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n Репортаж із глибинки
Фото Ірини КРАВЧУК.

Мить, коли Наталія і Сергій змінили камуфляжі на весільні сукню і костюм.

Їхнє кохання народилося
на лінії фронту
25 вересня у місті Рожище на рушничок щастя
стали закохані, долі яких переплелися в зоні ООС.
Вона — медсестра Наталія Лотиш із села Кроватка
Рожищенського району, він — військовий Сергій
Служаєв із міста Красногорівка, що на Донбасі. А разом
вони — захисники України

разом із
« Наталя
вірною подругою

Ірина ЗЕНЦ

к повідомляє сайт Рожищенської міської ради,
дівчина за професією
— фельдшер. Покликання допомагати ближньому запримітив у дівчини дідусь, який усе
своє життя присвятив освіті.
Наталя свідомо обрала цю
справу і, не вагаючись, після Березолуківської школи
вступила до Ківерцівського
медучилища, яке успішно закінчила у 2013–му. В цьому
ж році пішла здобувати вищу
освіту в СНУ ім. Лесі Українки
на біологічний факультет. Поринути з головою в навчання
дівчині не дали події на Майдані. Саме в цей час такі ж,
як і вона, студенти, піднялися
проти злочинної влади Януковича. І Наталя разом із вірною
подругою Мартою Грищук із
Угринова Горохівського району, щойно почали стріляти на
Майдані, вирішили: будь що

Я

Миле козеня охоче йде до рук господині Ніни Григорівни.

«Весною хтось застрелив козулю,
але одне козеня ми виходили —
і тепер для місцевої малечі
у нас зоопарк»
Справді, на обійстя Швораків у селі Сошичне Камінь-Каширського
району можна водити екскурсії. Про це подружжя кажуть: вони не лише
працьовиті люди, а й такі, які хочуть і вміють творити довкола себе
затишок і красу. Є у них буквально все, як у відомій пісні: «І ставок, і
млинок, і вишневенький садок». Ну якщо не вишневенький,
то яблунево-грушевий. І навіть чималий зоопарк!
с. 6
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Вітаємо!

Дорогого, люблячого чоловіка, турботливого батька та найкращого у світі дідуся

Івана Петровича
ДАНИЛЮКА,
жителя с. Новостав Горохівського району, вітаємо
із 60–річчям!
Тобі сьогодні, рідний, 60!
Iз вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім’янина
I за могутні руки золоті!
Нехай Господь пошле благословення,
Здоров’я й сил дарують всі святі!
Дякуємо за життєву мудрість, за уроки порядності, за щасливе
дитинство, за «дідусь може все, що завгодно». Бути батьком та дідусем —нелегке завдання, і ти з цим чудово справляєшся!
Бажаємо, щоб здоров’я тебе ніколи не підводило, робота завжди була в радість, а наші любов і турбота додавали впевненості у
завтрашньому дні!
Зі щирими вітаннями дружина, діти та онуки.

Мартою Грищук,
щойно почали
стріляти на Майдані,
вирішили: будь що
буде — треба їхати
до столиці.

»

буде — треба їхати до столиці.
«Вірили, що там наші навики будуть більш потрібні»,
– каже Наталія. У Києві на
Майдані виконували різноманітну роботу: варили їсти,
готували чай, носили їжу на
барикади, надавали медичну
допомогу, проводили у Вічність тих, кого пізніше назвали
Героями Небесної сотні…
Додому дівчата повернулися, щоб здати чергові іспити. Після чого Наталія та
Марта збиралися на віче вже
в Луцьку. Допомагали, чим
могли.
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ПРОСТАТИТ — НЕ ВИРОК!
100% ПЕРЕМОГА НАД ПРОСТАТИТОМ!

Мене звати Микола. Колишній військовий,
нещодавно одружився. Пенсію отримую не погану, думав, поживу на старості! Та ще і з молодою
дружиною. Та де там! Спочатку — біль в паху, то
печіння, то різкий. А коли почав бігати «по-маленькому» разів по 7 за ніч — злякався. Звернувся до лікаря.
А він став лякати мене імпотенцією, аденомою, операцією.
Виписав ліків на 5 моїх пенсій. От я і віддав всі накопичення.
Вживав ті ліки 3 місяці, але тільки гірше ставало — болі посилилися, про молоду дружину і думати не міг.
Та був одного разу в Києві і пішов в міську поліклініку. Там
лікар пояснив, що якщо вчасно подбати про здоров’я, то хвилюватися нічого, а ті, хто виписує дорогі ліки, правди не скажуть, бо
на цьому наживаються. І дав мені книгу «Друге серце чоловіка».
«Почитай, — каже, — сам все зрозумієш і розберешся». Я «проковтнув» книгу за день.
Почав слідувати рекомендаціям і всього за 2 місяці:
9відчуваю себе чудово;
9до туалету не бігаю постійно;
9молода дружина задоволена;
9і все це — без хімії!

УВАГА! АКЦІЯ!
40 грн

Рекомендую всім!

До 27.10.2020 р. ціну на книжку знижено в 2 рази.

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

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

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9 9 0 7
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n Політика

«Якщо оберуть мером, то до кінця каденції
не ходитиму на відкриття майданчиків
і доріжок у парку»
Кандидатом на посаду луцького міського голови від «Слуги народу»
став Роман Бондарук
Фото Тараса СТЕПАНЮКА.

Тарас СТЕПАНЮК

10 років об’єдную лучан для
спільного комфортного проживання у багатоповерхівках. Тому добре
розумію, що нині необхідно
людям. Вони потребують рішучого мера, який слухатиме
їх, а не свого патрона, — так
розпочав пресконференцію
кандидат на посаду луцького
міського голови Роман Бондарук.

—Я

«МАЄМО БАЧЕННЯ,
ЯК РОЗВИВАТИ МІСТО»

Як приклад, коли влада
не чує людей, він наводить
ситуацію щодо Старого ринку.
Мовляв, одні хочуть там продавати та купувати, інші — навести лад і зробити це місце
туристично привабливим. Роман Бондарук упевнений, що
не може бути «або — або». Керівництво міста має вислухати обидві сторони і прийняти
рішення, яке задовольняло б
усіх. Тому вже напрацьовано
певні пропозиції щодо розв’язання ситуації. Скажімо, чому б
біля замку не створити перший туристичний ринок? Така
ініціатива могла б зацікавити
обидві сторони. Адже так можна поєднати продаж продуктів
власного виробництва (сири,
зелень тощо) та туристичної
продукції (сувенірів). Але для
цього потрібна воля міського
керівництва.
— Нинішні вибори непрості.
На багатьох місцевих інформаційних ресурсах проти мене
розпочали брудну кампанію.
Бо єдиний справжній конкурент, який може виграти в Ігоря Поліщука, — це я, — заявив
Роман Бондарук. — Їм не вдалося розчистити для нього
широку дорогу бульдозером,
тому увімкнули інформаційний
каток. Але я ще з більшою рішучістю вестиму виборчу кампанію.
Чималу увагу під час зустрічі з масмедіа кандидат звернув
на проблеми довколишніх сіл,
які приєднуються до Луцької
ОТГ. За площею Луцьк виріс
втричі. Проте з цими громадами нинішня влада не веде діалогу. У цьому Романові Бондаруку зізналися представники
місцевого самоврядування
Забороля та Княгининка, які
нещодавно він відвідав.
— Вони здивовані і кажуть, що я перший, хто приїхав і поцікавився, а що ж

«Я пропоную лучанам відкриту долоню партнерства. І Європу в кожен двір».

у них відбувається. Це величезні громади, і їх примусово приєднують до Луцька. Впевнений, що нинішня
міська влада навіть не знає
їхніх основних проблем, —
зазначає Роман Анатолійович. — Їх приєднуватимуть
примусово, бо у 2016 році
втратили можливість залучити громади шляхом переговорів. З ними не змогли
домовитися, і села створили свої ОТГ. За чотири
роки власними коштами
вони зробили більше, аніж
за 20 попередніх. Тому буде
складний процес об’єднання. Але в нашій команді є
люди, які знають проблеми
цих населених пунктів. Скажімо, у першій десятці від
«Слуги народу» до міської
ради — депутат Заборольської ОТГ Сергій Ковальчук.
Кандидат зазначив, що є
багато проблем, яких не вирішують вже протягом трьох
останніх років. Це стосується
і модернізації житлового фонду, і ухвалення генерального
плану, на якому, за словами
Романа Бондарука, новоприєднані громади не передбачені.
— Влада не розуміє, що
з ними має бути. Ми ж хочемо
запропонувати новий підхід.
На мою думку, тільки в діалозі
з новоприєднаними громадами можемо будувати стратегію Луцька на 20 років уперед.
Тільки об’єднавши зусилля
всіх мешканців міста та нових
громад для обговорення їхніх
проблем, зможемо побудувати
європейський Луцьк, — пере-

конаний кандидат на луцького
міського голову від «Слуги народу». — Тому я для себе вирішив балотуватися на мера.
Ми маємо досвідчену команду, кожен член якої розуміється у своїй сфері, і добре знаємо, що будемо робити, коли

я стану
« Якщо
головою, то буду
працювати
в одній команді
з Президентом
України та урядом.
Це дасть змогу
залучити
інвесторів та кошти
з державного
бюджету.

»

станемо владою: я — міським
головою, а мої колеги — депутатами міськради.
«ТРЕБА СЛУХАТИ ЛЮДЕЙ,
А НЕ СВОГО ПАТРОНА»

На переконання Романа
Бондарука, «Слуга народу» —
нині єдина партія, яка зможе
реально щось змінити в місті.
— Ми не перебуваємо
в орбіті Ігоря Палиці і маємо
бачення, як розвивати Луцьк.
Нині маємо прекрасний шанс,
бо якщо я стану головою,
то буду працювати в одній
команді з Президентом України та урядом. Це дасть змогу
залучити інвесторів та кошти
з державного бюджету. І відповідно багато що змінити

в місті, — каже Роман Анатолійович.
Щодо можливого об’єднання на противагу Ігорю Поліщуку він розповів, що перемовин ще не було. Адже щойно
почалася реєстрація кандидатів на посаду. Проте цілком
можливо, що такий діалог відбудеться. І Роман Бондарук
схильний до об’єднання, аби
робити реальні зміни в Луцьку. Причому готовий навіть
зняти свою кандидатуру, якщо
незалежні соціологічні опитування покажуть, що є кандидат
із кращим рейтингом, а його
програма прийнятна для лучан
та партії «Слуга народу». Звернув він увагу і на поширення соціологічних досліджень
із результатами, вигідними
певним політичним силам.
— У середині липня ми
робили опитування і в партії
«За майбутнє» було 8 відсотків, а в Ігоря Поліщука — 11.
Тому ті цифри, які нині публікують, — це маніпуляція
електоратом. Можливо, вони
готуються фальсифікувати
вибори. Їхнє завдання — щоб
Ігор Поліщук переміг у першому турі. Бо якщо я попаду
з ним у другий, то точно його
обійду, — переконаний Роман
Бондарук. — Тому лучан готують до думки, нібито у Поліщука великий рейтинг і він
може перемогти вже на першому етапі. Це нісенітниця.
Люди бачать, що змін у місті
немає. За Миколи Романюка
Луцьк був у трійці за відкритістю. Нині обласний центр Волині на останніх позиціях. Хіба
це не показник?

