n Репортаж не із глибинки

Чим живе Здовбиця —
одне з найбільших сіл
України?
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
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Фото з архіву редакції.

n На роздоріжжі реформ

Свято-Михайлівському храму
в наступному році виповниться 140 літ.

«НАШ САНІТАРНИЙ
АВТОМОБІЛЬ МОЖЕ ПІДІРВАТИ
ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ...»
«Бігає» по ямах і вибоїнах з 2001 року і «жере»
більше 20 літрів пального на 100 кілометрів

с. 7-8
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n Пряма мова
Петро ПОРОШЕНКО,
Президент України, учора
на Всеукраїнському форумі
представників місцевих
громад про українську мову:

«
»

Ми прийняли нову амбітну
реформу освіти, яка робить дуже
важливу справу. Не просто підвищує і робить сучасний процес
освіти інтерактивним, гнучким.
Але є ще одна важлива річ – ми
повертаємо українську мову українцям з дитинства. Так, захищаючи національні меншини, але
українською мовою буде говорити
кожен українець. Бажано ще кількома іншими – немає проблем.

Лікування методами
традиційної китайської
медицини (голковколювання)
Лікарський, медовий,
вакуумний антицелюлітний
масаж
Аку-ліфтинг(підтяжка
шкіри)
Ультразвукова терапія
Магнітотерапія
Світлотерапія
#нгаляції
Терапія болю методом
ЧЕНС

У цьому населеному пункті на Здолбунівщині
проживає 5700 чоловік. Але, побувавши
тут, хочу сказати, що славу
воно заслужило не тільки
(чи не стільки) цим. Древня
історія і патріотичний дух,
що передається з покоління
в покоління й особливо
цінується сучасниками, — ось
у чому його феномен
Катерина ЗУБЧУК

«СЛУЖИТИ
В ТАКОМУ ХРАМІ —
ВЕЛИКА ЧЕСТЬ»
Не кожне село може
похвалитися,
що
має
свій геральдичний знак,
а у Здовбиці він є: 22 червня
2013 року герб було затверджено рішенням сільської
ради. Автор проекту — краєзнавець Олег Тищенко — передав у цьому символі понад 500-літню історію села.
Є тут елементи з родинних

голови. Адже саме за історією церкви, як висловився
її настоятель отець Валерій,
можна прослідкувати зріз
епохи і козацької доби, і повстанських бойових змагань.
У цьому храмі служило багато священиків, які були патріотами України. І один із них,
пам’ять якого тут увічнено, —
Калістрат Метельський. Це
він, як зазначено у тексті меморіальної дошки, розпочав
у 1873-му і закінчив у 1878
році будівництво Свято-Михайлівської церкви. Це він

Метельський розпочав
« Калістрат
у 1873-му і закінчив у 1878 році
будівництво Свято-Михайлівської церкви
у Здовбиці.

»

гербів князів Острозьких,
які були першими офіційно
задокументованими
власниками Здовбиці (1487 рік),
і Любомирських, котрі ще
наприкінці ХІХ століття володіли більшістю тамтешніх
земель. А княгиня Катерина
Любомирська безкоштовно
виділила в 1872 році наділ зі
своєї власності під забудову
Свято-Михайлівського храму.
Він, такий величний,
стоїть у самому центрі села.
І саме сюди ми прийшли
насамперед із Вікторією
Мосейчук — секретарем
сільської ради, яка на той
час виконувала обов’язки

1,2

започаткував акцію «михайлівська лепта», і лише на закінчення будівництва храму
було зібрано 2050 рублів золотом. А у 1888-му в подяку
цьому благодійнику і будівничому церкви була створена ікона святого Калістрата.
У 1926–1927 роках тут
служив відомий богослов,
активний учасник відродження української церкви отець
Микола Малюжинський. Він
був розстріляний та спалений 15 жовтня 1943 року.
«Вічна пам’ять борцеві та мученику за віру», — ці слова на
пам’ятній дошці читає кожний, хто приходить у храм.

Закінчення на с. 6

»

мільйона
гривень

– такою тепер є сума одноразової
допомоги загиблим в АТО. Згідно
з постановою Кабінету Міністрів
збільшено одноразові виплати
тим, хто отримав інвалідність
під час участі в АТО.
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РІДНИЙ КРАЙ

«Волинь!нова» | 11 листопада 2017 Субота | ¹125

Погляд

www.volyn.com.ua

Доброго дня вам, люди!
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Євгенія СОМОВА,
редактор відділу соціального
захисту газети «Волинь!нова»

ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ Â²Ä ÓÐßÄÓ
×È ÑÞÐÏÐÈÇ
Â²Ä ÊÀÁÌ²ÍÓ?
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ПРОДАЄТЬСЯ СКЛАДСЬКЕ ПРИМІЩЕННЯ
(територія ферми) у селі Білосток
Луцького району.
Ціна договірна.
Тел. 0954695315.

МЕНИННИКИ:
11 — Анастасія, Анна, Марія.
12 — Зеновій.
13 — Спиридон.

МУДРСТЬ: у малому

віднайдеш велике

Осучаснення пенсій — тема номер один.
Усюди — на вулицях, у транспорті, вдома
і на роботі — тільки й чути: тому додали
300 гривень, а тому — 800. Люди при
зустрічах допитуються одне в одного:
«Скільки тобі «підкинули»?»
і ж запитання звучать і на пошті, у
відділеннях банків, телефонних розмовах. Звісно, одна із сторін — та, в якої
надбавка виявилася меншою, — почувши, що співрозмовнику додали більшу суму, розчарована. Наші старики — як діти. Цілком задоволеними бувають тоді, коли їм підняли пенсію
вище, ніж сусідові чи колишньому колезі. Або ж
коли вона зросла настільки, як очікували. Але,
на жаль, справдилися сподівання не всіх. Одні
отримали значне підвищення — тисячу гривень,
а то й більше двох, інші, як то кажуть, курям на
сміх — 40, 70, 200 гривень…
Солідна надбавка у тих, хто мав багато років
страхового стажу і високу зарплату, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду. Тож ті,
котрі після осучаснення отримали мізерію, почуваються скривдженими. Допитуються, чому їх
так образили? Мовляв, ми теж працювали на
державу. Їсти і нам треба. Про тих, кому не
дісталося ні копійки, і говорити нічого. Багато з
них так розхвилювалися, отримавши пенсію у
старому розмірі, що кілька днів сиділи на серцевих краплях. Тож звертаються до органів
Пенсійного фонду, аби з’ясувати, чому їх
обійшли? Телефонують і до редакції з докорами.
— Що ж це виходить? Хто ходив у шубі, той
і ходитиме. А хто світив задом, той і далі буде,
— обурюється Неля Сегет із Луцька, не виявивши себе у жовтневих списках на надбавку. — А
як нам жити? Тарифи ж на комуналку підняли,
ціни на продукти зростають ледве не щодня,
медикаменти дорожчають.
9нша лучанка, якій додали лише 300 гривень,
саркастично зауважила: «А чого можна сподіватися від держави, якою керують олігархи? Вони ж
далекі від народу і їм байдуже, як ми живемо.
Зрештою, чим нас менше буде, тим для них краще». Після осучаснення, переконана жінка, у
виграші опинилися ті, котрі не мають 15 років
стажу, їм «підтягнули» пенсії до мінімалки, пожертвувавши тими, хто пропрацював 30 і більше
років. Останнім «кинули» дуже мало, лише б додати що–небудь.
— Раніше отримувала 2 200 гривень пенсії, —
каже моя співрозмовниця. — На той час це було
понад 250 доларів. А зараз із добавкою маю 100.
Яке ж це підвищення? Зробили перерахунок з
поправкою на інфляцію. Оце і все.
«Осучаснення» звучить привабливо й оптимістично. В уяві пенсіонерів — це підвищення виплат, яке б дало змогу нормально жити.
Тож люди сподівалися не на сотню–другу надбавки (хоча, скажемо прямо, в уряді ніхто не
обіцяв, що доплати будуть суттєвими й однаковими для всіх). А тому, отримавши скромну
суму, пенсіонери відчули себе обдуреними. Вони переконані, що осучаснення, з якого стартувала анонсована урядом пенсійна реформа,
не зробить їх багатшими. Адже зростуть ціни
на продукти, споживчі товари, послуги. Тож
оті 300 гривень надбавки, що отримали
більшість волинян, люди й не помітять. Через
те справедливим осучаснення вважає лише та
частина пенсіонерів, виплати яким значно
зросли. 9ншій доведеться терпіти щонайменше
два роки. Адже в уряді запевняють, що наступне підвищення буде у 2019 році. ■

Сонце сьогодні зійшло о 7.28,
зайде о 16.38. День триває
9 годин 10 хвилин. Місяць у Леві,
Діві. 23/24 дні Місяця.

«Можливо, в цьому світі ти лише
людина, але для когось ти — цілий
світ».
Габрієль Гарсія МАРКЕС,
колумбійський письменник
та журналіст.

