тренера — Рікардо
Камара Собрал Какао. Та все ж
забивали іспанцям не одні лиш
бразильці. Приміром, рахунок
5:5 зробив Серік Жаманкулов.
Ну а за рахунку 1:2 за казахів забив їхній бразильський
воротар Ігіта, який наважився
на удар мало не з центру майданчика!
Таким чином ми одержали
фінал за участю обох «кривдників» збірної України — Португалії та Іспанії. Натомість
«пострадянський дует» Росія —
Казахстан мав розіграти «бронзу».
Матч за 3–є місце.
Росія — Казахстан — 1:0
(Едер Ліма, 29 хв.)
У «втішному фіналі» зустрілися команди, які вже грали між
собою на цьому Євро під час
групового етапу (тоді росіяни
та казахи «розписали мирову»
— 1:1).

саме їхнім капітаном є чинний
володар титулу найкращого футзаліста світу Рікардіньо
(який, до речі, на клубному рівні
виступає в Іспанії).
Своє вагоме слово Рікардіньо сказав уже на першій
хвилині фінального поєдинку. Перехопивши м’яч під час
атаки суперника, він пройшов
уперед і точно пробив із–під
капітана іспанців Карлоса Ортіса — 1:0!
Збірна Іспанії забила «у роздягальню» — відзначився Марк
Тольра, ефектно «підрізавши»
м’яча у ворота суперника.
А в середині другого тайму
Лін уже виводить найтитулованішу збірну Старого Світу
вперед — після «суперового»
розіграшу штрафного! Невдовзі португальці одержали
шостий командний фол —
проте Мігелін нагоду відзначитися із десятиметрового
змарнував.

матчу росіяни в один голос заволали —
« Після
це чергова «змова» проти них!
«Бронзу» виборола таки ображена у ці дні на увесь світ (не
тільки за футзальне Євро, а й за
Олімпійські ігри у Пхьончхані)
Росія — єдиний гол у поєдинку
у свій актив записав натуралізований бразилець Едер Ліма.
До речі, він — на вигляд доволі
опецькуватий — став автором
п’яти із семи голів росіян на
Євро!
Фінал. 10 лютого. Любляна (Словенія). «Арена Стожице».
Португалія — Іспанія —
3:2 ОТ (1:0 — Рікардіньо, 1 хв.;
1:1 — Марк Тольра, 19 хв.; 1:2
— Лін, 32 хв.; 2:2 — Бруну Коельо, 39 хв.; 3:2 — Бруну Коельо,
50 хв.)
Дворазовий чемпіон світу та
семиразовий — Європи збірна
Іспанії за титулованістю, звісно,
серйозно переважала збірну
Португалії, яка лише один раз
вигравала «срібло» Чемпіонату
Європи (в 2010 році).
Водночас португальці демонстрували на турнірі чи не
найяскравішу гру і до фіналу
докрокували навіть дещо впевненіше за іспанців. До того ж,

»

Натомість португальці під
завісу поєдинку пішли відігруватися з п’ятим польовим — і
таки «закрутили голови» іспанцям — гол Бруну Коельо, 2:2 і
овертайм!
На початку другої додаткової п’ятихвилинки Португалія
лишається без свого лідера —
Рікардіньо одержує травму…
А під завісу овертайму іспанці
сфолили вшосте — бити десятиметровий взявся той-таки Бруну Коельо. І зробив це
справді класно (якщо, раптом, не бачили — неодмінно
знайдіть і насолодіться разів
із десять відеозаписом цього удару!), оформивши дубль
і принісши збірній Португалії
вперше в її історії звання чемпіона Європи! Протягом кількадесяти секунд, які ще лишалися, іспанці врятувати поєдинок
вже не змогли…
Ну а збірна України одержала повне право пишатися собою — ми єдині, хто спромігся
на турнірі тричі забити тоді ще
майбутньому чемпіону (на груповому етапі ми поступилися
3:5)! n

нажерлися ліків від вигаданої астми й протягом усіх 30
км дистанції всіляко «щимили» незрівнянно кращого за
них Дениска».
А ось ковзаняр Свен Крамер із Нідерландів у Пхьончхані-2018 виборов своє третє
олімпійське «золото» на дистанції 5000 м (до цього він вигравав у цій дисципліні у Ванкувері-2010 та Сочі-2014). А
оскільки в Сочі ще й здобув
«золото» командної гонки, то
тепер є вже чотириразовим
олімпійським чемпіоном!
Дворазовою
чемпіонкою Пхьончхана вчора стала
24–річна біатлоністка Лаура
Дальмайєр, яка, промазавши лише один раз, гордо
фінішувала в гонці переслідування із прапором Німеччини. На 2 місці — словачка
Анастасія Кузьміна із 4–ма
промахами (екс–росіянка,
рідна сестра Антона Шипуліна, яку не допустили до
Ігор), на 3–му — француженка Анаїс Бескон (1). Серед
наших Віта Семеренко 14–е
місце в спринті проміняла
на 18–е у персьюті, Анаста-