«ТІЛЬКИ В ДІАЛОЗІ
З НОВОПРИЄДНАНИМИ
ГРОМАДАМИ МОЖЕМО
БУДУВАТИ СТРАТЕГІЮ
ЛУЦЬКА»

Кандидат розповів, що наступного року влада хоче виділити 85 мільйонів гривень
на ремонт проспекту Волі. Притому думкою мешканців міста
не поцікавилися, а чи потрібна
та реконструкція. Разом із тим
є чимало невирішених проблем, які потребують негайного фінансування. Наприклад,
асфальтування міських доріг.
Скажімо, на Вишкові є вулиці,
де восени через бруд ходять
у гумових чоботах. Не вирішене питання і щодо каналізації у деяких районах міста.
То, може, краще туди спрямувати 85 мільйонів?
Залишається нерозв’язаною і проблема з транспортом.
Щоранку та щовечора Луцьк
потерпає від заторів. Їх дедалі
більше. Звісно, вулиці не розраховані на таку кількість автомашин, яка є нині. Проте навіть
те, що можна було зробити,
не виконано.
— У 2014 році міськрада
виділяла кошти на розробку нової транспортної схеми,
але, на жаль, віз і нині там.
Якщо говоримо про дороги,
то знову повертаємося до генплану, бо він передбачає багато важливих речей. У тому
числі і транспортну схему.
Маршрутки, які їдуть у села,
курсують через центр міста.
Навіщо? Можна ж вирішити
інакше. Це хоч трохи розвантажить дороги, — вважає Роман
Бондарук. — Хто займається
генпланом? Не міська рада,
а Андрій Покровський. Відкрию
секрет: він поставив свою людину в департаменті архітектури. А чому? Бо хоче бути одним із найбільших забудовників міста. Не можна допускати
до розробки основоположних
документів тих осіб, які хочуть
просто збудувати будинки і заробити на цьому. Проблема
в тому, що важливі для міста
документи, роблять не професіонали, а люди заангажовані
в господарській діяльності або
власних прибутках.
Мер не має ремонтувати
дороги і казати, що це його
заслуга. Очільник міста має
думати, як зробити так, щоб
у нас щороку на 2–3 тисячі
збільшувалася кількість робочих місць. Варто розбудовувати Луцьк як туристичний центр.
Адже це та сфера, де місто має
чималі перспективи.
— Чим має займатися
міський голова? Точно не відкриттям майданчиків і доріжок
у парку. Це і так зрозуміло.
Відповідальними за такі справи мають бути департаменти.
Якщо мене оберуть мером,
я до кінця каденції не буду ходити на відкриття майданчиків і
доріжок у парку, бо вважаю, що
це має відбуватися без міського голови і це не його робота, — пообіцяв Роман Бондарук. n

Р Е К Л А М А

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

«КІВЕРЦІВСЬКЕ РТП» НАДАЄ ПОСЛУГИ:
РЕМОНТ автотракторних двигунів;
ШЛІФУВАННЯ колінчастих валів;
РЕМОНТ паливної апаратури;

РЕМОНТ КОМПРЕСОРІВ КамАЗ, ЗІЛJ130, ТJ150, МАЗ;
АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ;
ТОКАРНІ, СЛЮСАРНІ ПОСЛУГИ.
ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО.

м. Ківерці, вул. Соборності, 49, тел.: (03365) 2B21B70, 0677767599, 0990339210.

www.volyn.com.ua
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Доброго дня
вам, люди!

n Календар
7 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.29, захід — 18.43, тривалість дня — 11.16).
Місяць в Близнятах. 21 день Місяця.
Іменинники: Владислав, Данило, Давид.
Фото ternopillis.gov.ua.

8 ЖОВТНЯ

Лесин ясен перевтілився в ясеневий сквер

Сонце (схід — 7.30, захід — 18.41, тривалість дня — 11.11).
Місяць в Близнятах. 22 день Місяця.
Іменинники: Сергій, Остап, Єфросинія.

Фото Анни ЄКИМЕНКО-ПОЛІЩУК.

Літератори з трьох країн висадили
у луцькому парку алею деревець

n ЗОЛОТІ СЛОВА

Анна ЄКИМЕНКО-ПОЛІЩУК

«Партачі життя не раз мають вистачальну кількість розуму, щоб зрозуміти, хто має
рацію, але ніколи не мають настільки відваги
і чесности, щоб стати по боці проповідника
якоїсь правди, доки він не став загальнознаним і так би сказати усанкціонованим проповідником… Вони, як соняшники, хилять свої
голови то в один, то в другий бік, залежно від
того, в який саме бік падає сонце загальної
опінії чи чийогось успіху і де саме можна витягнути максимум матеріяльної користи для
себе».
Олена ТЕЛІГА,
зі статті «Партачі життя» (1932–1933
1933 рок
роки).
ки)
и.

n Прогноз погоди

День відходить
«кінськими кроками»
У жовтні ночі стають все темнішими, а
дні стрімко коротшають. Щоб дізнатися
про майбутню зиму, о цій порі здавна
спостерігали за дубом: якщо на ньому
багато жолудів – до теплої зими і
«хлібного» літа
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Лесі Пасічник,
7 жовтня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі і вдень місцями туман. Вітер
південний, 5–10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі – 6–11 градусів тепла, вдень – 15–20
вище нуля. За багаторічними спостереженнями,
найтепліше цього дня було 1966-го – плюс 26,
найхолодніше – 1979-го – мінус 6 градусів.
8-го – хмарно, дощ, місцями гроза. Вітер
північно-західний, 7–12 метрів за секунду, вдень
подекуди пориви до 15–20. Нічна температура
повітря 7–12 градусів тепла, денна – від 12 до 17
градусів вище нуля.
9-го передбачається мінлива хмарність
без істотних опадів. Вітер західний, 5–10 метрів за секунду. Вночі температура повітря 5–10
градусів тепла, вдень – від 12 до 17 градусів вище
нуля.
У Рівному 7 жовтня буде хмарна з проясненнями погода. Температура повітря від плюс 11
вночі до 19 градусів тепла вдень. 8-го – весь день
дощитиме. Упродовж доби потепліє до 15 градусів. Така ж температура повітря збережеться й
наступного дня, однак опади припиняться. Вітер
змінних напрямків, 5 метрів за секунду.

Метр української літератури Юрій Винничук: «Колись приїду і полежу
під ясенем».

n Усмішка

«Не святі горщики
ліплять…»
Фото Людмили ПОЛЯКОВОЇ.

Ім’я гончара Миколи
Полякова відоме
на Волині давно.
Він — активний
учасник багатьох
українських
та міжнародних
ярмарків та майстеркласів. Та тільки все
руки не доходили,
щоб організувати
персональну
виставку. Час летів,
роки збігали… І ось
нарешті! Перша!
Галина КАЖАН

Митець попри свою
вимогливість зважився
«відпустити» свої кухлі
та горнята, горщики
та гладушки, макітри й
глеки на огляд аудиторії:
в Затурцівському музеї
імені В’ячеслава Липинського кераміка Миколи Полякова красується Глиняну красу від Миколи Полякова у музеї
на виставці «Голосом
показуватимуть до лютого 2021 року.
предків озвалася глина».
У центрі експозиції, звичайно, «вмостився» гончарний круг, який береже всі поразки й перемоги, таємниці й секрети майстра. Стоїть, наче збоку поглядає
на творіння рук свого господаря. «Куди хочу — туди й кручу!» — хитрувато промовляє, вітаючись до всіх.
Димлена кераміка — жанр прадавній, віковічний, і тут, у стінах
музею, вироби в цій манері чимось подібні на фрески старезного
храму з дивовижними символами, стилем, формами. В них — життєва філософія наших предків. Володіє нею й дружина гончара пані
Людмила — ґаздиня й власниця задимленого начиння. Це з її волі
на весь музей пахла смакота за рецептами козацько-волинського роду. Посуд Полякових найперш має практичне призначення:
в ньому і борщ, і кулеша, і омачка з варениками, узвар та інша всяка
всячина мають неперевершений смак! Дарма, що глиняна порцеляна така легенька і тоненька та ще й чорного кольору. Саме ця
барва, дбайливо підкреслена досвідченими працівниками музею
за допомогою веселкових ряден і білого полотна, надає горщикам
і кухликам особливої вишуканості.
А ще ж керамічні шедеври славні волинським походженням: глина добута в Дубечному, майстри — локачинці.

Зателефонувала чоловіку.
– Ти мене любиш?
– Купуй, – чую у відповідь.
От що значить справжня любов!

Діліться з нами
родинними
історіями
Такий цікавий заклик розмістили
в інтернет-мережі працівники
Волинського обласного
краєзнавчого музею
Олена КАЛЕНЮК

Оповіді,
яких чекають у науковій установі,
мають бути
про життя
волинян
у період
Другої світової війни.
Важкі чи
гарні спогади земляків, нанизані на єдину
нитку,
допоможуть збагатити і зберегти пам’ять про
інший бік фронту. На першій сторінці онлайн-виставки, приуроченої
75-річчю завершення воєнних дій,
згадується саме осіння пора: кінець
вересня 1939-го, спільний парад
військ радянських і вермахту. Є також
фото руїн волинських міст, нових документів і грошей та навіть оголошення про новорічну ялинку. Це те, що
працює на правдиву історичну картину, важливу для нас та наших дітей.
Адреса для листування з музейниками: volkrmus@lt.ukrtel.net.

n Ліричні рядки

Фото storage.agravery.com.

Фото vkm.org.ua.

Ідея про сквер належить письменнику та перекладачу Андрію Любці.
Мовляв, книги виготовляють з паперу,
тож інвестиції в майбутнє необхідні.
Гарна думка виникла не просто так:
містяни шкодують за Лесиним ясенем,
який довгі десятиліття був особливим
символом передусім для митців.
Закладку алеї допомогли втілити
організатори ІІІ Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера», що
відбувся в обласному центрі. Садили
ясени в парку культури та відпочинку
імені Лесі Українки за сприяння Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
За лопати взялися, окрім Любки, знані
Юрій Винничук, Микола Рябчук, Юрій
Завадський, Юлія Фінковська та навіть
письменники-іноземці Яцек Денель
з Польщі та Марія Мартисевич із Білорусі. Творці сподіваються, що приживуться усі саджанці, бо ж волинські й
мусять добре рости на рідній землі.

3

Шипшина важко віддає плоди.
Вона людей хапає за рукава.
Вона кричить: – Людино, підожди!
О, підожди, людино, будь ласкава.
Не всі, не всі, хоч ягідку облиш!
Одна пташина так мене просила!
Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш.
І просто осінь щоб була
а.
красива.
Ліна КОСТЕНКО..

Ведуча рубрики
Оксана КОВАЛЕНКО
Тел. 72 39 32

4
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Фото uk.wikipedia.org.

Погляд
Володимир АР’ЄВ,
народний депутат України,
фракція
«Європейська Солідарність»

Зараза в асфальт
не закаталась
За місяць кількість хворих зросла з 2000 за
день до 4633

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

n Про це говорять

Хворого на коронавірус
Петра Порошенка та його доньку
госпіталізували
П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність»
проходить лікування в одній із лікарень Києва
Петро МАКАРУК

ри цьому за пів року влада Зеленського
не закупила жодного апарата ШВЛ, більшість лікарень не забезпечені базовими антибіотиками, а медики – засобами захисту. Місцеві
ради, в яких гроші забрали в ковід-фонд, розривають бюджети громад, щоб хоч щось дати лікарням,
призначеним опорними для пацієнтів з коронавірусом, але нічим під цю опорність не забезпеченим.
Рівень тестування досі найнижчий в Європі і жодних змін у тому і на обрії нема.
Із самого ковід-фонду гроші розікрали на «Великому будівництві»: збудовані за завищеними втричі
цінами дороги вже розвалюються, і зараза в асфальт
не закаталась. А за пів року епідемії не зробили взагалі нічого, щоб підготувати медицину до другої
хвилі. Не мало – взагалі нічого! Унікальна бездіяльність. Майстри спорту по боротьбі з коронавірусом
продули коронавірусу всуху. Вони просто не вміють.
Банально нездатні і «вороваті» на додачу.
Прогнози ВООЗ по Україні – до 9000 випадків
на день. Боюсь, із такими темпами — то оптимістичні прогнози. А із зеленською владою –
це загроза національній безпеці. Бо сама влада
є такою загрозою. n

П

n Пряма мова
Артур ГЕРАСИМОВ, співголова фракції
«Європейська Солідарність», закликав негайно
скликати сесію парламенту через розкрадання
коронавірусного фонду:
Знаєте, скільки закуплено апаратів штучної вентиляції легень з фонду по боротьбі з
ковідом? Нуль. Знаєте, скільки закуплено
обладнання для облаштування приймальних
відділень опорних лікарень? Нуль. Всі говорили про доплати лікарям. Але ви знаєте,
скільки використано і виплачено цих доплат? 5% від того, що заплановано… В Україні
досі найменша у Європі кількість тестувань.
65 мільярдів гривень, які були виділені
парламентом більше ніж пів року тому (для
коронавірусного Фонду. – Ред.), вистачило б на те, щоб зробити понад 80 мільйонів
тестів. При рівні 80 тисяч тестів на добу, що
достатньо, з точки зору фахівців, для нашої
країни, нам би вистачило
на більш ніж тисячу
днів. Тобто майже на
три роки. Але цього
немає. Ми звертаємося
до влади – зупиніться в
розкраданні фонду, зупиніться в крадіжках на
здоров’ї людей, здоров’ї населення.
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Монтаж
опалення,
котлів
Монтаж
металевих

сходів
Тел.: 066 307 73 03, 096 112 60 64.