АНЕКДОТ: добре, коли

є з ким порадитись
ВКНО РУБРИКИ: щоб нічого не переплутати
Весільні обряди — це вам не жарти! Спробуй лише відхилитись від
народних приписів — і починається… Родичі наречених прямо скажуть:
якщо у молодих не буде щастя, грошей та багато діточок, винен у цьо
му лише порушник традицій. Автор цих рядків і сам одного разу потра
пив у незручну ситуацію під час обряду «викупу» нареченої. Не знаючи
всіх його тонкощів, я привітався, потиснувши руку «дружбі» з боку мо
лодого. І все, торги скінчились так і не розпочавшись. Сміху вистачило
на увесь день. Мені ще й досі згадують той випадок, хоча минуло вже
декілька років.
А це фото зробив нещодавно. Помітив, що перед тим, як підійти до
гостя та причепити квітку, свашка дивиться на свої руки. Кілька хвилин
спостерігав за нею і не зміг стримати усмішку — щоб не переплутати,
на який бік чіпляти квітку одруженим та неодруженим, дівчина підписа
ла ліву та праву долоні. Що тут скажеш — оригінальна методика!

РЕАЛЇ: кава з неприємним осадом
Біля нашої редакції є невеличка кав'ярня. Затишна атмосфера та
непогана кава за прийнятну ціну сприяли тому, що ми з колегами час
від часу туди заходили. «З вас 40 гривень», — симпатична дівчина
вправно зробила 4 порції «американо» та поставила їх на прилавок, а
мій колега «у відповідь» дістав стогривневу купюру. Взяли ароматний
напій, почали смакувати. Час у хорошій компанії пролітає швидко — і от
вже треба повертатись на роботу. Подякували, зібрались виходити, аж
раптом згадали, що решту так і не отримали. У відповідь продавчиня
щиро здивувалась. За її словами, 60 гривень вона віддала разом із
кавою, і бачила, як колега ховав їх у кишеню. Почали перевіряти
гаманці — можливо хтось із нас випадково забрав гроші? Та ні, немає.
Працівниця закладу байдужим тоном сказала, що це не її проблеми. І
тут колега помітив відеокамеру, встановлену якраз навпроти каси, та
почав вимагати перегляду запису. Проте виявилось, що людини, яка б
могла в цьому допомогти, зараз немає. Але ми вирішили чекати, доки
спеціаліст приїде. І тут раптом гроші... знайшлися. Заклопотано
погортавши робочий журнал, продавчиня виявила між його сторінками
наші 60 гривень…
Звичайно, не хочеться дарма звинувачувати людину. Втома або
звичайна неуважність призводили і не до таких інцидентів. Однак
неприємно вражає, що навіть після того, як решта «знайшлась»,
продавчиня не промовила жодного слова вибачення. Просто поклала
гроші та взялася розкладати тістечка на вітрину. Вже на вулиці ми
почали жваво обговорювати ситуацію — як виявилось, кожен стикався
з чимось подібним.
Висновок простий: у цій кав'ярні нас більше не побачать. А ще вкотре
переконався, що наш «ненав'язливий» сервіс в основному нерозривно
пов'язаний із бажанням перехитрити клієнта.

— Дідуню! — запитує онук. —
Чого це наш сусід на полювання
завжди з Рябком ходить?
— А як же інакше? — дивується
старий. — Він же, либонь, добре
розуміє, що одна голова — добре, а
дві — краще.

ПОГОДА: «листопад

несе в ковші сірі хмари
і дощі»
За прогнозом чергового синопти
ка обласного гідрометеоцентру Ал
ли Адамської, сьогодні — хмарно з
проясненнями, невеликий дощ.
Вітер південнозахідний, 5—10
метрів за секунду. Температура
повітря по області — 3—8, у Луцьку
— 5—7 градусів тепла. 12(го —
хмарно з проясненнями, вночі —
невеликий дощ, вдень — дощ.
Вітер західний, 7—12 метрів за се
кунду. Температура повітря вночі –
плюс 1–6, вдень – 3–8 градусів.
13(го — хмарно з проясненнями,
дощ та мокрий сніг. Вітер півден
нозахідний, 7—12 метрів за секун
ду, місцями пориви — 15—20. Тем
пература повітря вночі – 0–5, вдень
– 2–7 градусів тепла. За бага
торічними спостереженнями, най
тепліше 11 листопада було 1982 ро
ку — плюс 16, найхолодніше —
1956го — мінус 12 градусів.
Радіаційний фон учора по
області становив 0,008—
0,013 мілірентгена за
годину.

Ведучий рубрики
Олександр
ДУРМАНЕНКО.
Тел. 720666.

Цей

День Åëåêòðîôîðåç âèíàéøîâ âîëèíÿíèí
в історії
13
листопада

13 листопада 1762 року у Володимирі-Волинському народився Стефан
Стубелевич, учений-фізик, професор Віленського університету, член
Паризької, Геттінгенської академій та ряду інших наукових закладів

Сергій НАУМУК

очаткову
освіту він
здобув у
Володи
мирському колегіумі, далі вступив
до Віленського університету, а по
закінченні став викладачем, пра
цював на посаді віцепрофесора
кафедри фізики. Але час від часу
Стубелевич бував на Волині. Тут
познайомився зі своєю майбут
ньою дружиною Олександрою.
Після весілля сім’я осіла у Віль
нюсі.
Молодий учений проводив
досліди щодо впливу електричного
струму на живі організми і вико
ристання його для лікування лю
дей. Дозований вплив струму Сту
белевич випробовував спочатку на

П

собі, а відтак — на пацієнтах, від
яких отримує позитивні відгуки. На
початку 1801 року він пише про
свої досліди з використанням

«

уперше визначає поняття магнітно
го поля. Цей термін дослідник
електромагнетизму Майкл Фара
дей вжив лише у 1845 році.

Äîçîâàíèé âïëèâ ñòðóìó Ñòóáåëåâè÷ âèïðîáîâóâàâ
ñïî÷àòêó íà ñîá³, à â³äòàê — íà ïàö³ºíòàõ.

електричного струму в лікуванні
тяжких недуг. Нині цей метод нази
вають електрофорезом. Через
кілька років про такий же винахід
заявив професор Московського
університету Федір Рейс, якого
довгий час вважали винахідником.
Пізніше Стубелевич поїхав у по
дорож Європою, вивчав досвід пе
редових науковців, закуповував
літературу та прилади. У Парижі
слухав лекції відомих учених Андре
Ампера, П’єра Лапласа та Жозефа
ГейЛюссака. Після повернення він

»

За значні наукові здобутки Сте
фана Стубелевича обрали членом
Паризького гальванічного та Ака
демічного товариств, Королівсько
го та Наукового — в Геттінгені, Аг
рарноекономічного — у Варшаві.
Він написав підручник з фізики,
став почесним членом кількох ака
демій наук.
Фундаментальну працю видат
ного волинянина «Вплив електрики
на стан живих істот» видали посме
ртно у 1819 році, а чимало з напи
саного залишилось у рукописах. ■
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■ Ото загнув!
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■ Стрічка новин

Â Óêðà¿í³ óïåðøå çâ³ëüíèëè
³ç â’ÿçíèö³ «äîâ³÷íèêà»
Олександра Каверзіна звинувачували у резонансних убив
ствах, зокрема семи осіб, серед яких — троє працівників
міліції. Також він засуджений за нанесення тяжких тілесних
ушкоджень, незаконне зберігання вогнепальної зброї, банди
тизм та розбій — усього за 13 злочинів
ецидивіст входив до складу угруповання Ігоря Хмарука. Розпочав
свою кримінальну діяльність у Кам'янці–Подільському Хмельниць4
кої області, був затриманий у 2001 році. У 2012–му йому вдалося
виграти позов у Європейському суді з прав людини та відсудити в Ук4
раїни 40 тисяч євро. «Олександр Каверзін — інвалід I групи по зору,
страждає внутрішньочерепним тиском, який може спровокувати інсульт.
Осліп чоловік від катувань, що завдали йому працівники міліції», — вста4
новила Феміда. В ухвалі зазначається, що влада не провела ефективно4
го розслідування за скаргою заявника на катування, йому не надавала4
ся адекватна медична допомога. Судді вирішили: «Повна сенсорна ізо4
ляція, поєднана з тотальною соціальною ізоляцією, може знищити осо4
бистість та становить форму негуманного поводження». 6 листопада у
Вінницькій області Каверзін вийшов на свободу. ■

Р
Очільник силового відомства не визнає прорахунків своїх підлеглих.

Êåð³âíèê Íàöïîë³ö³¿ Ñåðã³é ÊÍßÇªÂ: Òåïåð Ïîðîøåíêî îäíîîñ³áíî
ïðèçíà÷àòèìå ãóáåðíàòîð³â
«ßêáè Îêóºâó îõîðîíÿëè,
òî æåðòâ áóëî áè á³ëüøå»
Д
Може, в Україні взагалі заборонити сек’юриті?