стартом гонки переслідування Мартен
« Перед
Фуркад зізнався, що його дуже розізлив
провал у спринті.
»
Підгрушна (яку, сподіваємося, «взяли в Пхьончхан» не
тільки за попередні заслуги).
Однозначно віримо і сподіваємося!
А ось чоловічий біатлонний спринт видався взагалі
феноменальним.
Визнані
лідери світового біатлону —
як от француз Мартен Фуркад та норвежець Йоганнес
Бьо — вже на першій стрільбі
зробили по три промахи! Тож
настав час «темних конячок»!
Найспритнішою з них виявився німецький біатлоніст
Арнд Пайффер. Запорукою
його успіху стала не швидкість, а точна стрільба. Прикро, що Дмитро Підручний,
який також відстрілявся «на
нуль» (таких було зовсім небагато!) відстав від не надто
швидкого Пайффера на понад 48 секунд. Що там казати, той таки Мартен Фуркад
(з трьома штрафними колами!) показав суттєво кращий
час, ніж наш Дмитро!
Щодо помітних подій
перших днів «білої Олімпіади», то відразу два «подіуми»
«окупували» представники
однієї країни. Дівчата–ковзанярки з Нідерландів вибороли «золото», «срібло» та
«бронзу» на дистанції 3000
м, а норвезькі лижники «забрали собі» всі нагороди у
скіатлоні — 30–кілометровій
дистанції, де перші 15 км
лижники біжать класичним
стилем, а наступні 15 км
— вільним. Цікаво, що «дерев’яну» медаль тут здобув
росіянин Денис Спіцов. У
Росії його відразу ж зробили національним героєм…
і черговою жертвою «всесвітньої змови» проти їхньої
держави. Якщо коротко, то
«здорові, як бугаї, норвежці

сія Меркушина стала 45–ю
після 55–го в спринті, а Валя
Семеренко взагалі на старт
не вийшла.
У чоловічій гонці переслідування нікому не залишив
жодних шансів, хоч і стартував лише 8–м із відставанням у 22 секунди, нинішній
король біатлону 29–річний
француз Мартен Фуркад.
Перед стартом він зізнався,
що його дуже розізлив провал у спринті. Тому зробив
усе, щоб спокійно фінішувати із французьким триколором! А в боротьбі за «срібло»
19–річний швед Себастьян
Самуельссон (Швеція) здолав 27–річного німця Бенедикта Долля (Німеччина).
Наші ж чоловіки традиційно
гонку провалили: Дмитро
Підручний фінішував 34–м,
хоч стартував 21–м, Артем
Прима — 38 (40), Сергій Семенов — 49 (46).

Лідери медального заліку
Олімпіади-2018
на 16.00 понеділка
№ Країна
З С Б Всього
1. Німеччина 4 0 2
6
2. Нідерланди 2 2 1
5
3. США
2 1 1
4
4. Франція
2 0 1
3
5. Норвегія
1 4 3
8
6. Канада
1 4 1
6
Медалі вже здобули
представники 15 країн. n
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З РОСИ І ВОДИ!

Вітаємо!
90 років від дня народження
сьогодні святкує найкращий батько, турботливий дідусь, житель
мальовничого села Розничі Маневицького району
Савелій Пилипович
ДУБИНОВИЧ.
Хай ваша нива, щедра й золота,
Добром, спокоєм, щастям процвітає.
Любові, миру, радості, добра
Від щирої душі ми вам бажаєм.
Нехай Господь дарує вам життя,
А в ньому все, що можна побажати.
А що не вміститься у цих простих словах,
В молитвах у Господа будемо благати.
Тож не старійте і не знайте бід,
У житті не майте смутку, ані болю.
Живіть щасливо ви до 100 літ,
Виконуйте святу
Господню волю.
З найкращими
побажаннями, повагою
і любов’ю
дружина, діти, внуки,
правнуки, вся велика родина.

Сьогодні святкує ювілейний день народження хороша дружина, найкраща
мама та любляча бабуся
Лариса Федорівна
НАУМЮК,
жителька села Липини Луцького
району.
Нехай для вас завжди буде багато справжнього
жіночого щастя, затишку і тепла у домі. Ми бажаємо більше радості, гарного настрою, багато-багато
здоров’я, а ще поваги від колег на роботі, кохання
від чоловіка, теплоти і любові від дітей та внуків.
Ювілей — це не тільки свято,
Ювілей — це як зустріч з зорею.
Тож завжди молодійте душею.
Не сумуйте, гордіться літами,
Бо не марно прожиті вони.
Хай ладиться скрізь — на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас.
Все світле та гарне,
що треба людині,
Нехай неодмінно приходить
до вас.
З повагою та любов’ю
чоловік, діти, внуки.