арина Порошенко (на
фото) подякувала всім
за підтримку і зауважила, що медики в ситуації пандемії опинились без державного
захисту. «Друзі, наша родина
щиро вдячна за підтримку кожному. Сьогодні з COVID-19 борються мій чоловік і наша донька.
Петро Олексійович госпіталізоіталізований в одну з київських
их лікарень, де лікують хворихх на коронавірус. Попри те, що у мого
чоловіка двостороннє запалення
палення
легень, він має сильну волю
лю і де-

М

ка ще навесні переорієнтував
свою діяльність на боротьбу
з COVID-19. І закуповував захисні костюми, маски, противірусні окуляри, пульсоксиметри,
постачав сучасні цифрові рентгенапарати і нові апарати ШВЛ,
ремонтував непрацюючі», — нагадала Марина Порошенко.
Вона наголосила, що за пів
року з початку пандемії влада
жодних висновків не зробила.
«І маємо результат: лікарі вже
на межі виснаження, хоч роблять
усе можливе. В лікарнях не ви-

лікарнях не вистачає
тачає
« Уліжок
для хворих на
коронавірус, кисневих
евих
концентраторів,
реанімаційного
обладнання. А зі
спеціального фонду
ду
АнтиКовід не закуплено
уплено
навіть жодного апарата
парата
ШВЛ.

»

монструє її у боротьбі з хвороворо
обою. Він чітко дотримується
ься
я
прописаного протоколу
лу
лікування», — зазначила
а
Марина Порошенко.
«Тепер щодо ситуації
в лікарнях Києва — вона
вкрай погана. І я знаю
про це далеко не у зв’язку з хворобою чоловіка.
З самого початку епідемії коронавірусу благодійний Фонд Порошен-

стачає ліжок для хворих на коронавірус, кисневих концентраторів, реанімаційного обладнання. А зі спеціального фонду
АнтиКовід не закуплено навіть
жодного апарата ШВЛ (у цей
Фонд з інших статей Держбюджету перекинули 65 мільярдів гривень, однак частину з них
витрачено не за призначенням. — Ред.)»,
— констатує МаРе
рина Порошенко.
Поро
«Поки гроші витрачали
на все, що завгодно, окрім медицини, влада
повністю втративл
ла контроль
контрол над протидією пандемії. Ми розуміємо,
що в тепер
рішніх умовах
всі сили держави
умо
мають бути
бут спрямовані на оснащення лікарень
і забезпечення
лік
системи охорони
здоров’я. Ми
о
послідовно будемо над цим працювати», — говорить Марина
Порошенко.
Порошенк
Вона з
зауважує, що зараз
українцям, на жаль, доводитьукраїнцям
розраховувати тільки на себе
ся розрахо
благодійників. «Тому ще раз
і на благод
кожного: користуйтесь
прошу кож
масками, обробляйте руки і дотримуйтесь соціальної дистантримуйтес
ції»,
ц
ці
ї», — закликала Марина Порошенко.
Вона побажала
р
ро
ш
всім
в
вс
і здоров’я. n
Марина Порошенко
очолює список
«Європейської
Солідарності»
у Київську
С
міську раду і своїм
головним завданням
бачить якраз вирішення
проблем медицини,
освіти та економіки, які
значно загострилися
саме зараз.

Фото galinfo.com.ua.

n Політика

Рейтинги: «Європейська Солідарність»
наздоганяє «Слуг» і є головною опозицією
Про це свідчать результати опитування, яке провів центр СОЦІС у вересні
Дарія КЛИЧ
Фото eurosolidarity.org.

кби вибори президента відбулися найближчої неділі, серед тих, хто готовий голосувати
і визначився, за Володимира Зеленського
проголосували б 30,1%, за Петра Порошенка —
18,9%, за Юрія Бойка — 14%, Ігоря Смешка —
8,5%, Юлію Тимошенко — 7,4%.
Якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі, за партію «Слуга народу» готові

Я

«Європейська Солідарність» та
« Партія
її лідер Петро Порошенко є головною
опозиційною силою до партії
Зеленського «Слуга народу».

»

проголосувати 23,3%, за «Європейську Солідарність» — 18,4%, «Опозиційну платформу — За життя» — 14,3%, «Батьківшину» — 8,3%. Інші партії набирають менше 5%.
На запитання «Хто є реальною опозицією до но-

вої влади в Україні?» майже 27% опитаних назвали партію «Європейська Солідарність», 24,3% —
ОПЗЖ, 9,2% — «Батьківщину», 4,8% — «Голос».
59,9% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, позитивно курс політики Зеленського оцінюють 23,6%
опитаних.
Дослідження проводилось 18–28 вересня 2020 року методом телефонного опитування
по всій території України, окрім АР Крим і непідконтрольної частини Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів
старших 18 років. Статистична похибка дослідження не перевищує 2,2%. n
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n Уроки пандемії

«Два тижні сидимо вдома й гадаємо:
коронавірус чи застуда?»
Своєю тривогою
поділилася наша
читачка, мовляв, сімейна
лікарка ПЛР-тестування
не призначає, а йти
до приватної лабораторії —
і дорого, й розносити
інфекцію не можна.
На жаль, у подібній ситуації
нині дуже багато людей,
які занедужали, мають
симптоми ГРЗ. Далеко
не всі з них дотримуються
самоізоляції. От і виходить
замкнене коло
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ЛІКАРІВ І ЛІЖОК
ДЛЯ ХВОРИХ
НА COVID-19 МОЖЕ
НЕ ВИСТАЧИТИ

Такий невеселий прогноз
озвучив учора під час брифінгу
міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами,
добовий приріст інфікованих
українців може сягнути цього
тижня 5 тисяч. Кількість тих, хто
потребує госпіталізації, порівняно з липнем збільшилася у 5 разів.
Чиновник застеріг, що в нашої медичної системи є межа
як за кількістю ліжок, так і лікарів,
і ми до неї наближаємося щораз
швидшими темпами. Тому від свідомого ставлення людей до карантинних вимог, їхньої самодисципліни залежить дуже багато.
Упродовж тижня в Україні
щодня реєстрували понад 4 тисячі нових випадків зараження
COVID-19, у неділю було виявлено 3774 хворих. Загалом
з початку пандемії в країні маємо 4430 жертв коронавірусу.
На Волині кількість інфікованих
за попередню добу збільшилась на 143 особи. (У сусідів —
на Львівщині та Рівненщині

Фото bbc.com.

особливу увагу гігієні рук, не забувайте
« Приділяйте
про соціальне дистанціювання і носіння масок.
»
— додалось 100 і 141 випадок
зараження відповідно). У Волинській області найбільший
приріст недужих у Луцьку — 39,
на Ратнівщині — 18, у Володимир-Волинському районі — 17,
на Горохівщині та в Нововолинську — по 10, у Маневицькому
та Камінь-Каширському районах — по 9. Станом на 5 жовтня
всього зареєстрували 8734 випадки COVID-19, з них 528 у дітей
та 966 — у медичних працівників.
Із учорашнього дня в Україні
діє нове епідемічне зонування.
Згідно з ним в обласному центрі Волині, містах Володимирі-Волинському, Нововолинську,
у Володимир-Волинському, Ківерцівському, Луцькому та Турійському районах встановлено «помаранчевий» рівень епідемічної
небезпеки. «Жовтий» — у місті
Ковелі та в Горохівському, Іваничівському, Камінь-Каширському,
Ковельському, Локачинському,
Любешівському, Любомльському, Маневицькому, Ратнівському,
Рожищенському, Шацькому ра-

йонах. «Зеленою» залишається
лише Старовижівщина.
В оновленому списку поменшало регіонів у червоній зоні. Наразі там залишилися тільки два
міста — Тернопіль і Канів Черкаської області. Однак епідемічна
ситуація із настанням осені погіршується, небезпека повернення
жорстких обмежень зростає. Як
цьому можна запобігти?
— Якби більше хворих могли
пройти ПЛР-тестування і дотримувалися самоізоляції, коронавірус не поширювався б так
стрімко. А в нас нездорові люди
скрізь ходять і заражають інших.
Ми з чоловіком і дітьми, наприклад, два тижні сидимо вдома й
гадаємо: коронавірус у нас чи застуда? — зателефонувала наша
читачка.
Загалом методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено 52 813 волинян. За попередню добу — 673 особи, з них
приватними лабораторіями —
37. До речі, нарікання з приводу того, що на безкоштовне

ПЛР-тестування скеровують
не всіх, у кого є симптоми, схожі
на коронавірусну інфекцію, надходять у МОЗ із багатьох областей. Тому вчора міністр охорони
здоров’я Максим Степанов нагадав алгоритм дій, яким мають
керуватися хворі. Сімейний лікар, із яким укладений договір,
визначає, чи співпадає клінічна
картина з підозрою на COVID-19.
Якщо так, то надсилає мобільну бригаду, яка бере мазок для
дослідження. «Сімейний лікар
не повинен відправляти вас у подорож по лабораторіях, — наголосив міністр. — За результатами тестування визначається
система лікування. Якщо легкі
симптоми — залишаєтеся вдома,
якщо ні — тоді потрібна госпіталізація».
МІРЯЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ,
ПИЙТЕ ЧАЙ
І НЕ ПАНІКУЙТЕ…

Непросте життя нині й у сімейних лікарів, які обслуговують
до 1800 осіб, щодня вислуховують сотні скарг на погане самопочуття. Спробуй по телефону
розібратися, у кого COVID-19,
а в кого перебільшений страх
занедужати коронавірусом.
Тим паче, що сезонне похолодання традиційно призводить
до зростання кількості хворих
із ГРВІ, а там і грип на підході.
До речі, наукова консультативна група Великобританії
з надзвичайних ситуацій дослідила, що плюс 4 °C є оптимальною температурою для коронавірусу. Тож медики нагадують
ознаки, які дають підстави підозрювати COVID-19: втрата смаку
або запаху (але це трапляється
не з усіма); підвищена температура, кашель, розлади травлення. Також у пацієнтів, хворих
на коронавірус, може виникнути

кон’юктивіт, написав у фейсбуці
завідувач пульмонологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко. Він
вважає, що всім, хто має ознаки
респіраторної інфекції верхніх
дихальних шляхів, треба робити
ПЛР-тест, якщо ж у хворого гнійна ангіна, то обов’язково здати
мазок на дифтерію.
Загальна порада, актуальна
й надалі — приділяти особливу увагу гігієні рук, не забувати
про соціальне дистанціювання
і носіння масок. Здорова їжа,
повноцінний сон — дуже важливі. Корисно отримувати якомога
більше вітаміну D, тому що з холодами ми зазвичай проводимо
багато часу в закритих приміщеннях, відчуваємо дефіцит сонячного світла, необхідного для його
утворення.
Як довго перебувати в самоізоляції? Доктор Комаровський вважає, що людина
з COVID-19 заразна для оточуючих не більше трьох тижнів після
початку хвороби. Відомий дитячий лікар радить не панікувати
у випадку позитивного тесту,
адже психологічний стан, атмосфера в родині істотно впливають
на перебіг інфекції у пацієнтів.
До речі, в Україні станом на 3 жовтня занедужало на COVID-19 1257 учнів
і 2158 учителів. Крім того, на самоізоляції перебувають понад
83 тисячі школярів. На двотижневе дистанційне навчання відправляють тих дітей, у класі яких
виявили хворого на коронавірус.
Якщо ж у навчальному закладі
понад 50% таких класів, то вся
школа переходить на карантин.
На жаль, проблема загострюється, у зоні ризику педагоги
поважного віку, із супутніми захворюваннями. Випадки смерті
серед освітян через коронавірус
є і на Волині. Не випадково про
актуальність страхування вчителів та учнів заявив Президент Володимир Зеленський. Однак обіцянки не тішать людей, бо на ділі
вони часто залишаються наодинці з недугою. n

n Офіційно

Уряд Зеленського вдруге «заморозив»
підвищення зарплат педагогам
Це сталось попри те, що зростання передбачене законодавством про освіту
Фото pinterest.com.