Відповідні зміни до законодавства підтримала Верховна Рада
234 голосами, що викликало значний політичний резонанс

«

Ірина ПАСІЧНИК

агадаємо, замах на Аміну Окуєву та
Адама Осмаєва було скоєно 30 жовтня.
Невідомі розстріляли пару в джипі: жінка
прикрила чоловіка собою та загинула на
місці. Нині правоохоронці ведуть розслідування.
Але заява очільника Нацполіції України Сергія
Князєва буквально шокувала, адже він сказав, що
якби подружжя охороняли, то… постраждалих
було б іще більше. «При наявності охорони в
момент учинення злочину потерпілих було би
більше. Вони стріляли саме в той автомобіль, який
мали за ціль. Тому ці інсинуації про наявність чи
відсутність фізичної охорони, гелікоптерів чи
квадрокоптерів — нісенітниці», — наголосив глава
Нацполіції. За такою логікою, то якби українці на
Сході не чинили опору «зеленим чоловічкам»,

Н

Çà òàêîþ ëîã³êîþ, òî ÿêáè
óêðà¿íö³ íà Ñõîä³ íå ÷èíèëè
îïîðó «çåëåíèì ÷îëîâ³÷êàì»,
Ïóò³í ì³ã áè áåç áóäü-ÿêèõ æåðòâ
ä³éòè äî Ëþáîìëÿ.

»

Путін міг би без будь–яких жертв дійти до Любомля.
До речі, раніше нардеп Антон Геращенко роз4
повів, що було знайдено автомат, з якого розстріля4
ли автомобіль добровольців АТО Аміни Окуєвої та її
чоловіка Адама Осмаєва. За його словами, на зброї
виявлені сліди ДНК убивці. Правоохоронці Київщи4
ни спростували цю інформацію і заявили про прове4
дення службової перевірки щодо інформаційних ви4
кидів навколо загибелі бійця АТО. ■

окументом передбачається вивести повністю із закону про
держслужбу керівників місцевих держадміністраці, їхніх перших
заступників та заступників, натомість вони зможуть бути членами
політичних партій. Відтепер голів місцевих держадміністрацій та їхніх
заступників має одноособово, без будь–якого конкурсу, призначати
Президент. На думку деяких експертів, внесені зміни порушують Конс4
титуцію України. Нардеп Олена Шкрум заявила, що Петро Порошенко
у 2015 році обіцяв конкурсне призначення губернаторів, але тепер це
скасовують, а сам документ суперечить вимогам до політичної неупе4
редженості державних службовців і неможливості найвищої категорії
посадовців бути членами політсил і керувати політичними партіями на
місцях. «Робиться це з однією метою… — провести вибори під
адмінресурсом. Маски зняті. Гра в демократію в нашій країні заверши4
лася», — зазначила Шкрум.
А керівник відділу адвокації Реанімаційного пакету реформ Вадим
Міський вважає, що депутати намагаються провести новий державний
переворот. За його словами, законопроект повертає систему «ручно4
го» управління обласними та районними держадміністраціями і робить
їх фактично політичними призначенцями, що порушує взяті на себе Ук4
раїною міжнародні зобов’язання щодо реформування системи дер4
жавного управління. Деякі парламентарі заявили, що закон приймали
із застосуванням кнопкодавства. ■

Â’ÿòðîâè÷ó çàáîðîíèëè
â’¿çä äî Ïîëüù³?

■ У нас би так

Îáóðåí³ â³ðÿíè çìóñèëè ñâÿùåíèêà
ïðîäàòè Porsche
Виручку душпастир привселюдно пообіцяв передати бідним
єслав Мацяшек, який очолює парафію у селі
Касіна Вєлька на півдні Польщі, під час однієї
з релігійних служб висловив жаль з приводу
низької відвідуваності храму. Люди у свою чергу
склали власний список зауважень і розмістили
його на веб–сайті парафії. Серед претензій — во4
лодіння елітним автомобілем Porsche вартістю
400 тисяч злотих (110 тисяч доларів). «Католиць4

В

кий священик повинен дбати про добре ім’я церк4
ви та релігійних діячів», — зазначив адміністратор
інтернет–сторінки Томаш Новак. У зв’язку зі скан4
далом Мацяшек опублікував письмову заяву, а та4
кож прочитав її у храмі під час богослужіння, ого4
лосивши, що продасть авто. Він також зазначив:
«Якщо хтось почувається ображеним, мені дуже
шкода». ■

Р Е К Л А М А

■ Цитатник
²ãîð ÏÅÒÐÅÍÊÎ, ïîë³òîëîã, ïðî òå, ÷îìó åêñãîëîâó Îäåñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ì³õå³ëà
Ñààêàøâ³ë³ íå âèñåëÿþòü ç Óêðà¿íè:

«

У Саакашвілі є підтримка
частини політичної еліти США. Бо
інакше він би вже давно сидів у
тюрмі чи був висланий з
України. Без підтримки
впливових держав його тут не
було б. Значить, вони
зацікавлені в
Саакашвілі. Можливо,
це — один із
елементів впливу на
рішення українського
Президента.

»

За інформацією видання Dziennik, МЗС сусідньої країни не
має наміру розкривати перелік прізвищ українців, тому всі,
хто туди потрапить, дізнаються про це лише на кордоні
олова Українського інституту національної пам’яті зазначив, що
офіційного повідомлення про заборону в’їзду до Польщі у нього
немає. «Очевидно, Варшава буде копіювати дії Москви, коли про
заборону на в’їзд я дізнаюся на кордоні. В будь–якому разі найближ4
чим часом я до Польщі не збираюся. А у цій ситуації найбільше турбує
синхронність дій Кремля та Варшави», – сказав він.
На тлі жорстких заяв з боку представників влади сусідньої держави
на адресу України Петро Порошенко ініціював проведення надзвичай4
ного засідання консультаційного комітету президентів України та
Польщі. Також до списку персон нон–грата могла потрапити і заступ4
ниця голови Українського інституту національної пам’яті лучанка Аліна
Шпак. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващи4
ковський в інтерв’ю польському тижневику «Sieci».
Тим часом у Варшаві на могилі невідомого солдата — місці
обов’язкового відвідування міжнародними делегаціями — встановили
пам’ятні дошки, присвячені боротьбі з УПА. ■

Г

Р Е К Л А М А
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ОВИНИ / Волинь
А В РАТНОМУ
ВЖЕ ЗАСВІТИЛИ
НОВОРІЧНУ ЯЛИНКУ
Це засвідчує успішну роботу всього ко
лективу селищної ради, її виконкому, де
путатського корпусу, а також платників
податків, завдяки яким менш як за десять
місяців виконано бюджет на 2017 рік
Іван КАПІТУЛА

ри уточненому призначенні кошторис із
власними доходами було затверджено
на суму 8 мільйонів 389 тисяч 900 гри
вень. Але вже на 1 листопада надійшло
8 мільйонів 829 тисяч 800 гривень, тобто на
442 тисячі більше. Як запевняє селищний голо
ва Володимир Кулик, до кінця року до казни по
над річний план буде залучено 1 мільйон 800 ти
сяч гривень. ■

П

ПОТЕРПІЛИЙ ПОМЕР
У ЛІКАРНІ
Минулого вівторка пізно ввечері на авто
дорозі сполученням Луцьк—Рівне непо
далік села Піддубці 42річний лучанин,
керуючи автомобілем «Рено», наїхав на
36річного пішохода
Анна ПАВЛОВСЬКА

оловік отримав тілесні ушкодження і був
госпіталізований у терапевтичне відділення
Луцької міської клінічної лікарні. Наступно
го дня він помер.
Встановлено, що потерпілий, мешканець се
ла Гаразджа, переходив дорогу у невстановлено
му місці. Водій транспортного засобу був твере
зий. ■

Ч

«ХІМІК» ПОТРАПИВ
ЗА ГРАТИ
За принципової позиції прокурорів
26річного лучанина, який скоїв низку
наркозлочинів, засуджено до 6 років
позбавлення волі з конфіскацією майна
Наталія МУРАХЕВИЧ

к повідомляла «Волиньнова», наприкінці
квітня цього року в ході санкціонованого
обшуку правоохоронці виявили у кімнаті
одного з гуртожитків в обласному центрі добре
обладнану нарколабораторію, в якій молодик,
проводячи реакції хімічного синтезу, виготовляв
амфетамін. Було вилучено наркотичну сировину
як рослинного (макова соломка та канабіс), так і
синтетичного походження, обладнання для
«варіння» та фасування психотропів, пістолет
«EKOL Lady», револьвер «RohmRG 99», 50 набоїв
та порох.
Чоловік уже перебував у полі зору правоохо
ронців, адже упродовж березня–квітня цього року
тричі збував амфетамін лучанам. Затримано ж
його було після того, як забрав на пошті пакунок з
понад 50 грамами порошкоподібної речовини, що
містила психотропи. ■