80-річний ювілей зустріла 10 лютого дорога матуся, бабуся, прабабуся
Катерина Акакіївна
ПОЛЬЧУК.
Де взяти слова, щоб вдячність
передати
За все добро, за ласку,
за любов.
За світ, що нам подарували,
За тепло, що даруєте знов.
Бажаємо здоров’я багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється
рікою.
Ми дякуємо Богу,
що ви у нас є,
Хай сили й здоров’я
Господь вам дає.
З любов’ю
уся родина.

9 лютого гарний ювілей відсвяткувала турботлива і любляча мама, хороша донька, невістка, сестра,
тітка, племінниця, жителька Луцька
Лариса Павлівна
ОЛАСЮК.
Дуже хочеться, дорога імениннице, щоб відчула
всю нашу щирість, любов і теплоту. Ти дуже хороша, щира людина, яка готова допомогти всім, хто
поруч і потребує підтримки. Ти турботлива мама, у
якої такий дорослий, розумний і люблячий син. Не
завжди легко було в житті, але ти достойно, гарно,
мудро долаєш усі труднощі. Ми бажаємо тобі такого душевного стану, який робив би життя цікавішим,
змістовнішим і прекраснішим. Не шкодуй про минуле, не бійся майбутнього і радій теперішньому. Ми
пишаємося тобою, наша мила Ларочко! З ювілеєм
тебе, рідна!
З повагою
дядя Вася, тьотя Шура,
Вадим, Яна, Ярослав, Марина,
Саша, Анничка з Мукачева
Закарпатської області.

www.volyn.com.ua

Волинська обласна організація Української
Спілки ветеранів Афганістану повідомляє,
що 15 лютого відбудуться заходи з нагоди
Дня вшанування учасників бойових дій
на території інших держав та 29-ї річниці
виведення військ з Афганістану
11.00 — Тематичний концерт «Пройшли роки, війну ж
ту не забути…». Драмтеатр ім. Т. Г. Шевченка.
13.00 — Покладання квітів до пам’ятного фотостенду
«Герої Небесної сотні. Загинули за єдність України».
13.15 — Урочиста хода. Театральний майдан —
вул. Винниченка — просп. Перемоги — Меморіальний
комплекс Вічної слави.
13.40 —14.00 — Покладання квітів до підніжжя пам’ятника воїнам–інтернаціоналістам.
14.30 — Солдатська кухня. Майданчик біля стадіону.
Запрошуємо взяти участь в цих заходах
воїнів–інтернаціоналістів, сім’ї загиблих
та всіх небайдужих громадян.
КОМПАНІЯ ЗАКУПОВУЄ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ:
тритикале, пшеницю фуражну, кукурудзу, ячмінь.
ОБ’ЄМИ ВЕЛИКІ — ВІД 22 ТОНН. САМОВИВІЗ.
ФОРМА ОПЛАТИ З ПДВ.
Інформація за тел:
068-566-10-71 (Мар’яна),
068-743-34-79 (Михайло).

Продам осипку, висівки, зерно.
Можлива доставка.
Тел.: (0332) 70-85-72, 050-616-72-00.
Продаємо смачні яблука
різних сортів зі сховища, ціни від 7 грн/кг
(с. Грибовиця, Іваничівський р-н).

Тел.: 0938420537, 0963842219.

Â²ÁÐÎÁËÎÊÈ (11 ãðí/øò)

ÃÀÇÎÁËÎÊÈ (985 ãðí/ì3)
від виробника.
Організовуємо доставку.

ПІДПРИЄМСТВО РЕАЛІЗУЄ ТЕХНІКУ,
ЯКА БУЛА У ВИКОРИСТАННІ:
Марал-125 Е-281 з кукурудзяною жаткою і підбирачем —
2 шт., плуг ПО-6 (Унія) — 2 шт., різак для силосу до навантажувача ПБМ 08 — 1 шт., сівалка кукурудзяна УПС-8 — 2 шт., прес-підбирач ППР «Ірпінь» — 1 шт., передпосівний агрегат КАПОГ-4 —
1 шт., змішувач гербіцидів СТК-4 — 2 шт., тюкозакатувальна машина в поліетиленову плівку — 1 шт., приставка для обмолоту
соняшника до комбайна «MEGA»-204 до жатки 6,6 м — 2 шт.,
барабанна сушарка СЗС 2Б — 1 шт., силосний комбайн «ДжонДір» 7300 — 1 шт., комбайн «Дон Лан» 1500Б — 2 шт., зерновий
комбайн «Славутич» КЗС-9-1 — 2 шт.

Тел.: 066*897*96*96,
067*116*11*44.

ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ

якісно
і
швидко
(097) 473- 10 - 69 надійно
((097
(095) 479- 05 - 96
(095

sstelia.in.ua
info@s
iinfo@stelia.in.ua

Тел. 0673328261.
ТзОВ «Ківерцівське РТП»
надає послуги:

ремонт автотракторних двигунів;
шліфування колінчастих валів;
ремонт паливної апаратури;
ремонт ПД%10, П%350;
ремонт компресорів КамАЗ,
ЗІЛ%130, Т%150, МАЗ;

автомобільні перевезення;
токарні, слюсарні послуги.

Якість гарантуємо.
м. Ківерці, вул. 17 Вересня, 49,
тел.: (03365) 2*21*70, 0677767599,
0990339210.

Пам’ятники

з мармурової крихти та натурального каменю.
Виготовлення та встановлення.
(0332) 70185172, (050) 197168169.

РЕКЛАМА І ОГОЛОШЕННЯ

www.volyn.com.ua

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається у с. Білосток Луцького ра-

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ

йону хата. Є хлів, літня кухня, льох, криниця, сад, город (50 соток). Усе приватизоване, придатне для проживання. Ціна за
домовленістю. Тел.: 099 03 82 495, 095 54
60 482.
l Продається 3-кімнатна квартира у Луцьку (50.5 кв. м, 5-поверховий цегляний будинок, вул. Рівненська, без ремонту, високі
стелі, вільне планування, є підвал). Власник.
Ціна договірна. Тел. 095 20 51 316 (до 21-ї
год.).
l Продається у с. Микуличі Володимир-Волинського району дерев’яний будинок (45.6 кв. м, 3 кімнати) з усіма надвірними спорудами. Є хлів, літня кухня, льох,
газ, вода, земельна ділянка (0.20 га), садок.
Зручний доїзд. Ціна договірна. Тел.: 099 05
76 646, 067 28 01 447.
l Продається у м. Берестечко Горохівського району цегляний будинок (92.5 кв. м,
5 кімнат) з усіма надвірними спорудами. Є
літня кухня, мисливський будинок, 2 хліви, 2
льохи, газ, вода, земельна ділянка (0.15 га),
садок. Зручний доїзд. Ціна договірна. Тел.
097 43 03 725.
l Продається однокімнатна квартира у
Луцьку (просп. Соборності, цегляний будинок, 6 поверх, житлова площа — 39 кв. м).
Тел. 099 01 41 375.
l Недорого продається у с. Мирне Горохівського району дерев’яний будинок (газифікований, пластикові вікна). Є хлів, літня
кухня, льох, криниця, 0.15 га городу. Зручний доїзд. Тел. 095 90 84 640.
l Продається цегляний будинок (68,2
кв. м, 4 кімнати) з цегляними надвірними
спорудами. Є газ, електрика, центральне
водопостачання, cвердловина, парове опалення, 50 соток землі (с. Грибовиця Іваничівського району). Ціна 350 000 грн. Тел. 067
99 69 425.
l Продається земельна ділянка під забудову (м. Ківерці). Тел. 099 02 78 610.
l Недорого продається земельна ділянка
(0,25 га) під забудову у с. Копачівка Рожищенського району. Є усі документи. Тел. 067
74 40 542.
l Продається приватизована земельна
ділянка (0.16 га) у с. Городище-1 Луцького
району (3 км від Луцька). Тел.: 096 84 51 016,
050 52 41 872.
l Продається земельна ділянка (10 соток)
під забудову
l (с. Боголюби Луцького району). Ціна договірна. Тел.: 099 73 35 387, 096 60 98 793.

Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль «Фольксваген
Кадді», 2006 р. в. Тел. 097 14 33 706.
l Продається автомобіль ВАЗ-2104, 1989
р. в., у доброму стані. Тел. 050 69 57 394.
l Продається автомобіль «Фіат Панда»,
1989 р. в., об’єм 0.9, у доброму стані. Тел.
050 58 92 348.
l Продається мопед «Пежо» (без документів, німецького виробництва). Тел. 050
58 92 348.
l Куплю неробочі автомобілі «Москвич»,
«Волга», «Запорожець», Тел. 096 65 47 613.
l Продається автомобіль «Фіат Добло»,
2001 р. в., пасажирський, українська реєстрація, у доброму стані. Тел. 099 18 99 471.
l Куплю автомобіль після ДТП (або такий,
що потребує ремонту). Тел.: 098 62 69 296,
095 86 73 826.
l Продаються автомобілі ВАЗ-21099,
2006 р. в., 1.5 бензин, чорний колір, а також
ЗІЛ ММЗ-554 М, 1990 р. в. Ціна договірна.
Тел.: 066 18 02 614, 097 95 62 187.
l Куплю автомобіль у будь-якому стані
(на українській реєстрації, нерозмитнений,
можливо після ДТП, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099 73 74
388, 098 91 93 799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА
l Продаються зернозбиральний комбайн

Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у газеті «Волинь–
нова» — 25 гривень за одне найменування + 5 гривень, якщо ви бажаєте
розмістити на нашому сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські
секрети». Вартість оголошень про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три
одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 70 гривень
за один раз публікації + 15 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги —
70 гривень + 15 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою + 25 грн
(за сайт + 25). Вартість оголошення про згубу — 25 грн + 5 (за сайт). Оплата у
відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.
«Массей Фергюсон-525» (шир. жатки —
3.7), картоплезбиральний комбайн «Анна».
Тел. 098 23 18 846.
l Куплю навантажувач КУН (можна запчастинами). Тел. 066 12 96 842.
l Продається зернозбиральний комбайн
«Джон Дір-950» (з кабіною, жатка — 3.6).
Тел. 097 87 31 729.
l Продається комбайн «Массей Фергюсон-487» (special) у робочому стані, шир. жатки — 3.6. Тел.: 097 26 63 598, 067 34 47 233.
l Продається зернова сівалка до трактора (2.8 м, 25 анкерів, привезена з Польщі).
Можлива доставка. Тел.: 096 96 95 596, 050
84 29 221.
l Продається трактор МТЗ-80 (мала кабіна) у доброму стані. Тел.: 050 53 95 710, 098
63 05 257.
l Продається обприскувач ОВП (2000 л).
Тел. 097 18 23 785.
l Продам: двигун Д-240, КПП, промежутку. Тел. 098 51 69 673.
l Продається трактор МТЗ-80, мала кабіна, на стартері. Тел. 097 18 23 785.
l Продається причіп 2 ПТС-4 (на кругу).
Тел. 097 18 23 785.
l Продаються: сівалка УПС-12 (для сівби
буряка, кукурудзи, сої з весняних добрив),
2009 р. в.; плуг 5-корпусний (оборотний).
Тел. : 098 45 72 642, 098 04 13 805.
l Продається саморобний трактор, перекид автомобільний, електродвигун 5 кВт,
380 вольт, 900 об/хв. Тел. 097 89 27 844.
l Куплю причіп (гноєрозкидач ПРТ, РОУ або
аналог) у будь-якому стані, некомплектний,
запчастини (рами, вісь). Тел. 095 46 04 688.
l Продається комбайн «Клаас Коломбо».
Тел. 068 02 16 427.
l Куплю трактор МТЗ або Т-40 у будь-якому стані. Тел.: 050 95 30 249, 098 08 61 667.
l Продаються: сівалки (зернова та бурякова), шнек, плуги (2-, 3-корпусні), культиватор, лійка (на міндобриво), борони, дискова борона, обприскувач «Сонечко». Тел.
096 94 28 410.
l Недорого продається трактор МТЗ-82,
нова гума, у дуже доброму стані. Тел. 096 72
22 134.
l Терміново продається трактор Т-40 у
доброму робочому стані. Недорого. Тел.
066 38 05 882.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ, велика кабіна, після капремонту. Тел. 066 38 05
887.
l Продається трактор Т-25, неперефарбований. Ціна 70 000 грн. Тел. 096 80 48 733.
l Продається нова решетна віялка. Тел.
066 71 51 662.
l Продається новий плуг ПЛН 2-30 до
тракторів Т-25, Т-40 (Горохівський район).
Тел. 067 13 51 291.
l Продам: трактори Т-25, 1990 р. в., МТЗ82, 1994 р. в. (привезені з Польщі. Недорого), а також сівалки, саджалки, преси та
іншу с/г техніку. Тел.: 067 12 53 737, 099 08
34 091.
l Продається трактор Т-16 М (грейферний навантажувач). Недорого. Тел. 066 38
05 882.
l Недорого продається зернозбиральний
комбайн «Джон Дір-430» (або обміняю на
трактор МТЗ). Тел. 096 72 22 134.
l Продається зернозбиральний комбайн
«Клаас Протектор», шир. жатки — 3.70, дви-