Дарія КЛИЧ

ось і «подарунок»
від влади Зеленського (до Дня
вчителя. — Ред.). Зарплати освітян «заморожені»
до січня 2022-го. Більшість
педагогів півтора року тому
повелася на обіцянки про
4000 доларів зарплати й
проголосувала за Зеленського і «слуг», — заявила
співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина
Геращенко.
«Ми будемо боротися
за перегляд проєкту бюджету на 2021 рік і наполягати на збільшенні зарплат
лікарям і вчителям. Ненормально, коли держава
дбає тільки про прокурорів,
спецслужби і поліцію, будує

поліцейську країну», — переконана вона.
Постанову Кабінету Міністрів України про «замороження» зарплат освітянам
прокоментував народний

«А

– ще
« Цяодинситуація
приклад того,
до яких наслідків
призводить
дилетантство при
владі.

»

«Більшість учителів півтора року тому повелася на обіцянки про 4 тисячі
доларів зарплати й проголосувала за Зеленського і «слуг», – заявила
співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

депутат від «Європейської
Солідарності» Олексій
Гончаренко. «Нагадаю, що
у статті 61 Закону «Про освіту» прописано: мінімальний
посадовий оклад вчителя по-

винен становити 3 мінімальні
зарплати. Таке підвищення
було заплановано з 1 січня
2020-го. Однак спочатку
восени минулого року уряд
Гончарука скасував це рішення, а тепер цей же трюк
повторив і прем’єр Шмигаль», — повідомив Гончаренко.
«Федерація профспілок
опублікувала відповідну
постанову Кабміну, за якою
підвищення зарплат
учителям «заморозиться» до 1 січня 2022 року.
Пояснюється це «відсутністю неінфляційних джерел
фінансування, — зазначив
Олексій Гончаренко. — Ця
ситуація — ще один приклад того, до яких наслідків
призводить дилетантство при владі. І якщо вам
почнуть розповідати, що
це через коронакризу,
то нагадаю ще раз: рішення
«заморожував» ще перший
уряд Зеленського, з якого
й почалося падіння економіки. Уряди міняються, але
ситуація не змінюється. Бо
при владі лишається Зеленський. Відповідальність
за всі невиконані обіцянки
несе він особисто», — наголосив народний депутат. n
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n Репортаж із глибинки
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Подружжя Швораків і їхній найменший, уже 6-й онук.

n Гірко!
як у Швораків, то Іван Хомович
сказав:
— По роботі доводиться їздити на Вінниччину, аж до Молдови. І коли там буваю, то помічаю різницю між тамтешніми
селами й нашими, що у прикордонні з Польщею, Білоруссю.
Там сільповські магазинчики
стоять напіврозвалені, а тут навіть — двоповерхові торговельні
заклади. І газончики підстрижені ваблять око. Видно, що люди
їздять на заробітки й бачать, як
живуть ті ж поляки, й щось від
них переймають. Ми себе ні з
ким із односельчан не порівнюємо — просто живемо так, як
нам подобається, стараємося
ж для самих себе й наших дітей,
онуків.

На обійсті Швораків важко визначитися, що тут у більшій пошані — садок чи квітник…

Ці кадри ніби у зоопарку зроблені.

«Весною хтось застрелив козулю,
але одне козеня ми виходили —
і тепер для місцевої малечі у нас зоопарк»
Справді, на обійстя Швораків у селі Сошичне КаміньКаширського району можна водити екскурсії. Про це
подружжя кажуть: вони не лише працьовиті люди, а й такі,
які хочуть і вміють творити довкола себе затишок і красу. Є
у них буквально все, як у відомій пісні: «І ставок, і млинок,
і вишневенький садок». Ну якщо не вишневенький, то
яблунево-грушевий. І навіть чималий зоопарк!
Катерина ЗУБЧУК

«ПЕРШ ЖИТТЯ ПОВЕЛО НАС
ІЗ РІДНОГО СОШИЧНОГО»

Ніна Григорівна, а на той час
юна Ніна, після школи навчалася у Луцькому медичному училищі. Направлення на роботу
одержала у Ратнівську районну
лікарню. Її майбутній чоловік —
односельчанин Іван Шворак —
був студентом Лісової академії,
що в Києві.
— Ратне я вибрала, — пригадує жінка, — по суті, за компанію з подругою, яка переді мною
одержала направлення саме в
це селище. Правда, мені хотілося бути хірургічною медсестрою
чи в реанімації хворим допомагати, а потрапила в пологове
відділення, бо так треба було, як
сказали: попрацюєш, мовляв, то
переведемо. Біля новонароджених немовлят ходила, пеленати
їх добре навчилася.
У 1986 році Швораки одружилися. Наречений ще був студентом. Як тільки чоловік одержав диплом, то молода сім’я
поїхала у Білашів Ковельського
району, куди він одержав призначення. Дружина тепер уже в
Ковель добиралася на роботу
— в урологічному відділенні ра-

йонної лікарні працювала. Але у
Білашові вони ненадовго затрималися. Через два роки, маючи
вже свого найстаршого сина
Сергія, перебралися в рідне
Сошичне. І хоча Ніна Григорівна
сьогодні каже, що сталося це, бо
мати її дуже хотіла, аби доччина
сім’я переїхала сюди, все ж, здається, і без цього не могло бути
по–іншому. Така думка не полишала, коли ми ходили по обійстю
Швораків, яке привертає увагу
й гарним будинком, і квітами на
клумбі, і садочком, де достигають груші, яблука, виноград, де
живуть, якщо коротко сказати,
справжні господарі.
— Ми не тут починали хазяйнувати, коли перебралися в Сошичне, — розповідає Ніна Григорівна. — Два роки була я ще в
невістках. А потім побудувалися
на місці, де стояла старенька хатина Іванового діда. Перш звели
маленьку літню кухню, щоб окремо жити, а згодом — і просторий дім…
А ось у цьому обійсті, де ми й
зустрілися з подружжям, Швораки справили новосілля шість
років тому. І щодо того, як воно
непросто далося, у господаря
спогад такий:
— Купили ми дві земельні

ділянки — всього 50 соток, вважай, на болоті. Ото бачите за нашою огорожею зарості, то такі і
тут були, де зараз наш будинок,
усі господарські споруди. А ще
тут старий свинарник із часів
колгоспу стояв. Ми його розібрали, бульдозером усе розрівняли, 300 машин чорнозему завезли, канаву почистили, ставка
викопали, садочка посадили…
«О ГОСПОДИ, А МЕНІ
ЩЕ Й ЗАВИДУЮТЬ!»

Але, як кажуть, скоро казка мовиться… За всім, що Іван
Хомович перерахував, — роки
нелегкої праці. Бо, як Швораки
в один голос говорять, аби щось

скільки-то грошей треба.
Як жінка каже, хотілося їй,
щоб родина була велика (у
Швораків — три сини й донька),
щоб жили діти дружно. А головне — аби не їздили за кордон на
заробітки, а в себе вдома трудилися. І тепер тішиться, що так і
є: старші сини й донька вже свої
сім’ї мають, шість онуків подарували. Живуть вони окремо, але
всі — у Сошичному. З батьками
залишився лише сімнадцятилітній Олександр. Іван Шворак має
пилораму. Аби вона не простоювала, як це зараз у багатьох місцевих підприємців трапляється,
чоловік перейшов на глибшу переробку деревини — вагонку ви-

непростих 1990–х я років десять у Польщу
« Укурсувала
з торбами, щоб копійку яку заробити,
здоров’я підірвала.
»
мати, то треба тяжко трудитися.
— Я ж ще у 2000–х роках,
— розповідає Ніна Григорівна,
— працювала в Ковельській районній лікарні. Але як завагітніла
четвертою дитиною, то вже важко стало їздити, бо ж то вдосвіта
треба було вставати. Розрахувалася, хоч аби в Сошичному була
лікарня, то б не попрощалася з
білим халатом — дуже любила
свою роботу. А ще ж у непростих
1990–х я років десять у Польщу
курсувала з торбами, щоб копійку яку заробити, здоров’я підірвала. Хто будувався, той знає,

готовляє, дошки для підлоги. Є в
господарстві і млин. Як сказала
Ніна Григорівна, може, в селі
хтось і завидує, що так «розкрутилися». При цьому пригадала,
як одного разу з півдня України їм привезли 20 тонн зерна,
яке треба було змолоти. Йшла
вона додому пізно вночі, десь о
третій годині, уже втомлена до
знемоги, й думала з подивом:
«О Господи, а хтось мені ще й
завидує!».
Коли мова зайшла про те, що
в Сошичному, мабуть, небагато
таких успішних господарств,

Більше неймовірних історій – на сайті V O LY N . C O M . U A
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n Це важливо
Фото із сайту Рожищенської міської ради.

Фото oporaua.org.

Кожній раді — свій бюлетень.

«ЗАТЕ МИ СВОГО
СІМЕЙНОГО МЕДИКА
МАЄМО»

Так уже склалося, що звичніше, коли садком займається чоловік. А у Швораків цією справою
більше зацікавлена й знається
на ній дружина. Це в неї, як каже,
від її діда Івана, певно.
— Я його не пам’ятаю, — говорить Ніна Григорівна, — але
знаю з розповідей мами, що
жив він на хуторі й у садку в нього росли груші, яких ні в кого не
було. Мені теж хочеться мати
щось новеньке. Чоловік, звичайно, допомагає, коли треба дерева навесні покропити, але вже те,
що садити й коли, — то за мною.
Якщо по правді, то, потрапивши на обійстя наших героїв, важко було визначитися, що
тут у більшій пошані, — садок,
квітник чи домашнє птаство, що
розгулює біля ставка. Коли ж побачила ще й миле козенятко, яке
охоче йшло до рук господині, то
не втрималася від захоплення:
«Та до вас екскурсії можна водити!». Виявилося, що так воно
якоюсь мірою і є.
— Навесні хтось із мисливців
застрелив козу, у якої залишилося потомство — двоє малят.
Одне було слабше, то не вижило, а ось це я виходила. У ліс,
думаю, не варто його випускати, бо може пропасти, — його б
у зоопарк якби хто забрав. Поки
що цей звіринець у нас — місцеві
діти приходять і просять показати миле козенятко.
Коли мова зайшла про різносторонні інтереси Ніни Григорівни, то чоловік, до речі, сказав:
— Вона медицину всю нам
замінює — по лікарнях не ходимо.
Іван Хомович при цьому наголосив, що жінка віддає перевагу нетрадиційним методам
лікування. Насамперед у родині
сповідується культ здорового
харчування, і на столі все натуральне, своїми руками вирощене («навіть картоплю від колорадського жука кропимо біопрепаратами»). А замість таблеток
— чаї з лікарських трав: із літа й
до осені на горищі сушаться запашні пучечки. І свого часу чекає
банка із зеленими волоськими
горіхами, засипаними цукром,
яку Ніна Григорівна закопує на
декілька місяців у землю для дозрівання «дуже помічної» настоянки. До медсестри за освітою
й лікаря за покликанням звертаються, занедужавши, й односельчани. І знають, «якщо Ніна
сказала, що її метода допоможе,
— то допоможе». n
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Як заповнювати нові
виборчі бюлетені
на місцевих виборах-2020

Коли погляд розкаже більше за будь-які слова...