Я

ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ —
СЕРЕД НАЙКРАЩИХ
Цей національний університет, що на
Рівненщині, посів четверту сходинку се
ред класичних університетів і шосту — се
ред вишів України загалом відповідно до
рейтингу Міністерства освіти і науки за
результатами зовнішнього незалежного
оцінювання з права під час вступу на
магістратуру
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■ Місцеве самоврядування

ЗЕМЛЯ ТА ЇЇ НАДРА
МАЮТЬ СЛУЖИТИ ГРОМАД
Звіт депутатів фракції Всеукраїнського об’єднання
«Батьківщина» Волинської обласної ради за 2017 рік
ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ
НАШОЇ РОБОТИ
Фракція ВО «Батьківщина» прова
дить свою діяльність відповідно до
програми та ідеологічних засад партії
«Всеукраїнське об’єднання «Батьків
щина», законів «Про місцеве самов
рядування в Україні», «Про статус де
путатів місцевих рад» та регламенту
Волинської обласної ради. Головні
пріоритети роботи — питання напов
нення бюджету області, прозорості в
розподілі цих коштів і кадрових приз
наченнях.
Депутати фракції брали активну
участь майже в усіх сесіях обласної
ради (позачергових та чергових),
плідно працювали на засіданнях
постійних профільних комісій та тим
часових контрольних комісій, зокре
ма, з питань земельних відносин,
лісового господарства, кадрових
призначень. До речі, члени ВО «Бать
ківщина» спільно з іншими депутата
ми подали пропозиції щодо розроб
лення методики, за якою призначати
муть керівників комунальних установ
області.
Ключовим принципом діяльності
фракції став вільний діалог між її чле
нами щодо прийняття найбільш акту
альних для краю рішень. Регулярно
проводилися засідання, на яких вели
ся дискусії як щодо питань, винесе
них як на пленарні сесії облради, так і
щодо позиції партії в парламенті з
приводу суспільно важливих подій.
З початку 2017 року депутати
фракції ВО «Батьківщина» подали
більше 20 запитів, запитань та звер
нень. Їх основна тематика — соціаль
ноекономічні, екологічні, правові,
культурноосвітні, медичні проблеми
жителів краю.
З особистих депутатських фондів
більше ста волинян отримали ма
теріальну допомогу на лікування,
оперативні втручання та післяопе
раційну реабілітацію, ліквідацію
наслідків пожеж, інших надзвичай
них ситуацій. Окрім депутатських
фондів, підтримували краян власним
коштом.
Члени фракції регулярно прово
дили особисті прийоми громадян на
округах та поза їх межами і завжди го
тові до діалогу з виборцями.
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
ПОВИННІ СЛУЖИТИ ЛЮДЯМ
Важливого значення надаємо пи
танням екології та збереження
довкілля, недопущення розбазарю
вання лісів, водойм і родовищ корис
них копалин. Це постійно відобра
жається в депутатських запитах і
зверненнях, проектах сесійних рі
шень.
З метою наведення ладу в лісово
му фонді області, в питаннях видобут
ку природних корисних копалин, на
самперед бурштину, члени фракції
ВО «Батьківщина» ініціювали ство
рення комунального підприємства
«Волиньприродоресурс», яке має на
меті поліпшити наповнення обласно
го бюджету. Нагадаємо, що від діяль

«

Ç îñîáèñòèõ äåïóòàòñüêèõ ôîíä³â á³ëüøå ñòà
âîëèíÿí îòðèìàëè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó íà
ë³êóâàííÿ, îïåðàòèâí³ âòðó÷àííÿ òà ï³ñëÿîïåðàö³éíó
ðåàá³ë³òàö³þ, ë³êâ³äàö³þ íàñë³äê³â ïîæåæ, ³íøèõ
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Îêð³ì äåïóòàòñüêèõ ôîíä³â,
ï³äòðèìóâàëè êðàÿí âëàñíèì êîøòîì.

ності КП «Волиньприродоресурс»
виграє насамперед волинська грома
да, адже нарешті з’являться кошти на
реалізацію прийнятих обласною ра
дою екологічних, інших важливих
програм, що стосуються забезпечен
ня ліками окремих категорій грома
дян, будівництва житла для учасників
АТО, молодих сімей тощо, на які в
бюджеті постійно бракує грошей. Як
би комунальне підприємство вчасно
почало працювати, то обласна казна
отримала б більше 300 мільйонів гри
вень. Прикро, що виконавча влада в
особі голови Волинської облдерж
адміністрації різними способами
гальмує роботу «Волиньприродоре
сурсу», а також не сприяє роботі
ДП «Волиньторф».
ЗАХИСТ ТИХ,
ХТО ПРАЦЮЄ НА ЗЕМЛІ
Депутати фракції ВО «Батьківщи
на» в обласній раді впевнені, що го
ловним економічним пріоритетом для
Волині є розвиток сільського госпо
дарства, підтримка селянодноосіб
ників та фермерів.
Земля — найбільше багатство
країни. Ми категорично проти зняття
мораторію на продаж земель сільсь
когосподарського
призначення,
оскільки, на нашу думку, крупні аг

»

рарії можуть скупити їх у селян за
безцінь. У результаті це унеможли
вить розвиток дрібного та середньо
го фермерства та аграрного бізнесу.
Крім того, вважаємо, що на зако
нодавчому рівні потрібно встановити
обмеження для великотоварних ви
робників на кількість орендованих зе
мель так, як це є у Європі.
НЕБАЙДУЖІ ДО ПОДІЙ
НА СХОДІ
Усі члени фракції ВО «Батьківщи
на» проявляють активну громадянсь
ку позицію у відстоюванні тери
торіальної цілісності та незалежності
України. Практично кожен долучався
до волонтерської діяльності та надан
ня матеріальної допомоги військовим
у зоні АТО, переселенцям, де
мобілізованим і продовжує це роби
ти. Неодноразово члени фракції
суттєво підтримували коштами колег
волонтерів під час їхніх поїздок у «га
рячі точки» на Схід.
Депутати фракції
ВО «Батьківщина» у Волинській
обласній раді: Василь СТОЛЯР,
Ігор ЛЕХ, Андрій ТУРАК,
Анатолій БУСЬКО, Галина ЙОВИК,
Роман КАРПЮК,
Валерій КУРСТАК, Алла ЛІСОВА
та Володимир ЯРЕНЧУК. ■

Валентин СТАВСЬКИЙ

ередній бал ЗНО випускників бакалаврату
зі спеціальності «право» Острозької ака
демії становить 426,7 бала.
Нагадаємо, що цьогоріч набір до магістратури
за цією спеціальністю в Україні здійснювали
104 виші. Уперше у всіх закладах була запровад
жена технологія зовнішнього незалежного оціню
вання. На базі університетів створили 75 пунктів
тестування. На виконання завдання було відведе
но 240 хвилин. ■
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Більше новин — на сайті VOLYN.COM.UA

ГРАФІК ВИЇЗНИХ ПРИЙОМІВ КЕРІВНИЦТВА ПРОКУРАТУРИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ЛИСТОПАД 2017 РОКУ
До уваги жителів області!
У понеділок, 13 листопада, прокурор області Мак
сим Киричук з 11ї до 12ї год. здійснюватиме прийом
громадян в Угринівській сільській раді Горохівського
району за адресою: с. Угринів, вул. Шевченка, 3.
У середу, 15 листопада, заступник прокурора об
ласті Ярослав Голинський з 11ї до 13ї год. прийма
тиме громадян у Підгайцівській сільській раді Луцького
району за адресою: с. Підгайці, вул. Шкільна, 30.
У середу, 22 листопада, заступник прокурора області

Сергій Єфремов з 14ї до 16ї год. здійснюватиме
прийом громадян у Ківерцівському відділі Маневиць
кої місцевої прокуратури за адресою: м. Ківерці,
вул. Незалежності,14.
У четвер, 23 листопада, перший заступник прокуро
ра області Віктор Швидкий з 15ї до 16ї год. прийма
тиме громадян у Рожищенському відділі Маневицької
місцевої прокуратури за адресою: м. Рожище, вул. Не
залежності, 31.
Пресслужба прокуратури області.

www.volyn.com.ua

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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Ñ²Ì Ê²Ë ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÎÃÎ ÏÅÊËÀ

НА КОРДОНІ ЧОЛОВІКА
ПОВЕРНУЛИ З ТОГО СВІТУ
Фото із сайту volyn!museum.com.ua.