гун — 6 циліндрів перкінс, січкарня, гаражне збереження. Тел. 066 96 94 045.
l Продам міні-трактори (японського виробництва): «Кубота», «Янмар», «Ісекі»,
«Хіномото», «Мітсубісі» (від 17 до 80 к/сил).
Повний пакет документів, без використання в Україні (фреза у подарунок).
Можлива доставка. Тел.: 097 76 27 586,
050 56 17 800, 096 74 51 932.
l Продається трактор Т-25 у доброму
стані (привезений з Польщі). Тел.: 050 28 69
222, 097 14 20 540.
l Продається у Любешівському районі
трактор Т-25 у дуже доброму стані (привезений з Польщі). Тел.: 098 64 06 233, 066
34 56 267.
l Продається у дуже доброму технічному стані трактор Т-25 (привезений з
Польщі). Доставка безкоштовна. Тел.:
066 47 09 124, 097 12 77 234.
l Продається у Любешівському районі
трактор Т-40 АМ. Можлива доставка. Тел.:
097 12 77 234, 066 47 09 124.
l Недорого продається трактор Т-40 АМ
у дуже доброму технічному стані. Тел.: 066
34 56 267, 098 64 06 233.
l Продається трактор ЮМЗ у доброму
стані (м. Горохів). Тел.: 096 16 24 287, 050
95 15 625.
l Продаються: трактори Т-25, МТЗ, зернозбиральні комбайни, дискові борони,
роторні косарки, обприскувачі, саджалки,
сівалки, плуги та плуги оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, фронтальний
навантажувач до МТЗ, телескопічні навантажувачі, гноєрозкидачі, шпагат «Юта»,
грунтофрези, зерношнеки, прес-підбирачі,
шини до тракторів, твердопаливні котли
«DEFRO». Тел.: 097 23 95 170, 066 72 14 192.
l Продається трактор Т-25 (привезений
з Польщі) у доброму стані. Недорого. Тел.:
096 42 90 426, 067 79 08 629.

РІЗНЕ
l Продам у Луцьку міндобриво (селітра,
нітроамофоска, карбамід). Тел.: 066 96 15
543, 096 25 99 493.
l Продам (б/в): пральні машинки (німецького виробництва), токарний станок
(німецького виробництва), газовий конвектор, 3-фазний компресор з ресивером. Усе
в доброму стані. Тел. 050 58 92 348.

l Продам люстру (5 плафонів,
скло, колір — перламутр, кава з
молоком. Ціна 500 грн), настінний
світильник (2 скляних плафони.
Ціна 200 грн). Тел.: 097 50 48 797
(після 18.00), 050 28 52 044.

l Продам: доїльний апарат, двокорпусний
плуг, кормові буряки, картоплю (Луцький район). Тел. 066 79 95 694.
l Продам вагу (500 — 1000 кг). Тел.: 066
70 60 709, 068 70 60 709.
l Недорого продам двокамерний
холодильник « Electrolux » (висота
— 2.00, ширина — 0.60 см, б/в, робочий, у доброму стані). м. Луцьк.
Тел. 050 28 52 044.

l Продам мішки (з-під цукру). Тел. 050 90
40 825.
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l Продам: жом, торфобрикет, цеглу вогнетривку (нову та б/в), шифер (б/в), пісок,
щебінь, відсів, керамзит, цемент, вапняк
(на вимостку дороги), глину, землю (на
вимостку), гній коров’ячий. Вивезу сміття.
Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги міні-навантажувачем «Бобкат». Тел.:
096 80 00 567, 050 72 27 271.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова, пісок,
щебінь різних фракцій (насипом, у 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, 097 34 43 386.
l Продам: дрова рубані (твердої породи),
торфобрикет, цеглу білу та червону (нову та
б/в), пісок, щебінь, відсів, шифер (б/в), глину, чорнозем. Доставка. Послуги навантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.:
050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам: оцинкований металопрофіль
(від 98 грн/кв. м), кольоровий металопрофіль (від 102 грн/кв. м), металочерепицю
(від 130 грн/кв. м), стовпчики для огорожі
(40 х 40 х 2, ціна 61 грн/п. м.), прогони для
огорожі (30 х 20 х 2, ціна 39 грн/п. м.), арматуру (діам. — 8, ціна 10 грн/п. м). Тел.:
050 90 10 508, 099 19 79 367.
l Продам пиломатеріали: балки, крокви,
дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні та інше. Доставлю. Тел.: 097 64 92 371,
099 18 13 332.
l Продам піноблоки (20х30х60, 12х30х60)
та шлакоблоки. Можлива доставка. Тел.:
099 44 51 353, 067 72 82 946.
l Продам кобилу (с. Озеро Ківерцівського
району). Тел. 050 07 78 142.
l Продам: тільну телицю, кормовий буряк (2 тонни), осипку пшеничну (2 тонни) у
с. Вербаїв Луцького району. Тел. 050 67 88 552.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
l Куплю корів, биків, коней, телят. Тел.
068 91 57 460.
l Продаються у Луцькому районі тільні
корова, телиця (отел у березні, квітні). Тел.:
095 78 02 653, 098 10 81 628.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.: 050 18 64 979, 097 09 72 211.
l Куплю: ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Куплю теля (живою вагою). Тел. 098 28
15 167.
l Продаються: пантарки, кролі (різних порід), голуби (різних порід), міні-курочки. Тел.
099 22 59 412.
l Продам кормові буряки (1,5 грн/кг).
Можлива доставка. Тел.: 095 54 56 196, 050
20 59 567.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6-го класу, ячмінь,
тритикале, жито, гречку, ріпак, сою, горох,
кукурудзу, овес, цукор, половинки або відходи ріпаку, пшениці, ячменю, сої, кукурудзи (наявніть аналізної карти. Від 40 тонн).
Тел.: 098 06 96 276, 098 52 12 186.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублений закордонний паспорт (серія
SF 805464), виданий 6.03.2017 р. на ім’я Менделюк Алла Сергіївна, вважати недійсним.
l Загублений паспорт громадянина України (серія АЮ, № 272692), виданий Луцьким
МВ УДМС України у Волинській області 25
вересня 2015 року на ім’я Кулик Наталія
Олегівна, вважати недійсним.
l Загублений сертифікат на право власності на земельну частку (пай), виданий
Чаруківською сільською радою на ім’я Голубський Станіслав Андрійович, вважати
недійсним.
l Загублений сертифікат на право власності на земельну частку (пай), виданий Чаруківською сільською радою на ім’я Голубська
Людмила Михайлівна, вважати недійсним.
l Загублене посвідчення учасника бойових дій (серія АБ, № 025804), видане 29 січня 2016 р. на ім’я Романюк Сергій Євгенович, вважати недійсним.