У листках для голосування потрібно буде
поставити позначку та цифру, також вони
відрізнятимуться за кольорами

Їхнє кохання народилося
на лінії фронту
25
Закінчення. Початок на с. 1

Ірина ЗЕНЦ

ісля навчання Наталія, закохана у
свою справу та місцевість, в якій
жила, з радістю пішла працювати у запропонований ФАП села Вічині.
Хоча, чого там таїти, боялася, що не впорається. Проте, не тільки зуміла фахово
надавати допомогу хворим, а й заробила
чималий авторитет у селян. Рік пропрацювала на посаді фельдшера. Досі згадує
всіх своїх пацієнтів з теплотою.
Чому згадує? А тому, що в серпні 2014
року під час чергової мобілізації Наталія
Лотиш теж отримала повістку з районного військового комісаріату. Переполохані
рідні не знаходили місця від переживання.
Та дівчина для себе вирішила: якщо буде
потрібно, піде й на Схід. І родина добре
знала, що вихована на ідеалах любові до
рідної землі Наталя ніколи не відступить
від свого рішення.
Спочатку вона несла службу у прикордонній військовій частині, що у Домановому Ратнівського району, замінивши своїх
старших колег, яких направили в зону
АТО. Згодом підписала контракт із відділом прикордонної служби в селі Висоцьк,
що на Любомльщині, далі було Грабове
Шацького району.
Добре розуміла: наказ вирушити на
Схід може прозвучати будь–якої миті.
Але це не лякало на перший погляд ніжну
та витончену фізично, але мужню духов-

П

жовтня українці обиратимуть місцеве самоврядування. Волевиявлення
відбуватиметься за допомогою
нового бюлетеня, який затвердила Центральна виборча комісія.
У ньому треба буде не тільки поставити галочку навпроти партії,
яку підтримуєте, а й вписати у трафарет поряд номер кандидата від
неї.
Виводити цифри потрібно
по лініях, на які будуть розграфлені віконця. Таких віконець буде 2.
У першому потрібно поставити
«галочку» або «+», а у друге вписати номер кандидата.
Також ЦВК затвердила колір
виборчих бюлетенів, а саме:
ц блакитного кольору — з виборів депутатів Верховної Ради
АР Крим, обласної ради;
ц світло-зеленого кольору —
з виборів депутатів районної
ради;
ц світло-жовтого кольору — з виборів депутатів міської ради;

но дівчину: «Страшно не за своє життя, а
бути не корисним у цьому житті», — каже
Наталя.
І коли 11 жовтня 2018 року їхала на
службу в Краматорський прикордонний
загін, була спокійною. Знала одне: має
виконати свій обов’язок. А виявилося, що
доля готувала їй гарний подарунок, адже
у цьому ж загоні служив її майбутній чоловік Сергій Служаєв.
Недарма кажуть, що життя непередбачуване. Здавалося б, війна на Сході
України несе лише біль та розчарування.
Але ж ні, навіть у таких складних життє-

не за своє життя,
« «Страшно
а бути не корисним у цьому
житті», — з такими думками
їхала в зону ООС Наталія
Лотиш.

»

вих ситуаціях є світлий бік. Підтвердження
цього — кохання Наталії та Сергія. Вони
народилися й виросли в різних частинах
країни, та саме завдяки службі на Донбасі
знайшли один одного і побрались.
Нині у молодого подружжя Служаєвих закінчився контракт. Планують
будувати своє сімейне життя на мирній землі. Тож побажаймо молодятам
любові та щастя. Нехай в їхній оселі
дзвенить дитячий сміх, а ніжні почуття
не згасають ніколи! n

ц світло-сірого кольору —
з виборів депутатів районної у місті ради;
ц кремового кольору — з виборів депутатів сільської, селищної ради;
ц світло-рожевого кольору —
з виборів сільського, селищного,
міського голови.
При цьому встановлено, що
виборчі бюлетені повинні бути
надруковані державною мовою
на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору
з текстовою частиною лише з одного боку.
Зазначимо, цього року українці вперше стикнуться з реалізацією на практиці нової виборчої
системи, закладеної до Виборчого кодексу — пропорційної із відкритими списками, яка передбачає й бюлетені нової форми.
Відеоурок від мережі «ОПОРА», як правильно заповнювати листки для голосування,
можна переглянути на нашому
сайті volyn.com.ua.

n Резонанс

Матері подарували
своїм синам друге життя
Під керівництвом генерального директора Валентина Вітра успішно
продовжуються операції з трансплантології в Ковельському міськрайонному
медичному об’єднанні
Богдана КАТЕРИНЧУК

сь і нещодавно ще двоє пацієнтів отримали шанс
с на
повноцінне життя — «нові» довгоочікувані нирки пересаресаьщини
дили 40–річним чоловікам, які приїхали з Тернопільщини
та Маневицького району Волинської області. Через захворюванорювання життєво важливого органа пацієнти були змушені відвідувати
дувати
сеанси гемодіалізу вже кілька років. Обидві трансплантації
ації
були родинними, донорами для синів стали їхні мами.
Ці операції провела бригада висококваліфікованих та
а
досвідчених хірургів. «Секрет успіху нашої команди — це
е
спільна боротьба за здоров’я пацієнтів та наполеглива
а
праця», — йдеться у повідомленні Ковельського МТМО. n

О
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n Редакційний щоденник

Фото Миколи ЗІНЧУКА.

Одна любов на все життя
Чим переймалася
і з чого дивувалася
впродовж останнього
часу
заслужений
ний
журналіст
ст
України
Катеринаа
ЗУБЧУКК
…ЩЕ ОДНИМ ДНЕМ
НАРОДЖЕННЯ
РІДНОЇ «ВОЛИНІ»

У кінці вересня, на свято
Воздвиження Чесного Хреста нашій газеті виповнився
81 рік. Оскільки я прийшла
сюди на роботу з дипломом
університету, коли «Волинь»
(а тоді «Радянська Волинь»)
була у віці земного шляху
Ісуса Христа, неважко підрахувати, що працюю тут уже
майже пів століття. А це означає, що разом із колективом
редакції творила нашу газету
і при «розвинутому соціалізмі»
(старше покоління пам’ятає
цей термін за Леоніда Брежнєва), і в період горбачовської
перебудови, який закінчився
розвалом Союзу, і вже в незалежній Україні, волю якої виборювало, віддаючи здоров’я,
життя, не одне покоління патріотів…
Передбачаю, хтось уїдливо кине камінець з приводу
того, що це ж був і час, коли
журналісти писали за завданням «керуючої та спрямовуючої» КПРС. І якоюсь мірою
матиме рацію — газета ж
офіційно значилася органом
обкому партії і облвиконкому — її сторінки часто були
полотнищами з обов’язковими для друку офіційними
постановами й рішеннями.
І все ж у мене на це є козирний аргумент, яким дозволю
собі скористатись. Якось, уже
в 2000-х роках, у редакцію
прийшла лучанка, громадська
активістка Валентина Єгорова, котра нині очолює Луцьке
міське товариство політичних в’язнів і репресованих. Їй
треба було знайти у «Волині»
якусь публікацію. Я принесла

Інтерв’ю авторки з берегинею хутора Маринин, що в Ковельському
районі, про який у нашій газеті була розповідь: жінці вже важко було
ходити за худобою по лісі, тож пересіла на віз.

їй архівну підшивку — не пригадую за який рік, але точно
знаю, що з 1970-х. Пані Валентина гортала сторінки,
час від часу «зачіпляючись»
за щось поглядом і читаючи. Врешті сказала: «А ваша
газета завжди була близька
до людей».
І це справді так. Тому-то
«Волинь» вирізнялася з-поміж
усіх обласних видань аналогічного статусу якраз тим, що
вона була, якщо можна так висловитися, людяною.
Така «політика» визначалася головним редактором —
у той час, про який іде мова,
це був Полікарп Шафета, котрий 25 років очолював колектив. Це при ньому утвердився культ листа, надісланого
в редакцію нашим читачем.
Він ставав повноцінною публікацією чи ж підказував тему
і кликав журналіста в дорогу.
Згодом цю традицію продовжив Степан Сачук. Людина
з її радощами й болями, інтересами й уподобаннями —
у такій же великій пошані й
сьогодні, коли «Волинь» редагує Олександр Згоранець,
стараннями котрого вона
має вже й «діточок» — видання, котрі знайшли свого читача в різних регіонах
України. І в день народження
газети наші шанувальники

вітали нас, а ми дякували їм
за те, що вони, такі віддані,
були, є і, хочеться вірити, будуть. Бо хоч і кажуть, що в час
інтернету друковані видання
доживають свого віку (деякі й
справді вже «дожили»), все ж,
слава Богу, є у нас передплатники, які можуть сказати: «Мій
дід читав «Волинь», і я читаю».
Я з особливим пієтетом
ставлюся до наших шанувальників. Серед них — чимало героїв публікацій, заради яких
їхала і їду в найвіддаленіші
куточки Волині, а тепер ще й
Рівненщини. І, повірте, якби
не вони, не та «пуповина»,
яку ну ніяк не вдається перерізати, то хіба б затрималася
на стільки десятиліть у рідній
газеті?! І своїм колегам, які
обрали непросту журналістську працю, завжди бажаю
такої любові — одної на все
життя.
…ЧИ ПОТРАПЛЯТЬ ТЕПЕР
УКРАЇНСЬКІ ФІЛЬМИ
В ЧИСЛО НОМІНАНТІВ
НА КІНОПРЕМІЮ
«ОСКАР»?

У фейсбуці побачила таку
картинку: водій маршрутки оголошує пасажирам, які
вже зайшли до салону: «Поки
не буде представників азіатів,
афроамериканців, ЛГБТ, далі
не поїдемо». Мимоволі усміх-

нувшись, подумала: які ж
то дотепні українці — як швидко зреагували на те, що Американська кіноакадемія, котра
визначає переможців кінопремії «Оскар», оприлюднила
нові критерії для стрічок-претендентів на номінацію «Найкращий фільм». Йдеться про
те, що з 2024 року картини,
які висуваються в цій номінації, мають відповідати двом
(із чотирьох) новим стандартам. Наприклад, одну головну чи основну другорядну
роль має грати представник
расової меншості — той же ж
азіат чи афроамериканець. Є
й такий пунктик: щонайменше 30 відсотків акторів другого плану мають бути жінками, представниками расових
меншин, ЛГБТ…
До речі, якщо брати переможців останніх років,
то у фільмі «Зелена книга», якому було присуджено «Оскар» як кращому в
2018-му, вже принаймні одна
вимога витримана. Головну
роль грає афроамериканець.
Тільки ж хто дивився цю стрічку, то знає, що йдеться про
реальну історію знаменитого
піаніста Дона Ширлі. Водієм
для нього наймають Тоні — ви-

А ваша газета
« завжди
була
близька
до людей.

»

кидайла з місцевого клубу. Він
мав довезти музиканта на концерти без пригод. Для цього
в нього була «Зелена книга» —
путівник безпечних місць для
афроамериканців (у стрічці
йдеться про 1960-ті, а в США
лише в 1964-му в дію вступив
закон про заборону расової
дискримінації в громадських
місцях).
Для цікавості «загуглилася» і знайшла ті 12 фільмів,
створених у незалежній Україні, які номінувалися Українським оскарівським комітетом на кінопремію (що «Оскара» не отримали, то це вже
інше питання). Якщо брати
до уваги нові вимоги Американської академії, то у стрічці
нашого земляка Олеся Саніна «Поводир», який висував-

ся на цю престижну премію
у 2014-му, головну роль сліпого бандуриста Івана Кочерги теж мав би грати якийсь
азієць чи афроамериканець,
а не наш Станіслав Боклан.
Може, утрирую, але, судячи з фотожаб у соцмережах,
нововведення в багатьох викликало подив та іронію. І вже
якийсь дотепник, подаючи
фото, на якому компанія військових, пише: «Ви ще Гітлера
не бачили».
…ЩО Й УЗАКОНЕНІ
ПОЛІГОНИ НЕПОТРЕБУ
НЕ Є ПАНАЦЕЄЮ, КОЛИ
ЙДЕТЬСЯ ПРО ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ»

Недавно увагу привернула
інформація з приводу того, що
в Луцькому районі екологи
виявили стихійне сміттєзвалище. Аби встановити, кому
належить земельна ділянка,
де воно знаходиться, Держекоінспекція мала провести
позапланову перевірку Липинської сільської ради й
притягнути винних до відповідальності за адміністративне
порушення. А я подумала про
таке. Їдучи з рідної Переспи, що в Рожищенському районі, у вже таке ж рідне Любче, маю нагоду бачити сміттєзвалища обох сіл. Звичайно
ж, ці «полігончики» узаконені
відповідними рішеннями місцевої влади й дозволами екологів, раз не одне десятиліття
люди вивозять сюди побутові
відходи. Але хіба довкіллю від
цього легше? Особливо сумна
картина постає навесні: після
зими вже нема снігу, а дерева,
кущі ще не зазеленіли, і тоді
купи сміття — як на долоні.
А ще коли вітер сильний подує
й рознесе різнокольорові поліетиленові пакетики, то вони
тріпотять на сухому бадиллі
в радіусі до кількасот метрів.
Це добре, що екологи добиваються ліквідації стихійних
сміттєзвалищ, що в багатьох
громадах організовано вивезення відходів. Але ясно, що
це лише пів справи. Якщо
Україна хоче зайняти достойне місце в Євросоюзі, то треба подумати, як позбутися
кричущої різниці і в таких двох
показниках: у нашій країні переробляється лише 3,2 відсотка сміття, а в Європі — 43.
На жаль, ця проблема ніяк
не вирішується в обласному
центрі (не одне десятиліття
мова йде про спорудження
переробного заводу), то що
вже говорити про села й селища. n

n У номер!