Затурцівський меморіальний музей В’ячеслава Липинського
досі не опалюється
Наталя ГАТАЛЬСЬКА,
провідний науковий співробітник
Затурцівського меморіального му
зею В’ячеслава Липинського

Хоча пекло вважається найга
рячішим місцем (етимологія слова
вказує на те: «пече»), проте у спра
вжньому, тільки замороженому пеклі
опинились працівники Затурцівського
меморіального музею В’ячеслава Ли
пинського разом зі своїми безцінними
експонатами, комп’ютерною технікою
та кімнатними рослинами.
Ну хіба це мислимо: з дня на день
ось уже протягом кількох тижнів пра
цювати–замерзати в рукавицях,
верхньому одязі, в головних уборах
при чотирьох градусах тепла! Не до
помагає ні заклеювання нещільних де
рев’яних вікон, ні поліетиленова
плівка на шибках. Це в робочих кабіне
тах та у сховищах. У залах ще хо
лодніше. А в музеї ж експонуються
цінні документи, художні тканини, жи
вописні полотна! Та, зрештою, тут же
перебувають люди: працівники і
відвідувачі!
Під час останньої екскурсії дуже
зацікавлена група педагогів–істориків
з Рівного була вражена не лише не
відомою їм досі експозицією та ерудо
ваністю екскурсовода — завідувача
музею Віталія Кушніра, а й умовами, в
яких змушений працювати колектив
закладу.
Обійшовши (а насправді — неод
норазово об’їхавши) не сім кіл пекла, а
значно більше: Локачі, Луцьк, Володи
мир–Волинський, здійснивши десят
ки дзвінків у різні інстанції з приводу
підключення опалення в музеї, наш
завідувач теж був неабияк вражений
байдужістю та цинізмом чиновни
ків–бюрократів у теплих кабінетах. Та
ка правда: ситий голодному не това
риш. А це промерзання людей не про
ходить даремно: застуджуємося, хво
ріємо, змушені брати лікарняні бю
летні.
Кому ж на користь такий стан ре
чей? Адже протягом кількох останніх
тижнів відвідувачі намагаються ско
ріше вийти з приміщення музею
надвір, де значно тепліше. Тому не
вдалося провести у День української
писемності та мови захід, присвяче
ний 145–й річниці від дня народження
Богдана Лепкого — відомого літерату

У ці дні експозиційні зали безлюдні, бо надворі тепліше, ніж у приміщенні.

рознавця, поета, прозаїка, громадсь
ко–культурного діяча, просвітянина,
великого приятеля В’ячеслава Ли
пинського?! Не могли піддавати не
безпеці здоров’я школярів — наших
постійних відвідувачів!
Цікаво, кому вигідна бюрократич

«

Äå âè, óêðà¿íñüê³
ìåöåíàòè,
áëàãîä³éíèêèïàòð³îòè?!

»

на тяганина з численними дозволами,
погодженнями, збирання договорів,
фінансових рахунків з «мокрими» пе
чатками та дивними помилками у до
кументації («ЄДРПОУ 2225246 Во
линського краєзнавчого музею» та
«ЄДРПОУ 2225245 Краєзнавчого му
зею Волинського»), оббивання по
рогів різних інстанцій завідувачем му
зею Віталієм Кушніром, який пере
дусім є науковим працівником, одним
із перших дослідників життєпису ви
датного державника, ініціатором
створення єдиного у світі музею вели
кого українця? Можна, звичайно, без
конечно цитувати Липинського, у
пам’ятні дні класти квіти до підніжжя
напівзруйнованого пам’ятника — і

пальцем не поворухнути для збере
ження безцінного надбання у фондах.
Не робить честі нікому прогнила і про
валена підлога у вестибюлі, яку від
конференції до конференції обіцяють
замінити. Грибок «доїдає» стіни під
вального приміщення і вже «опановує»
перший поверх, де експозиційні зали.
А ті ж, хто проводив тут ремонт
но–реставраційні роботи, були удос
тоєні всіляких відзнак за таку «якість».
Неутеплене горище без підлоги та не
якісна покрівля збирають у дощ на
поліетиленову плівку повні відра води,
котра протікає на стелю експози
ційних залів.
А хто відповість за втрату здоров’я
людей, які доклали чимало зусиль для
розбудови музею і яким не байдужий
цей заклад? І коли, зрештою, будуть
виконані задекларовані обіцянки сто
совно впорядкування місця останньо
го спочинку видатного державного
діяча?
І ще: чи знайдеться фінансова
структура, будівельна, громадська ор
ганізація, політична партія чи окрема
заможна людина, яка погодиться взя
ти під своє крило наш периферійний,
але вже досить відомий і такий
потрібний для зміцнення національно
го хребта і духу музей? Де ви, ук
раїнські меценати, благодійникипат
ріоти?! ■
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■ Про це говорять
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25 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ î 9.00
ÃÀÐÂÀÐÄ ÌÅÄ²ÊÀË Ëóöüê
Öåíòð í³ìåöüêîãî îáëàäíàííÿ
âèäàëÿþòü áåç îïåðàö³¿
òà ë³êóþòü

Від раку головного мозку у віці 69 років помер
гуморист Михайло Задорнов, який закликав
російську армію накрити Україну ракетним вогнем

Х

К

Ò²ËÜÊÈ 1 ÄÅÍÜ

Âèñì³þâàâ Çàõ³ä,
à ïîðÿòóíêó ïî¿õàâ øóêàòè òóäè
воробу діагностували на початку минулого року.
Письменник лікувався в Німеччині. Задорнов
неодноразово зневажливо говорив про нашу
державу, висміював нібито нездатність армії НАТО
і України протистояти російським військовим. «Літак упав
через силу тяжіння, оскільки машина важча за повітря», —
пожартував він над малайзійським Боїнгом, збитим над
Донбасом у 2015 році. ■

Е

аденоми передміхурової залози,
камені в нирках, жовчному і сечово
му міхурах, полікістоз, зоб, псоріаз,
остеопороз, захворювання суглобів,
хребта, цукровий діабет, полікістоз
нирок, шум у голові, після інсульту,
енурез, заїкання.
Див. фільми: harvardmedical. com. ua
ВСЯ РОБОТА ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ НА УЗД ДО І ПІСЛЯ.

Åêîíîìòå ãðîø³ íà îïåðàö³ÿõ.
Ãîòåëü «Ñâ³òÿçü», âóë. Íàáåðåæíà, 4.
Òåë. 063-643-30-94.

ЗНИЖКА 50%

25 ЛИСТОПАДА о 9.00.

Самолікування шкодить вашому здоров’ю.
Ліцензія МОЗ № АЕ 638497 від 26.03.2015.

ПОТРІБНІ СЛЮСАРІ!МЕХАНІКИ
для складання та ремонту с/г техніки,
ВОДІЙ категорії «В», «С» та
БУДІВЕЛЬНИКИ для спорудження
приміщень у м. Луцьку.
Житлом не забезпечуємо.
Тел. 0937539914.
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Завдяки професіоналізму фельдшерської
бригади Волинського обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф вдалося врятувати жителя Пол!
тавщини з гострим інфарктом міокарда
Оксана КРАВЧЕНКО

а міжнародному пункті пропуску «Ягодин»
раптово занедужав 58річний водій ван
тажівки із Полтавської області. Чоловік за
телефонував на «103» і поскаржився на пекучий
біль за грудиною.
На виклик терміново виїхала бригада екстре
ної медичної допомоги. Фельдшер оглянув
пацієнта, зробив кардіограму і одразу ж діагнос
тував гострий інфаркт міокарда. Раптово стан
хворого погіршився: він знепритомнів, припини
лося дихання, зупинилось серце. Медик конста
тував клінічну смерть. Було негайно розпочато
реанімаційні заходи: непрямий масаж серця,
штучну вентиляцію легень, двічі проводилась
дефібриляція.
За повідомленням, розміщеним на сайті об
ласного Центру ЕМД, за шість хвилин у хворого
було відновлено серцебиття, дихання, всі життє
во важливі функції організму. Пацієнта терміново
транспортували у найближчу лікарню.
Фельдшер, який повернув чоловіка з того
світу, набув досвіду під час навчань, які проводи
ли тренерилікарі та інструкторипарамедики з
Польщі та Литви. ■
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ЩО Ж ВПЛИНУЛО
НА ПОВЕДІНКУ СВІДКА?
Прокуратура Волинської області здійснює
процесуальне керівництво досудовим
розслідуванням у кримінальному про!
вадженні про відмову 34!річного мешкан!
ця села Копачівка Рожищенського району
давати показання у суді
Наталія МУРАХЕВИЧ

вересні 2015 року чоловік звернувся до
правоохоронців із заявою про те, що голова
однієї із сільських рад Луцького району ви
магав у нього гроші за надання двох земельних
ділянок. За цим фактом було розпочато кри
мінальне провадження, під час розслідування
якого заявник неодноразово брав участь у прове
денні негласних слідчих (розшукових) дій — пере
давав сільському голові заяви про виділення
землі, кошти за «вирішення питання», зустрічався
з ним, маючи техніку для аудіо, відеоконтролю
особи, а також надавав показання у статусі
свідка. Проте, коли його викликали за клопотан
ням сторони обвинувачення до Луцького міськ
районного суду, то він уже в кабінеті судді, склав
ши присягу, без поважних причин не захотів
свідчити про обставини вчинення злочину.
Відтак чоловікові повідомлено про підозру у
кримінальному правопорушенні, передбаченому
ч. 1 ст. 385 Кримінального кодексу України. Заува
жимо, що такий злочин карається арештом до
6 місяців. ■
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СЛОВО — ЗА ЕКСПЕРТАМИ
На кордоні з Білоруссю прикордонники
Луцького загону спільно з працівниками
митниці виявили у громадянина Литви
речі, які, ймовірно, мають культурну та
історичну цінність
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