ПАМ’ЯТАЄМО, ЛЮБИМО, СУМУЄМО
Сьогодні минає 5 років, як відійшов у Вічність хороший чоловік, дбайливий батько і добрий дідусь
Євтух Давидович
ДОВГАЛЬ.
Зі сльозами на очах схиляємо голови перед твоєю могилою і нехай пухом буде тобі земля, а душі
— вічний спокій і Царство Небесне. Поки ми живі, ти
завжди з нами і світла пам’ять про тебе житиме у наших серцях.
Просимо усіх, хто знав, поважав і пам’ятає Євтуха Давидовича, згадати й пом’янути разом із нами добрим словом та
щирою молитвою.
Сумуючі
дружина, діти, внуки, правнучок і свати.

Центральний комітет профспілки працівників культури України, президія Федерації профспілок Волинської області, обласний комітет профспілки працівників культури
України, працівники галузі культури області глибоко сумують з приводу тяжкої втрати.
6 лютого перестало битися серце талановитої, чесної та працьовитої людини,
справжнього патріота, колишнього голови Волинського обкому профспілки працівників культури України
Леонтія Володимировича
ПРИТОЛЮКА.
Ми знали його як порядного, мудрого та принципового керівника, до якого за
порадою і допомогою зверталися сотні працівників. Для кожного він знаходив добре слово. Відлетіла у Вічність його прекрасна та благородна душа. Вічна
йому пам’ять.

Дай Боже усім рідним та близьким покійного перенести тяжку
втрату та віднайти душевну рівновагу для подальшого життя.
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СТВОРІТЬ САМІ
Найстарішому футбольному
вболівальникові Волині — 97! РОМАНТИЧНУ ВЕЧЕРЮ
Щодо відзначення Дня закоханих у суспільстві не
вщухають дискусії: хтось переймає без розбору всі
закордонні традиції, хтось вважає це свято чужим.
Але ж усі ми любимо — когось одного-єдиного,
дітей, батьків, рідних… Тож скористаймося нагодою
ще раз сказати їм про свої почуття і порадувати
смаколиками власного приготування
Фото Олександра ПРИЙМАКА.

Давно і надовго «підсів»
ів» на цей вид спорту
еня-Каширського.
Петро Дмитрук із Каменя-Каширського.
Незважаючи на майжее столітній вік, чоловік
не пропускає жодної телевізійної трансляції
матчів, особливо
активно вболіває за
улюблені «Волинь»
та «Динамо».
Раніше він залюбки
бував на зустрічах
місцевих команд,
однак через
здоров’я вже з
десяток років на
стадіон не ходить
Олександр ПРИЙМАК

ахоплення футболом
Петро
Григорович
називає не інакше,
як коханням усього
життя. Малим хлопчаком
він разом із ватагою товаришів полишав усі справи
і чимдуж біг на нещодавно
збудовану в Камені-Каширському спортивну арену.
— Цю гру я завжди любив, — розповідає пан Петро. — Коли у 1930-х побудували стадіон, там почали
проводити різні змагання,
зокрема і футбольні матчі.
У цю пору зорганізувалися
і перші футбольні команди: польська «Родина урядовців», українська «Збірна Каменя-Каширського»
та єврейська «Хосмонея».
Вболівав, звичайно ж, за
своїх.
Тодішні футбольні матчі
не поступалися за напругою і видовищністю сучасним. Як пригадує Петро
Дмитрук, команди-суперники змагалися з усіх сил,
ніби це не футбольне поле,
а арена бойових дій. Хоча
до побудови стадіону тут
і справді були окопи часів
Першої світової війни.
— Атмосфера на полі
була
неймовірною,
—
продовжує дідусь. — Ми
з хлопцями ще не мали
власних коштів, а тому пробиралися на стадіон «зайцями» через дірку в огорожі. Для нас це був азарт.
Часом доводилось ховатися десь за трибунами, аби
не спіймав контролер. Та
гра того вартувала. Найсильнішою командою, зви-
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Петро Дмитрук: «Хоча поляки були достойними суперниками,
перемагати їх вдавалося».