БАТЬКА ЗАТРИМАЛИ ЗА ПОБИТТЯ
ВЛАСНИХ ДІТЕЙ
У селі Навіз Рожищенського
району 35-річний місцевий
мешканець, будучи напідпитку,
завдав тілесних ушкоджень
п’ятьох малолітнім нащадкам
віком 8, 7, 5, 3 та 1 рік. Двох
із них госпіталізували до лікарні
Анна ПАВЛОВСЬКА

оліцейських на місце події
викликала бабуся потерпілих. Правоохоронці з’ясували, що чоловік, перебуваючи у стані
алкогольного сп’яніння, посварився

П

з дружиною. Жінка з дому втекла,
після чого він побив дітей. Дізнавачі
Рожищенського відділення поліції затримали його. За фактом нанесення
тілесних ушкоджень відкрили провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального
кодексу України.
Призначено судово-медичну експертизу, за результатами якої буде
надана остаточна кваліфікація діям
правопорушника. Крім того, поліцейські звертатимуться у відповідні
органи з клопотанням про вилучення
дітей із неблагополучної сім’ї. Триває
слідство. n

НА РІВНЕНЩИНІ КОПИ ВЛАШТУВАЛИ ОБЛАВУ
НА БУРШТИНОВИХ ДІЛКІВ
Одного лише янтарю-сирцю
вилучено понад центнер
Олена ВОЛИНЕЦЬ

ретього жовтня у рамках кримінального провадження поліцейські Володимирецького
відділення поліції за процесуального
керівництва Сарненської місцевої прокуратури провели 5 санкціонованих
обшуків у селищі Володимирець та 1 —
в одному з населених пунктів району.
За інформацією відділу комунікації поліції Рівненської області,

Т

за місцем проживання шести осіб,
причетних до незаконного зберігання та переробки янтарю, правоохоронці виявили понад 100 кілограмів
бурштину-сирцю різної фракції, обладнання для його обробки, а також
готові вироби із сонячного каміння.
Усе вилучене скерують на експертизу, за результатами якої вирішуватиметься питання про повідомлення
про підозру.
Максимальне покарання, передбачене санкцією інкримінованої статті, — позбавлення волі на строк від
2 до 3 років. n

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

n Добра справа

Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.
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n О часи! О звичаї!

Браконьєри вбили
європейського лося
Рейдова група у складі єгерів ДП «Любешівське ЛМГ»,
працівника Держекоінспекції у Волинській області
та Національного природного парку «Прип’ять-Стохід»
затримала на гарячому чотирьох чоловіків
Фото dyvys.info.

Світлана ДУМСЬКА

Ноутбук від Марії Ковальчук (на фото праворуч), який отримала директор
Мар’янівської ЗОШ Неоніла Чонка і учениці Олександра Кордончук
та Єлизавета Пичко, стане хорошою підмогою в навчанні.

«Неприпустимо,
щоб сільські школи нині
потребували комп’ютерів»
Так вважає кандидатка на голову Мар’янівської ОТГ шляхом
самовисування, яку підтримує авторитетна команда Аграрної
партії України, депутатка Мар’янівської громади, керівник «КВМАгро» Марія Ковальчук, яка подарувала місцевому освітньому
закладу новесенький ноутбук
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

кола повинна бути
храмом науки,
де дітей виховуватимуть успішними та ерудованими людьми, які відповідатимуть
вимогам новітніх технологій.
А для цього навчальні заклади

«Ш

мають бути комп’ютеризованими», — каже пані Марія.
Директорка закладу Неоніла
Чонка розповіла, що ноутбук використовуватиметься для роботи
вчителів зі здобувачами освіти.
«Це потрібний подарунок, якому
раді дорослі й діти», — зазначила
керівник. n

раконьєри, а це мешканці сіл Підкормілля, Зарудче та Пожіг
Любешівського району,
встигли вбити та розчленувати червонокнижну тварину — лося європейського.
Виявили злочин під час
чергового рейду у лісових
масивах біля села Пожіг,
на території Національного природного парку
«Прип’ять-Стохід». Чоловіки мали при собі зброю
та мішки з тушею вбитої
тварини.
На місці працювала
слідчо-оперативна група.
За такий вчинок передбачені штраф та відшкодування збитків у розмірі
понад 130 тисяч гривень,
громадські роботи або
обмеження волі строком
до 3 років. Сподіваємося,
суд винесе правопоруш-

Б

такий вчинок передбачені штраф
« Зата відшкодування
збитків у розмірі понад
130 тисяч гривень, громадські роботи або
обмеження волі строком до 3 років.
никам досить жорстку міру
покарання. Варто зазначити, що такий випадок —
не перший на Любешівщині, виявлений лісівниками
за останні роки.
Нагадаємо, що у ви-

»

хідні триває посилене патрулювання лісових масивів та мисливських угідь,
оскільки субота та неділя є
днями полювання на пернату дичину. n

n Зверніть увагу!

Газовики зустрілись із луцькими
ОСББ та обговорили стан підготовки
до опалювального сезону
Луцькі газовики та представники близько 20 об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ) обговорили «гарячі питання»
напередодні старту опалювального сезону. Підписання актів
розмежування з АТ «Волиньгаз», що є прямою вимогою
законодавства, — головна тема зустрічі виконавця комунальної
послуги, газової компанії та управителів луцьких багатоповерхівок
устріч за круглим столом в Департаменті житлово-комунального господарства Луцькради ініціювали представники «Волиньгазу», модератором був
перший заступник луцького міського голови з житлово-комунальних питань Григорій
Недопад. Привід для обговорення — законодавчі зміни про газові мережі: хто їх
обслуговує та хто відповідає.
Внутрішньобудинкові газові мережі тепер може обслуговувати будь-яка
компанія, яка має необхідні дозволи і яку
оберуть співвласники будинку. Обслуговування мереж у багатоповерхівці здійснюється за кошти співвласників. Оператор
газорозподільної мережі (ГРМ), тобто АТ
«Волиньгаз», відповідає за обслуговування газових мереж низького та середнього
тиску і споруди на них до межі будинку.
Всі зміни щодо газових мереж передбачені такими нормативними документами,
як Закон України «Про житлово-комунальні
послуги», «Кодекс газорозподільних систем», прийнятий держорганом НКРЕКП,
Правила безпеки систем газопостачання.
«Щоб не було в Луцьку аварійних ситуацій взимку та восени чи такої, наприклад,
як у Києві, то вже зараз треба почати діяти,
як того вимагає закон. Бо тоді відповідати
будуть представники ОСББ, а не місцева
влада. Тож ми закликаємо співпрацювати, активно підписувати акти розмежування з газовою компанією та обирати собі

З

на ринку організацію, яка обслуговуватиме внутрішньобудинкові газові мережі
у ваших багатоповерхівках, де мешкають
сотні містян», — наголосив перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад.
Кодекс газорозподільних систем визначає, що мережі всередині багатоквартирного будинку належать його співвласникам, в індивідуальному будинку — його
господареві, в офісах або в загальногромадській споруді — юридичній особі, яка
є власником. Це стосується всього газового обладнання всередині або за межами будинку до точки розмежування. Для
багатоповерхового житла такою точкою,

ГРМ,
« Оператор
«Волиньгаз», не обслуговує
внутрішньобудинкові
системи газопостачання,
як було раніше. Це зона
відповідальності власника
або управителя будинку.

»

як правило, є засувка на вводі газової труби в будинок.
«Наголошуємо всім, що оператор ГРМ,
«Волиньгаз», не обслуговує внутрішньобудинкові системи газопостачання, як було

раніше. Це зона відповідальності власника
або управителя будинку. Він і відповідає
за їхнє технічне забезпечення з певною
періодичністю. Договорів з ліцензійними
компаніями, які виконують тепер ці роботи, не укладають. Тому може бути велика
загроза під час опалювального сезону,
аварійні ситуації у висотках. З ким би
не уклали власники договорів, то треба
ще обов’язково укласти акти розмежування та балансової належності і експлуатаційної відповідальності сторін. Радимо
не зволікати і вже вирішувати ці питання», — зазначив начальник Луцького
відділення АТ «Волиньгаз» Дмитро Бонюк.
Внутрішньобудинкові газові мережі —
це всі газові мережі від вентилю на вході
в будинок. Тобто, всі газові труби на фасадах будинку та всередині будівлі і квартири. Для безпечної експлуатації необхідно
проводити систематичну профілактику
та ремонтні роботи: перевірка щільності
трубопроводів та газового обладнання,
ліквідація виявлених витоків газу, перевірка димових вентиляційних каналів тощо.
Двічі на рік волиняни повинні подбати про
те, щоб газові прилади в помешканні працювали справно — звернутись до фахівців за обстеженням, а також домовитись
зі спеціалістами, щоб почистили димовентканали.
«Окрім газових мереж, є ще й газова плита і колонка в квартирі та будинках
волинян. Нещодавно ми проводили розслідування нещасних випадків. Зокрема
в Нововолинську загинули матір і дитина.
І, як виявилось, нема там договору на обслуговування, ніхто газових приладів насправді не обстежував. Продукти горіння
всі потрапили в квартиру та призвели
до біди. Наголошую: балансоутримувач

повинен робити технічне обслуговування,
не забувайте, будь ласка. Пояснюйте своїм мешканцям будинку, щоб люди знали,
до яких наслідків нехтування правилами
може призвести», — на цьому особливо
акцентував увагу начальник відділу нагляду на виробництві управління Держпраці у Волинській області Сергій Черепанський.
Раніше технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж здійснювали газорозподільні компанії, але
зі змінами в законодавстві ця послуга
стала ринковою. Тепер це може бути і газорозподільна компанія (наприклад АТ
«Волиньгаз»), і спеціалізовані організації,
які мають дозвіл від Держпраці на проведення таких робіт.
Без актів розмежування та укладеної угоди на обслуговування мереж АТ
«Волиньгаз» не має юридичних підстав
проводити їхнє технічне обслуговування
та відповідно до правил безпеки систем
газопостачання проводити розподіл природного газу. Власники або співвласники
житла мають можливість обрати ліцензовану компанію для здійснення технічного
обслуговування внутрішньобудинкових
мереж. Перш ніж обрати надавача послуги, співвласники повинні підписати акти
розмежування з АТ «Волиньгаз», що є прямою вимогою законодавства.
Більше інформації та роз’яснень
з приводу технічного обслуговування,
ремонту внутрішньобудинкових систем газопостачання споживачі газу
можуть одержати за номерами телефонів: 77–69–18 або 067 361 48 40. n
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n Обличчя професії
Фото з особистого архіву Юрія МАКСИМЧУКА.

Юрій Максимчук: «І дорослі, й діти створювали «Бабусину світлицю».