ро можливе незаконне вивезення з Ук
раїни предметів старовини інформація
надійшла від співробітників оперативних
підрозділів Північного регіонального управління
Держприкордонслужби. Тому, коли у пункт про
пуску «Дольськ», що в Любешівському районі, на
смугу руху «зелений коридор» прибув легковий
автомобіль «Фольксваген» під керуванням при
балтійця, його відразу вивели для ретельного ог
ляду. В іномарці серед особистих речей право
охоронці знайшли емблему від старовинного
польського прикордонного знака із зображенням
двоголового орла, ваги без дати виготовлення та
металеву праску.
50–річний іноземець пояснив, що ці предмети
він нібито перевозив на прохання свого товари
ша. За цим фактом склали адмінматеріали, пред
мети вилучили. Чи мають вони культурну та істо
ричну цінність — встановить експертиза. ■
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n Репортаж не з глибинки

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Експонати для
шкільного музею,
як розповіла
заступник
директора школи
Людмила Нижник,
збирали і учні,
і вчителі.

Світлиця знайомить із побутом здовбичан у давнину.

ЧИМ ЖИВЕ ЗДОВБИЦЯ —
ОДНЕ З НАЙБІЛЬШИХ СІЛ УКРАЇНИ?
Закінчення. Початок на с.1
Катерина ЗУБЧУК

лужити у церкві,
якій у наступному році виповниться 140 літ,
— велика честь, — казав отець Валерій Гелета, з яким ми зустрілися того дня. — Історія села і храму
— нероздільні. На здовбицьких
кладовищах похоронено багато
козаків із війська Богдана Хмельницького, які полягли під час Берестецької битви. І біля храму є
козацькі могили, оскільки в селі
розташовувався шпиталь. А вже
якщо брати новітню історію, то чимало мешканців села пішли у повстанці. І, на жаль, загинули. Про
цю трагічну сторінку нагадують Микитові рови, де покояться жертви
НКВС. Тут було розстріляно і загорнуто землею беззбройних хлопців, які нібито прийшли на зустріч із
провідниками УПА. Насправді ж це
була підступна радянська провокація, зумисно влаштована пастка.
Люди вночі викопували і забирали
своїх рідних.
Про повстанський дух свідчить меморіальна дошка на приміщенні сільської ради, яка увіковічила пам’ятну подію: 24 червня
1948 року члени юнацької ОУН
десятикласники
Здовбицького навчального закладу Ананій
Григорук, Петро Марчук, Михайло
Нестерчук підняли над будівлею
школи жовто-блакитний прапор.
«Прийміть від нас земний уклін, не
змарнувалась ваша справа, народ підвівся вже з колін й для вас
гримить: «Героям слава!» — звертаються до цих борців за Україну
сучасники.
І вже сприймалося як закономірність, що відразу після проголошення незалежності України
Свято-Михайлівський храм перейшов до Київського патріархату
(хоч і не обійшлося без боротьби, як зазначив староста церкви
Анатолій Мохначук, котрий був
свідком тих подій). Це сталося за
священика Миколи Капія, який
був душею цього переходу. Довгий час служив тут отець Віктор
Власюк. А на Покрову минув рік,
як настоятель храму — отець Валерій Гелета.
— У нас є тандем між церквою
і місцевою школою, — каже отець
Валерій. — Багато учителів приходять сюди не лише на богослужіння — вони беруть активну участь
у заходах, які організовує храм.
Є співпраця і з сільською радою:
церковна громада долучається
до урочистостей, які відбуваються з нагоди вшанування козаків,
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Вікторія Мосейчук: «На цьому узвишші колись стояв панський
замок».

Майже 20 років працює у місцевому
медичному закладі Марія Мельничук.

Розповідають, що від цієї гори
« були
прокопані підземні ходи.
І вели вони до будівлі старої
школи, де стояла колись
і капличка (тепер тут гаражі,
майстерня).

»

повстанців. Храм, який стоїть
у самому центрі Здовбиці, став
осередком його життя…
Щоб з малих літ діти знали,
в якому селі живуть, які в них були
предки, їм змалку розповідають
про його історію. У 1993 році у місцевій загальноосвітній школі було
створено краєзнавчий музей,
який згодом удостоївся диплома
зразкового. В його експозиції багато речей побуту, зібраних учнями, учителями, які знайомлять із
тим, як жили здовбичанці, які знаряддя служили їм у побуті.
«НА «ПАЛАЦАХ»
ВИПУСКНИКИ
ЗУСТРІЧАЮТЬ СХІД
СОНЦЯ»
Вікторія Мосейчук, яка нас
знайомила із селом, — людина
молода — лише 11 років тому закінчила середню школу. І не історик, як ми дізналися: за спеціальністю — товарознавець. Але те, як
вона розповідала про свою малу
батьківщину, її минувшину, ще раз
засвідчувало, наскільки в пошані
у мешканців Здовбиці минувшина
рідного краю.
— Я вам покажу наші «палаци», — сказала пані Вікторія

Отець Валерій — настоятель старовинної церкви.

і повела нас на те місце, де ніякого палацу (а тим більш — палаців)
чи бодай його залишків немає…
Зате є докази, як довідуємось, що колись на пагорбах,
оточених річкою Безодня, на
найвищій точці Здовбиці височів
замок. У документі, датованому
4 квітням 1621 року, описується
панський двір. Сказано, що він
був оточений валом, обсаджений
дубами і кущами терну. А на самій
горі були староруські фортечні будівлі, середньовічні палаци замку. Зокрема, це дослідив Олександр Ольшевський. У своїй книзі
«Пам’ятаймо, якого ми роду…» він
пише, що вхід був через в’їзну
браму, яку закривали ворота.
А збудував князівський палац із
двох будинків у 1831 році Фридерік Любомирський. На прохання
княгині було зведено неподалік
і католицьку капличку, яка діяла
для вірян католиків аж до 1960
року. Князівський палац частково зруйнувала російська армія
у 1915 році, а ще у 1939-му в одному з уцілілих будинків був пункт
прийому молока від селян. У сорокових роках минулого століття

маєток зовсім знищили. Та люди
ще й досі називають це місце «палацами».
— Колись мені ця гора здавалась дуже високою. А зараз, самі
бачите, яка вона, — узвишшя, на
яке не важко піднятися стежкою,
де для зручності і сходинки хтось
прокопав. До речі, коли стоїш
на пагорбі, то видно довколишні
села Уїздці, Лідаву, Новомильськ,
Миротин… Розповідають, що від
цієї гори були прокопані підземні
ходи. І вели вони до будівлі старої
школи, де стояла колись і капличка (тепер тут гаражі, майстерня).
А на горі як згадка про панський
садок — три липи. В одну з них
якось влучила блискавка, але не
звалила наповал — частина живого стовбура залишилася, і навесні
зеленіє листя, а зараз — жовтіє,
опадає… І така вже традиція, що
випускники місцевої школи саме
на «палацах» зустрічають схід
сонця.
Знову й знову пересвідчуємось, як мешканці Здовбиці шанують свою історію, коли чуємо
від пані Вікторії про таке:
— У нашому селі 43 вулиці,