чайно ж, була наша «Збірна Каменя-Каширського».
Коли футболісти вигравали
у поляків — це було щось,
ми не могли стримати радості, кричали, підтриму-

добряче діставалося від
уболівальників.
Кричали
звичне: «Суддю на мило!»
Футболістів жодного разу
не чіпали. Тоді публіка шанувала гравців більше, ніж

з хлопцями ще не мали власних коштів,
« Ми
а тому пробиралися на стадіон «зайцями»

»

через дірку в огорожі.
вали своїх. Хоча поляки
були достойними суперниками, перемагати їх вдавалося. Пригадую, в ті часи
за «урядовців» грали брати
Бобровичі, Костинські, Балаї, учитель Панвольський,
Бьялек.
Проте українська команда теж була не промах.
Правда, свого воротаря не
мали, а тому запрошували професійного з Ковеля.
Можливо, саме це часто
і ставало причиною перемоги.
Коли наших явно засуджували,
то
арбітру
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тепер. Пригощали їх фруктами, напоями.
А найбільше Петрові Дмитруку запам’ятався
матч між «Збірною Каменя-Каширського» та командою «Залізничників» із Білорусі. Гра була надзвичайно
видовищною і запеклою.
Наші з усіх сил намагались
обіграти професіоналів-білорусів,
випробовували
хитрі комбінації, та «залізничники» виявилися майстернішими. В результаті
українці програли з рахунком 0:5... n

САЛАТ «ГРАН-ПРІ»
Інгредієнти: 0,5 кг курячого
філе, 100 г твердого сиру, 400 г
пекінської капусти, гранат, кунжут,
оливкова олія, сіль, бальзамічний
оцет, листя салату для оздоблення.
Приготування. М’ясо промити в холодній воді, обсушити, посолити й обсмажити під кришкою на оливковій олії до
золотистої скоринки. Коли схолоне, нарізати кубиками. Пекінську капусту нашаткувати, сир натерти на дрібній тертці.
Шматочки курятини змішати з капустою, зверху посипати
сиром, кунжутом і зернами граната, заправити оливковою
олією і бальзамічним оцтом.
До речі
* Можна додавати помідори, болгарський перець.
* Інші варіанти заправок: 1) в майонез додати сік лимона і чорний мелений перець; 2) рідка сметана, сік лимона,
оливкова олія, сіль.
САЛАТ «БІСТРО»
Інгредієнти: 150 г моркви по–
корейськи, 100 г твердого сиру,
150 г копченої ковбаси, 3–4 зубочки часнику, 3–4 ст. л. майонезу, 200 г консервованої кукурудзи,
сіль, перець — за смаком.
Приготування. Сир натерти, ковбасу нарізати соломкою.
Змішати моркву, сир, ковбасу, кукурудзу, потертий на дрібну
тертку часник, посолити, поперчити, вимішати з майонезом,
прикрасити зеленню.
СВИНИНА, ЗАПЕЧЕНА
З ЯБЛУКАМИ
Інгредієнти: 500 г свинини,
1 яблуко, 2 ч. л. зернистої гірчиці,
3 ч. л. меду.
Приготування. М’ясо промити, обсушити і зробити на ньому глибокі надрізи на відстані
близько 2–3 см один від одного. Яблуко почистити і нарізати
тонкими скибочками. Нафаршируйте свинину шматочками
яблук, посоліть, поперчіть, змажте медом і гірчицею. Викладіть м’ясо на деко, застелене фольгою, і загорніть її кінці. Запікайте в заздалегідь розігрітій до 180–200 градусів духовці
1–1,5 години. Смакуватиме з картопляним пюре, тушкованими овочами.
ПОЛУНИЧНО-СИРНИЙ
ДЕСЕРТ
Інгредієнти: 300 г сиру, 2 жовтки, 1 ст. л. желатину, 3 ст. л. цукрової пудри, 1 ст. л. цукру, 100 мл
вершків 33% жирності, 150 г полуниць (можна заморожених), м’ята
або шоколад.
Приготування. Замочити желатин, як зазначено на упаковці. Сир, жовтки і цукрову пудру розтерти до однорідності,
додати желатин і розмішати, щоб він добре розійшовся по
всій сирній масі. Влити збиті вершки, акуратно перемішати.
Викласти в креманки. Полуницю та цукор збити в блендері й
вилити зверху на сирну масу. Поставити в холодильник. Перед подачею прикрасити м’ятою або тертим шоколадом.
Десерт легкий і неймовірно смачний, простий у приготуванні і водночас такий вишуканий. n
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