Побачити, як із колоди «виростають» гриби, — неабияке задоволення.

«Уроки праці у школі не менш важливі,
ніж математики, адже навчають
практичних речей для життя»
свій перший
« Пригадує
виріб — барильце

Закінчення. Початок на с. 12
Євгенія СОМОВА

ніціатором створення «Бабусиної світлиці» був директор
навчального закладу. Юрій
Максимчук розповідає, що до
облаштування долучилися і педагоги, і школярі. Приносили
з дому старовинні речі, котрі
припадали порохом у сараях,
на горищах не один рік. Тож нині
у «Бабусиній світлиці» інтер’єр
такий же, як і сотні років тому. У
вічі впадають підвішена до стелі
дитяча колиска, ліжко з горою
вишитих подушок, піч… Біленька, наче щойно причепурена
господинею, чимала. Дивишся
— і згадуються Франкові рядки:
«У хаті піч трохи не в пів кімнати,
із запічком, припічком із глини.
А то тепло, затишок, спочинок,
лікарня і насолода для ока».

для води. Побачив,
як в одному із
американських
фільмів ковбой п’є
з такої посудини —
і загорівся бажанням
зробити таку й собі.

І

«ДІВЧАТА ІНОДІ
ВИПИЛЮЮТЬ КРАЩЕ,
ЯК ХЛОПЦІ»

Юрій Петрович за фахом
учитель трудового навчання.
Свого часу закінчив Рівненський державний педагогічний
інститут імені Д. З. Мануїльського. Тож має навички роботи
з деревиною і не тільки. Навчав
школярів Журавичівської школи столярної і токарної справи.
Розвиток елементарних навичок роботи з матеріалами,
творчого мислення включено
нині у модулі. Але вміння працювати із різними матеріалами

»

Хатинка Баби-Яги стояла на території школи, потім «перекочувала»
у Центр дитячої та юнацької творчості.

та інструментами, поглиблене
знання основ матеріалознавства, технології обробки деревини не втиснеш у них. Тож
школярі здобували їх у гуртку
художньої обробки деревини,
який вів директор. Його вихованці були переможцями Всеукраїнської виставки-конкурсу
декоративно-ужиткового мистецтва.
Поки була можливість, щоб
діти навчалися у гуртках, були
години, ми виготовляли різноманітні вироби, скульптури,
іграшки з дерева. Для себе,
на виставки, — розповідав
Юрій Петрович. — Наші роботи демонструвалися у Луцьку,
Ківерцях. У районному Центрі
дитячої і юнацької творчості є
й нині вироби моїх вихованців
— млин, журавель, котрим наші

прадіди діставали воду із криниці. На жаль, тепер гурткова
робота не фінансується.
Звісно, більшість учнів нині
сидять у гаджетах і своє майбутнє пов’язують із комп’ютерами, але ж є й такі, котрі цікавляться токарною справою,
обробкою деревини. Тож охоче
ходили на заняття гуртка, приносили свої матеріали. Держава ж не фінансує їх придбання.
Фанеру, матеріали для токарної
справи школа мусила купувати,
шукати спонсора. Часом деревину давали власники пилорам. До речі, серед любителів
працювати з деревом не лише
хлопці, а й дівчата.
— Іноді вони володіють лобзиком не гірше хлопців, — каже
педагог, демонструючи зразкові рухомі іграшки, виготовлені

його вихованками, годинник із
робочим механізмом, що стоять на поличках у його кабінеті. — Усе залежить від дитини,
її здібностей. Стать тут ні при
чому.
Директор жалкує, що сучасна школа неналежно ставиться
до уроків праці, віддаючи перевагу точним чи природничим
наукам. Але саме трудове навчання є чи не найнеобхіднішим
шкільним предметом, який навчає практичних речей, що знадобляться у житті. Для одних
вони стануть хобі, а для інших
— професією чи додатковим
заробітком.
«Я НЕ ЧЕРВОНОДЕРЕВНИК
І НЕ РІЗЬБЯР, Я САМОУЧКА»

Так каже про себе Юрій
Петрович. Мовляв, не роблю
об’ємних скульптур, а лише
прості столярні, бондарні вироби. Усе, що потрібне для дому:
різноманітні кухлики, кухонні дошки, цеберки, іграшки…
Можу зробити вікна — двері.

Однак з-під рук педагога виходять і мистецькі речі. Скажімо,
лелеки, горщик із кактусом,
різноманітні скульптурки звірів.
Одна з них — «Два буслики» —
й досі прикрашає шкільний коридор. Для майстра ніколи не є
проблемою, що подарувати на
день народження друзям. Знає,
що барильце для вина чи пива
буде приємним сюрпризом.
Бондарства, розповідає,
його ніхто не вчив. Знання здобував самотужки через проби
і помилки. Пригадує свій перший виріб — барильце для
води. Побачив, як в одному з
американських фільмів ковбой
п’є з такої посудини — і загорівся бажанням зробити таку й
собі. Але недаремно ж кажуть:
перший млинець завжди глевкий. Не вдалося барильце і
панові Юрію. Виглядало точнісінько так, як у фільмі, але текло. Згодом зрозумів помилку:
виготовив не з того дерева. Для
барильця потрібно було взяти
інший, твердіший матеріал. Наприклад, деревину дуба, а він
виготовив його із ясена. Майстер добре пам’ятає свою першу роботу — фанерний літак
АН-2. Виготовив його ще школярем. Працював над моделлю довгенько, зате вийшов як
справжній. Сподобався, певне,
літак і товаришеві, бо ж поцупив
його.
Поцікавилася: звідки талант
до столярства у Юрія Петровича? Каже, що передався від
діда Миколи. Чоловік був столярем, працював у Городоцькому
лісгоспі, що на Маневиччині.
Майстрував і вдома. Гостюючи у
нього, внук любив дивитися, як
з-під рук дідуся летять завитки
стружки, вдихати її запах. А коли
підріс, і сам брався за рубанок.
— І в батька я багато перейняв, — каже мій співбесідник. — Він був учителем фізики, але у вільний час любив
майструвати, а я крутився біля
нього, придивлявся. А потім навички, отримані від діда і батька, вдосконалював в інституті.
У нас були заняття зі столярної
справи.
Талановитого студента помітили у виші й доручили йому
навчати інших. Тож останні два
курси Юрій Максимчук вчився і
працював у інститутській майстерні виробничим майстром.
Мав підробіток до стипендії і
водночас практику.
Мій співбесідник зізнається:
робота з деревом заспокоює
його. Розповідає, що має чимало цікавих задумів. Хочеться
зробити і те, й інше. Та, на жаль,
на хобі не вистачає часу. Тож
відкладає задумане на кращі
часи. n

■ Пульс дня

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВИКРИЛИ НАРКОЗАКЛАДНИЦЮ
Цими днями співробітники управління боротьби з наркозлочинністю
у Волинській області у співпраці зі слідчими Луцького районного
відділення поліції за процесуального керівництва прокуратури затримали
28-річну лучанку
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

равоохоронці вилучили у неї
200 гра мів психотропної речовини амфетамін, 1 кілограм
ABD-Fubinaca, мобільний телефон, sim–
карти, електронні ваги, пристрій для фасування наркотичних засобів та банківські
картки. Встановлено, що дівчина забезпечувала функціонування телеграм–каналу,
виконуючи роль закладниці на території

П

всієї області. Вартість наркотичних засобів
та психотропних речовин становить понад
250 000 гривень.
Вирішується питання про оголошення
наркозакладниці підозри у вчиненні
правопорушення, передбаченого ч. 3
ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх
аналогів) Кримінального кодексу України. n

ЗАКУРИВ У ЛІЖКУ І ВКОРОТИВ
СОБІ ЖИТТЯ
За минулий тиждень підрозділи управління ДСНС України
у Волинській області здійснили 14 виїздів на проведення
аварійно–рятувальних робіт, ліквідували 12 пожеж
у житловому секторі та на відкритих територіях
Ірина ВАРВАРУК

окрема, в неділю о 00. 55 до
служби 101 надійшло повідомлення про загоряння в
літній кухні у селі Вужиськ Ратнівського району. Вогонь ліквідували співробітники 14–ї Державної
пожежно–рятувальної частини

З

селища Ратне та працівники місцевих пожежних команд сіл Замшани і Видраниця. Під час гасіння
виявлено тіло 50–літнього чоловіка. Причина пожежі та обставини
загибелі людини встановлюються. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок необережності під час куріння. n

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ
С. ЧЕРЕВАХА МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
1.Повна назва документа державного планування:
Проєкт змін у генеральний план с. Череваха Маневицького району Волинської області.
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Черевахівська сільська рада.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
3.1. Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та її оприлюднення: публікація заяви
в газетах: «Нова доба» від 14 лютого 2019 року № 7 та «Цікава газета на вихідні» від 14 лютого 2019 року № 7.
3.2. Дата подання повідомлення про оприлюднення
проєкту документа державного планування та звіту про
стратегічну екологічну оцінку: публікація заяви в газетах:
«Нова доба» від 19 вересня 2019 року і «Цікава газета на вихідні» від 19 вересня 2019 року та на офіційному вебсайті

:))
Анекдоти

Маневицької районної ради maneevrada@ukrpost.ua.
3.3. Способи участі громадськості:
Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі зауваження і пропозиції до проєкту державного планування та звіту про СЕО.
Зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про СЕО подавати до Черевахівської сільської ради за адресою: вул. Центральна, буд. 17,
с. Череваха Маневицького району Волинської області або
в електронному вигляді на адресу: cherevaha. sr@gmail.
com.
3.4. Дата і час проведення запланованих громадських
слухань:
Громадські слухання заплановані на 18.10.2020 року
на 14-ту годину в приміщенні Черевахівської сільської ради
за адресою: вул. Центральна, буд. 17, с. Череваха Маневицького району Волинської області.

— Це центр зайнятості? Добрий день.
Знайдiть для мене пристойну роботу.
— Добре. Що вмієте робити?
— Нічого.
— Дуже добре. Переучувати не доведеться.
:) :) :)
Біля палаючої будівлі натовп репортерів обступив закопченого i злегка
обгорiлого чоловіка.
— Скажіть, як під час пожежі вам

удалося самому витягнути такий важкий касовий сейф, який до того ж був
вмурований у стіну?
— Я працюю в цьому офісі, а зарплатня тільки завтра.
:) :) :)
— Любий, у мене хороша й погана
новина.
— Почни з хорошої.
— Нам зроблять знижку в автосервісі.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

бетоняра, електрозварника ручного зварювання, монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, машиніста крана
автомобільного.
Офіційне працевлаштування. Вахтовий метод роботи.
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3.5. Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за котрою можна ознайомитися з проєктом документа
державного планування, звітом про стратегічну екологічну
оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною
зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування, — Черевахівська сільська рада за адресою: вул. Центральна, буд. 17, с. Череваха Маневицького
району Волинської області.
3.6. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції,
поштова та електронна адреси та строки подання зауважень
і пропозицій, — Черевахівська сільська рада за адресою:
вул. Центральна, буд. 17, с. Череваха Маневицького району Волинської області. Термін громадського обговорення
та консультування становить 19 днів і триває з 01 по 19 жовтня 2020 року.
3.7. Місцезнаходження наявної екологічної інформації,
у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:
Черевахівська сільська рада за адресою: вул. Центральна, буд. 17, с. Череваха Маневицького району Волинської
області.

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

P

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

Тел. вайбер UKR 38 050 845 45 80.

Тел. 0509770080.

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

Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій газеті —
30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити
на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети». Вартість
оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці); с/г
продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 80 грн за один раз
публікації + 20 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги — 80 грн
+ 20 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою, + 30 грн (за сайт + 30).
Вартість оголошення про згубу — 30 грн + 10 (за сайт). Оплата у відділеннях
ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається частина будинку
(м. Луцьк, район спиртзаводу). Ціна
договірна. Тел. 095 71 35 770.
l Здам квартиру подобово (350 грн/
доба, пів доби — 150 грн) у районі Теремно. Wi-fi, інтернет, парковка, мангал. Тел.: 050 23 50 880, 063 06 09 202.