включаючи хутори. І є серед них,
на перший погляд, незвичайні —
Перша, Друга, Третя, Четверта.
У 1992 році хтось, правда, зваживши на цю «незвичайність», запропонував дати їм «нормальні»
назви. І так було зроблено. Але рішенням сільської ради у 1994-му
вулицям повернули історичні найменування. Адже вони — свідки
далекої минувшини: колись тут
стояли козацькі полки Богдана
Хмельницького — перший, другий, третій, четвертий… Одне
слово, не стали у Здовбиці підправляти історію.
«Є ВСЕ ДЛЯ ЖИТТЯ ВДОМА.
ЩЕ Б РОБОТА БУЛА…»
Те, що село таке велике, означає, що здовбичанці тримаються
свого коріння, не покидають прабатьківських місць. Вони дорожать
своїм краєм
краєм, де такі величаві хра
храми (неподалік від уже згаданого
Свято-Михайлівського є церква
УПЦ МП, збудована в 1993–1994
роках), де такий гарний Будинок
культури, чимало магазинів, аптека
і навіть, як у «справжньому місті», —
перукарня, ресторан, кафе…
Ну, а в тому, що жителям села
не треба їхати кудись за первинною медичною допомогою, ми
могли пересвідчитися, коли побували у місцевому медичному
закладі. Лікар загальної практики — сімейної медицини Марія
Мельник, яка працює тут майже
два десятки літ, не без гордості
показувала фізкабінет, лабораторію, адже, щоб зробити загальні
аналізи, людям не доводиться
їхати у Здолбунів, наприклад.
— Первинну допомогу надамо, діагноз, сподіваюсь, поставимо, — говорила Марія Михайлівна. — Якщо треба, то відправимо
у районну лікарню. А коли можна
на місці лікувати, то у нас є 4 ліжка
денного стаціонару, де первинну
медичну допомогу можуть отримати і місцеві жителі, і мешканці
сусідніх Новомильська, Степанівки, Новосілок…
Пацієнтів, судячи зі слів нашої співрозмовниці, вистачає.
Чимало старших людей, дітей, до
яких і додому треба піти. Виручає
легковий автомобіль, придбаний
за кошти Здолбунівської сільради, — цей транспорт незамінний,
особливо якщо виклик терміновий. А ось щодо проблемних
питань, які теж не вирішити без
місцевої влади, то це — заміна вікон на енергозберігаючі, щоб, як
сказала Марія Михайлівна, не доводилося обігрівач вмикати, аби
хоч трохи температура піднялася
і можна було оглянути хворого.
Звичайно ж, нас цікавило, де
здовбичанці заробляють на життя. І ми довідалися, що тут є ПСП
«Україна», яке займається тваринництвом, приватне підприємство «Компанія Автоленд», що
імпортує сільськогосподарську
техніку закордонного виробництва, яка була у використанні
(у Здовбиці зернозбиральну техніку, різне сільськогосподарське
знаряддя ремонтують). Але ж, як
з’ясувалося, кожне з цих підприємств дає максимум півсотні робочих місць — для такого села, як
Здовбиця, це крапля в морі. Тож,
коли мова зайшла про те, де люди
працюють, то наша попутниця Вікторія Мосейчук сказала:
— Як і всі українці, у Польщу,
Чехію їздять. Чоловіки — на будівництво, жінки — на збір ягід,
яблук…
Прикро таке чути, бо ж, здавалося б, Здовбиця — не та глибинка, яку доводиться бачити, зокрема на Поліссі, куди не доїхати,
не добратися. Село — за 18 кілометрів від Рівного. Як дехто каже,
це вже передмістя районного
центру — Здолбунова. Але і його
торкнулася проблема безробіття,
як і всіх українців. У людей — сім’ї
(у селі 105 родин — багатодітні),
тож і мусять їздити по чужих краях, щоб їх годувати. n
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n В епіцентрі — діти
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

n На роздоріжжі реформ

Шкільні невдачі —
не кінець світу

Жительці Городка Тамарі Мишковець завідувач амбулаторії Анатолій Приходько виписав рецепт на «Доступні ліки».

«НАШ САНІТАРНИЙ
АВТОМОБІЛЬ МОЖЕ ПІДІРВАТИ
ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ...»
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

В амбулаторії Прилісного на Маневиччині, що є центром
об’єднаної територіальної громади, планують мати трьох
лікарів. Але з нинішньою зарплатою молодих спеціалістів
у первинну ланку медицини заманити важко
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«ОБІЦЯЮТЬ З ЧАСОМ
ЗОЛОТІ ГОРИ, А ЯК ЖИТИ
СЬОГОДНІ?»
— Уже другий рік скрізь трублять,
які великі гроші будуть одержувати
сімейні лікарі, коли на кожного пацієнта виділятимуть по 370 гривень
на рік. Але це все ще вилами по воді
писано, хтозна, скільки із загальної
суми доходів піде на видатки. А поки
нас тішать обіцянками і платять копійки. Тому не гарантую, що зможу
дочекатися проголошеної реформи
і не втечу з Прилісного, — щиро зізнається випускниця Чернівецького
медуніверситету Ірина Опанасик,
яка за три місяці роботи уже встигла
трохи розчаруватися у перспективах
сільської медицини.
Воно й не дивно. Працює молодий лікар на оклад із чвертю, а отримує всього 2800 гривень. Квартиру
мусить винаймати власним коштом,
побоюється, що взимку за комунальні послуги доведеться віддавати більше половини заробленого. Як
у такій ситуації не зневіритись?
Завідувач амбулаторії Анатолій
Приходько каже, що звертався до
органів влади, аби на умовах співфінансування придбати у комунальну
власність житло, яке б служило гуртожитком для молодих спеціалістів,
але досі проблему не вдалося вирішити. Сам він — місцевий — мешкає у батьківській хаті. Після інституту одержав призначення у Цміни,
а з 2004 року працює у Прилісному.
— Раніше ми обслуговували
3400 жителів, а після створення
об’єднаної територіальної громади
їх стало 6600. Навантаження зросло. Згідно з попередніми розрахунками МОЗ, на одного сімейного лікаря має припадати менше 2 тисяч

Молодий спеціаліст
Ірина Опанасик: «З наших зарплат
і кури сміються».

зібрати потрібну
« Легко
кількість декларацій від
людей працездатного
віку, але скажіть, хто
тоді займатиметься
немічними?

»

потенційних пацієнтів. Легко зібрати
потрібну кількість декларацій від людей працездатного віку, але скажіть,
хто тоді займатиметься немічними?
Куди вони будуть звертатися, як не
до нас? Значить, у перспективі доведеться шукати ще одного спеціаліста, — розмірковує Анатолій Васильович.
— Було б добре мати свого педіатра. З дітками найважче, тут потрібен досвід. Немовля не розкаже, що
його турбує. А нас в університеті та
під час інтернатури більше готували

працювати з дорослим населенням,
— доповнює старшого колегу Ірина
Миколаївна.
Передобідньої пори поменшало
пацієнтів, люди зазвичай приїжджають із довколишніх сіл вранішніми
рейсами. У приміщенні затишно і тепло. Як розповідають, ремонт робили спільними зусиллями: перекрити
дах сільська рада допомогла, 22 тисячі гривень з району виділили, і самі
працівники, а зараз їх тут 11, потрудились добряче.
Потерпають, чи не ліквідує медична реформа для декого з них
робочі місця. Адже новоприйнятий
Закон передбачає, що тарифи, за
якими фінансуватимуться сільські
амбулаторії, будуть такими ж, як
і для медустанов у містах з великою
кількістю населення. Розробники не
врахували, що утримувати медичну інфраструктуру на селі набагато
дорожче, ніж у місті. Додаткове виділення коштів у розмірі 172 гривень
на людину передбачає президентський законопроект про сільську медицину, який розглядатимуть у Верховній Раді найближчим часом. Але
чи буде цього достатньо, не може
сьогодні сказати ніхто.
ТУТ ДІАГНОЗИ
СТАВЛЯТЬ НЕ НА ОКО
До роботи в нових умовах у Прилісненській амбулаторії завчасу розпочали підготовку, збирають документи, що забезпечать автономний статус
закладу і його ліцензування. Міркують:
нехай не з початку наступного року,
нехай із вимушеним запізненням, але
реформа таки стартує. Думають і над
тим, як будуть розподілені у майбутньому функції між районним Центром
первинної медико-санітарної допомоги і амбулаторією. Створюють електронний реєстр пацієнтів.
Закінчення на с.8

»

Перша чверть навчального року
не всіх потішила. Але це не привід
хапатися за голову, «виховувати»
школяриків сварками та погрозами,
обзивати їх нездарами, ледарями.
Часто такі батьківські «діагнози»
призводять до гірших наслідків, аніж
ми думаємо
лова, сказані дорослими зопалу, спересердя, можуть закарбуватися у свідомості наших чад назавжди. «Хіба
з тебе щось путнє буде!» — зітхає мама, переглядаючи щоденник. «Ганьба для родини»,
— підхоплює бабуся. Така реакція дорослих
породжує відчуття тривожності, зневіри.
Психологи пригадують розповіді ба-

С

навчити дитину
« Важливо
в будь-якій ситуації (навіть
коли її успіхи вас не
задовольняють) бачити
перспективу, вірити в себе.

»

гатьох людей про те, як «переслідують» їх
упродовж усього життя такі ось «вироки»
батьків. За першої-ліпшої невдачі ці слова
вони згадували — і руки ще більше опускалися. Тому важливо навчити дитину в будьякій ситуації (навіть коли її успіхи вас не
задовольняють) бачити перспективу, вірити
в себе, шукати і знаходити вихід. Ваше
завдання — допомогти синам і донькам усвідомити, що все може змінитися на краще.
Малюк узяв чужу річ. Поясніть йому: «Ти
зробив це, бо ще малий і не можеш протистояти своїм бажанням, але ти неодмінно
виростеш чесною людиною». Побився — так
відстоював себе. Але з часом навчишся
домовлятися, вибирати собі друзів. Ваш
школярик не відзначається старанністю,
абияк виконує домашні завдання? Знайдіть
спосіб зацікавити його предметами, які не
є для нього улюбленими, задумайтесь, як
заохотити до навчання.
Дитина повинна знати, що вона — «така».
Просто, чогось ще не вміє, щось зробила необдумано, але завжди є можливість
виправити свої помилки, вади. Пояснюйте, що її сором’язливість з часом мине,
друзі обов’язково з’являться, погану оцінку
обов’язково змінить добра…
Нам потрібно сказати своїм школярикам, що ми розуміємо їх, тому що самі
малими іноді брали чуже або обманювали, билися чи отримували двійки. Але
з нас виросли хороші, нормальні люди.
Шкільні невдачі —не кінець світу. n
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n На роздоріжжі реформ

Засинало дитя здоровеньким,
але не прокинулось.
Хто винен?