АВТОРИНОК
l Куплю роздатку до автокрана
ЗІЛ-130, 2571–а (можна інші запчастини). Тел.: 068 56 40 474, 050 61 07 082.
l Продам мікроавтобус «Фольксваген Транспортер Т-3» на ходу або обміняю на стрічкові транспортери, іншу
картоплетехніку. Тел.: 050 61 07 082,
068 56 40 474.
l Куплю неробочі автомобілі «Москвич», «Волга», «Жигулі». Тел. 096 65
47 613.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Куплю картоплесортувалку КСП
(вітчизняну), можна запчастинами.
Тел.: 050 61 07 082, 068 56 40 474.
l Куплю 4–рядну картоплесаджалку
КСН-4 (вітчизняну), можна запчасти-

нами або вузлами. Тел.: 050 61 07 082,
068 56 40 474.
l Продам мікроавтобус «Фольксваген Транспортер Т-3» на ходу або обміняю на стрічкові транспортери, іншу
картоплетехніку. Тел.: 050 61 07 082,
068 56 40 474.
l Недорого продається трактор
Т-40, 1992 р. в., у доброму робочому
стані. Є документи. Можлива доставка. Тел. 096 80 48 733.
l Недорого продається трактор
МТЗ-82.1, 2005 р. в., у робочому стані.
Є документи. Можлива доставка. Тел.
066 38 05 887.
l Продам гноєрозкидачі, дискові
борони, плуги, прес–підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки, картоплекопачки, сівалки,
сінограбарки, розкидачі міндобрив,
косарки роторні, грунтофрези, зерношнеки, млини, а також запчастини
та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264,
095 00 50 455, 095 81 59 912, 096 34
46 777.
l Продам фронтальні навантажувачі на китайські та вітчизняні трактори
(МТЗ, ЮМЗ, Т-40, Т-25). Тел.: 067 49
57 299, 098 81 00 913.

l Продам трактори Т-25, МТЗ,
«Джон Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки,
обприскувачі (навісні та причіпні),
саджалки, сівалки, плуги та плуги
оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні та телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив,
шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес–підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO»,
різну с/г техніку. Тел.: 097 23 95 170,
066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продам жом, гній, дрова, пісок, щебінь, цеглу, відсів, землю на
вимостку. Доставлю автомобілем
ЗІЛ (самоскид), послуги мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ.
Тел.: 099 62 16 400, 068 20 84 863.
l Продам дрова, пісок, жом, гній,
землю на вимостку, цеглу, щебінь, відсів. Доставлю. Надам послуги мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем
ЗІЛ. Тел.: 050 94 14 824, 096 60 12 782.
l Продам жом, торфобрикет, дрова,
пісок, відсів, щебінь різних фракцій,
цеглу (з доставкою до 10 тонн). Тел.
050 37 81 998.
l Продам жом, торфобрикет, цеглу
(нову та б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), пісок, щебінь,
відсів, керамзит, цемент, глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ
(самоскид). Послуги мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00 567,
050 72 27 271.

l Продам жом, цеглу білу та червону
(нову та б/в), щифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), торфобрикет,
пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем.
Доставка. Послуги мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ.
Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Куплю ВРХ (корів, биків), коней,
лошат, молодняк. Тел.: 050 19 32
639, 098 58 76 653, 093 44 66 539.
l У Ківерцівському районі продається молодий спокійний жеребець
(5 років). Тел.: 096 43 02 626, 073 42
45 948.

ПОСЛУГИ
l Чищу подушки, ковдри, перини.
Під’їжджаю до кожного двору. Тел.:
066 70 45 841, 096 17 01 933.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублене свідоцтво на право власності на житло, видане 7.12.2000 р.
відділом з приватизації житлового
фонду виконавчого комітету Луцької міської ради, зареєстроване за
№ 444–р/64, записане у реєстрову книгу за № 6968 на ім’я Тимощук Валентина Никонівна, вважати недійсним.
l Загублений військовий квиток, виданий на ім’я Криворучко Назар Святославович, вважати недійсним.
l Загублене свідоцтво (серія ВЛ
№ 0120719) на право власності на
майновий пай (майновий сертифікат) члена колективного сільськогосподарського підприємства, видане 3.04.2002 р. та зареєстроване за
№ 388 Заборольською сільською радою на ім’я Веремчук Галина Яківна,
вважати недійсним.
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Фото з особистого архіву Юрія МАКСИМЧУКА.

Василь «Тьоркін»-Сачко:
«Ми не програли —
але для нас ця нічия, як поразка»
Фото fcvolyn.net.

Результати «Волині»
на старті сезону дають
якнайменше підстав
сподіватися
на повернення в УПЛ
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат
України з футболу, Перша
ліга. 3–й тур. «Волинь»
(Луцьк) – «Нива» (Тернопіль) –
2:2 (1:0 – Вадим Хохлов, 8 хв.,
у власні ворота; 2:0 – Владислав Дворовенко, 13 хв. , у власні
ворота; 2:1 – Сергій Кисленко,
72 хв.; 2:2 – Сергій Кисленко,
78 хв.).
«Все хорошие ребята,
Как посмотришь — красота,
И ничуть не виноваты,
И деревня не взята»…
Саме ці рядки з поеми «Василий Теркин» російського
письменника радянських часів Олександра Твардовського
спробував зацитувати на післяматчевій пресконференції головний тренер «Волині» Василь
Сачко.
Його команда, трохи оговтавшись від чергової атаки
коронавірусу, мала усі шанси
здобути першу перемогу в сезоні. У відкладеному домашньому матчі третього туру з
тернопільською «Нивою» лучани вже на 13–й хвилині повели
з рахунком 2:0… завдяки двом
автоголам гостей.
Далі були нагоди забивати ще й доводити рахунок до
розгромного. Проте підопічні
Сачка ними не скористалися.
А далі спрацювало мільйон разів перевірене «Не забиваєш
ти…». Дубль 22–річного нападника «Ниви» Сергія Кисленка
встановлює рівновагу на табло.
І окрилені таким успіхом гості
навіть не проти були замахнутися на більше…
На щастя для нас, не судилося: таки 2:2.
У «Волині» в запасі ще залишається відкладений виїзний матч четвертого туру з
«Миколаєвом». А вже сьогодні,
6 жовтня, лучани проведуть домашній поєдинок п’ятого туру
з «Агробізнесом» (початок зустрічі о 16.00). Нагадаємо, що
саме виїзна поразка 0:3 від
клубу з Волочиська за чотири
тури до завершення минулої
першості вкрай ускладнила
тоді завдання лучанам потрапити в чільну трійку (у підсумку
«Волині» якраз і не вистачило
трьох очок).

Ч

Деякі з виготовлених учнями виробів директор зберігає в своєму кабінеті.
Чи то «Фантомас» Іван Цюпа, чи щось інше вплинуло,
але «Нива» у цьому поєдинку забивала і собі, і супернику...

ЗА ВОРОТАМИ

Василь
САЧКО,
головний
тренер
«Волині»:
«Я дуже задоволений діями
хлопців у першому таймі.
Задоволений з того, що ми
у кожній грі додаємо. І тому,
що ми створили купу моментів, які мали реалізовувати.
На жаль, підводить майстерність деяких хлопців. За
рухунку 2:0 могло бути і три, і
чотири — гра могла закінчитися зовсім інакше.
Ми не програли — але
для нас ця нічия, як поразка».
Тим часом рівненський
«Верес» у трьох зіграних поєдинках вже встиг відчути увесь
спектр футбольних емоцій. Після нічиєї 0:0 із житомирським

з того, що ми створили купу
« Задоволений
моментів, які мали реалізовувати. На жаль,
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ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
Команда
I В
«Чорноморець» (Одеса)
4 3
«Металіст 1925» (Харків)
4 3
«Гірник–Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина) 3 2
«Альянс» (Липова Долина, Сумщина)
4 2
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
4 2
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
3 2
«Полісся» (Житомир)
3 1
«Верес» (Рівне)
3 1
«Нива» (Тернопіль)
4 0
«ВПК–Агро» (Шевченківка, Дніпропетровщина) 4 1
«Оболонь» (Київ)
3 1
«Миколаїв» (Миколаїв)
3 1
«Волинь» (Луцьк)
3 0
«Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
4 0
«Прикарпаття» (Івано–Франківськ)
3 0
«Кристал» (Херсон)
4 0

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

»

підводить майстерність деяких хлопців.

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

www.volyn.com.ua

«Поліссям» «червоно–чорні»
розтрощили 3:0 івано–франківське «Прикарпаття», а потому з мінімальним рахунком
поступилися в Одесі «Чорноморцю» — 0:1.
Усі результати 3 туру:
«Кристал» — «Полісся» — 0:1;
«Оболонь» — «Чорноморець»
— 2:3; «Металіст 1925» —
«Агробізнес» — 1:0; «Гірник–
Спорт» — «Кремінь» — 2:0;
«Верес» — «Прикарпаття» —
3:0; «Альянс» — «Миколаїв» —
1:0; «Авангард» — «ВПК–Агро»
— 2:3; «Волинь» — «Нива» —
2:2.
Результати 4 туру: «Кристал» — «Металіст 1925» — 1:2;
«Полісся» — «Прикарпаття» —
1:1; «Агробізнес» — «Альянс»
— 2:1; «ВПК–Агро» — «Гірник–
Спорт» — 0:3; «Чорноморець»
— «Верес» — 1:0; «Кремінь»
— «Оболонь» — 1:0; «Нива» —
«Авангард» — 1:1.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ І ВИДАВЦЯ:
43025, Луцьк, просп. Волі, 13
volyn.nova@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com

E!mail

Заснована 27 вересня 1939 року.*

Редакція залишає за собою право на літературне редагування надісланих матеріалів без узгодження
з автором. Рукописи не повертаються й не рецензуються. Редакція може не поділяти думку авторів.
Передрук або відтворення у будь!якій формі матеріалів, розміщених у газеті «Волинь!нова» чи на її
інтернет!сторінці, без письмової згоди видання заборонено. Публікації під рубриками «Офіційно»,
«Політика», «Точка зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а
також із позначкою –*– друкуються на правах реклами. За зміст рекламних матеріалів та листів, надісланих читачами, газета відповідальності не несе.
Редакція залишає за собою право відмовити в розміщенні рекламної статті, якщо її зміст суперечить
законодавству України, нормам моралі
або може завдати шкоди виданню.
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«Уроки праці у школі
не менш важливі, ніж
математики, адже навчають
практичних речей для життя»
У цьому переконаний директор Журавичівської ЗОШ
І — ІІІ ступенів Ківерцівського району Юрій Максимчук
(на фото), який понад 30 років ділиться зі школярами
ентузіазмом і бажанням творити красу
Євгенія СОМОВА

Борох Сергій Іванович

770770

Cвітліковська Галина Йосипівна

722007

Римар Микола Анатолійович

723894

Наумук Сергій Васильович

725102

Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна

725102

Заступники відповідального секретаря
Харчук Олена Андріївна

720666

Місюк Олена Миколаївна

720666

назбиралося
стільки, що вже
не вистачало
місця
в кімнаті.

Сучасні
діти
прекрасно розбираються
у найновіших моделях
гаджетів, але зеленого
поняття не мають, що
таке мотовило, гребінка,
рублик, інші предмети
побуту наших предків. Щоб
заповнити цю прогалину,
у Журавичівській ЗОШ
І — ІІІ ступенів створили
« Б а б у с и н у с в і тл и ц ю » ,
мінімузей старожитностей.

»

Колись вона розміщувалася
в одному із класів. Однак із
часом предметів старовини
назбиралося стільки,
що вже не вистачало
місця в кімнаті. Довелося
переносити її в коридор.

Ось якого симпатягу-їжачка на пеньочку з грибочками-листочками
створили руки пана Юрія.

Закінчення на с. 10

Приймальня 723894
Заступники головного редактора

часом предметів
« Ізстаровини

МІНІМУЗЕЙ
СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЗБИРАЛИ УСІМ СЕЛО

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ
Головний художній редактор
Міщук Олександр Ярославович

720666
Коваленко Оксана Анатоліївна

Головний бухгалтер
Вдовиченко Тамара Федорівна
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