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

»

Закінчення. Початок на с.7

Оксана КРАВЧЕНКО

ри гострих не ускладнених респіраторних вірусних інфекціях і грипі
шкідливо лікуватися антибіотиками, бо на збудників цих захворювань вони не діють, а внаслідок звикання ми можемо стати
беззахисними при тих недугах,

П

Таке запитання
ставлять згорьовані
батьки, які
несподівано
втратили своїх
кровинок, хоча
ніщо не віщувало
біди. Однак досі,
незважаючи на всі
зусилля сучасної
медицини, вчені
не можуть дати на
нього відповіді
Назарій АДАМЧУК —
лікар,
Лариса ШЕНДИБИЛО —
завідувачка Центру
планування сім’ї Луцького
пологового будинку

Анатолій Приходько похвалився картиною, яку подарував
амбулаторії місцевий художник — вдячний пацієнт.

буде після
« Кажуть,
реформи краща
медицина.
Дай Боже
дожити…

»

безкоштовно або з доплатою.
Далеко не у всіх селах є можливість безклопітно скористатися
цією державною програмою,
не добираючись до райцентру
чи до Луцька.
Поки очільники держави
тішать сільських жителів, що
незабаром до їхніх послуг буде
телемедицина та інші прогресивні новації, на Маневиччині
розповідали, що важко контролювати туберкульоз, виглядаючи флюорографа з обласного центру. Хвалилися,
що матимуть нарешті у районі
довгожданий мамограф для
обстеження жінок, виявлення

n Актуально
Офіційно зареєстровані ліки
визнано сумнівними
й шкідливими
Упродовж останніх
двох тижнів усі активно
обговорюють перелік
засобів від ГРВІ та
грипу, які Міністерство
охорони здоров’я і його
очільниця Уляна Супрун
не рекомендують
застосовувати. Лікарі
знічено опускають очі,
бо ще вчора радили нам
противірусні препарати й
інтерферони

www.volyn.com.ua

n Болюча тема

«НАШ САНІТАРНИЙ
АВТОМОБІЛЬ МОЖЕ ПІДІРВАТИ
ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ...»
— Добре, що завдяки проекту Світового банку нам дали
новий комп’ютер, вносимо дані
про кожного з понад 6000 тисяч
жителів. Процес кропіткий, після
прийому хворих, обслуговування викликів часу залишається
мало, але розуміємо, що ніхто
за нас цю роботу не зробить. Тут
— лабораторія, ми її зберегли,
спеціаліст кваліфікований, робить широкий спектр аналізів,
— показує своє «господарство»
завідувач амбулаторії.
Палата денного стаціонару
на другому поверсі уже спорожніла. Кажуть, вранці тут часто
бракує ліжок, бо тепер люди
приїжджають не тільки із Серхова та Галузії, а й із Городка, Лишнівки, Карасина, Замостя. Тому
дали дозвіл на так звані «домашні стаціонари»: досвідчені
фельдшери у селах приходять
до людей похилого віку додому
і виконують призначення лікаря — ставлять крапельниці, роблять внутрівенні ін’єкції.
Похвалився Анатолій Васильович і діагностичним комплексом «Кардіо-плюс», який
подарував прилісненцям їхній
земляк зі столиці Віктор Олійник. Тож на заздрість багатьох
сільських медиків тут діагнози
ставлять не на око. А от із санітарним транспортом — біда.
Працівники амбулаторії жартують, що такі автомобілі, як їхній старенький УАЗ, що «бігає»
бездоріжжям з 2001 року, здатні підірвати економіку України.
— Скільки не ремонтували,
а він все одно «жере» більше 20
літрів пального на 100 кілометрів. То що чекати від реформи,
якщо наш санітарний автомобіль може «з’їсти» усі гроші?
— бідкалися медики.
Тамара Павлівна Мишковець приїхала на прийом із
Городка. В амбулаторію у Прилісному їй доїжджати зручніше, аніж у Маневичі. Показує
рецепти на «Доступні ліки», які
виписав лікар після обстеження. Через коридор — комунальна аптека, де можна одержати деякі необхідні препарати

Доброго вам здоров’я!

коли ці препарати — єдиний порятунок. З цим погоджуються
усі. Не сперечаються педіатри та
обізнані батьки і з тим, що «сиропи від кашлю» можуть бути
шкідливі для малюків до 4 років,
а «комбіновані ліки від застуди» взагалі не треба давати дітям молодшого віку.
А от твердження про те, що
не варто покладати надії на вітаміни та рослинні препарати,
бо, мовляв, ефективність їхня
не доведена, викликає дискусії.
Багатовіковий досвід народної
медицини свідчить про користь
лікарських трав і натуральних вітамінів, якщо використовувати їх
правильно.
Але найбільший резонанс
викликало інше. Не рекомендує
МОЗ приймати противірусні
препарати (крім озельтамівіру
та занамівіру за показаннями);

раку молочної залози на ранніх
стадіях. Непокоїлися, що запас
ліків для невідкладної допомоги у сільських амбулаторіях із
кожним роком стає біднішим.
І висловлювали побажання,
щоб реформу «первинки» починали із поліпшення матеріальної бази закладів медицини.
— Із теперішнім розміром
медичної субвенції — не розженешся. Тому й не можемо
зараз взяти ще одного лікаря.
Але з часом, думаю, питання вирішиться. І квартири для
спеціалістів облаштуємо, є для
цього підходяще приміщення,
— запевняв голова Прилісненської об’єднаної територіальної громади Ігор Терещенко.
А своєрідним підсумком
нашого репортажу із сільської
амбулаторії стали слова літньої
пацієнтки: «Кажуть, буде після
реформи краща медицина. Дай
Боже дожити…» n

«імуномодулятори», бо можуть
бути шкідливі; інтерферони
(ефективність співрозмірна з плацебо, тобто із крейдою); антигістаміни, бо їхня ефективність
при лікуванні ГРВІ не доведена.
Про небезпеку фуфломіцинів неодноразово говорив
з телеекрана і відомий лікар Комаровський, й інші авторитетні
фахівці. Та досі ніхто не пояснив, чому ж тоді в Україні зареєстрована величезна кількість
препаратів, в інструкціях до яких
вказано: «Лікування та профілактика грипу». Щороку тільки
на противірусні ліки українські
пацієнти витрачають сотні мільйонів гривень. Їх рекламують по
телевізору, нав’язують в аптеках. І торгівлю фуфломіцинами
«благословляють» у тому ж таки
Міністерстві охорони здоров’я!
От і виходить, що про нас начебто дбають, застерігаючи від
сумнівних препаратів, з іншого
— фактично демонструють неподоланність корупції у системі
реєстрації ліків. n

СЕРЕД «ПІДОЗРЮВАНИХ»
— КАВА Й ЦИГАРКИ
Термін «синдром раптової
смерті немовлят» був уперше запроваджений в обіг 48 років тому
на 2-й Міжнародній медичній
конференції, що відбулася у Сіетлі. Але сама проблема існувала
з незапам’ятних часів. Сто, двісті, триста років тому мами і бабусі, плачучи над спорожнілими
колисочками, знаходили єдине
пояснення: «Господь забрав». Та
й що можна було сказати, якщо
вмирали діти, які засинали абсолютно здоровими, і йшли з життя, навіть не заплакавши перед
смертю. І ніяких видимих причин
(задихнулися в подушці, захлинулися і т. д.) не було.
До розв’язання загадки синдрому раптової смерті немовлят
підключилися вчені-медики різних спеціальностей: неврологи,
кардіологи, пульмонологи, гінекологи, психологи у співпраці
з біологами і зоологами. Деякі
більш-менш достовірні, з точки
зору фахівців, фактори ризику
все ж вдалося знайти. Це — юний
вік породіль і шкідливі звички.
Дані, які наводять деякі дослідники, такі: 5 і більше випадків смертей дітей уві сні на кожну
1000 малюків реєструють, якщо
мамі менше 20 років; а у групі
породіль віком від 20 до 32 років
— 1 дитину на 1000. До того ж
ранні пологи таять в собі і багато
інших небезпек як фізіологічних,
так і соціальних.
Можуть провокувати загрозу
і шкідливі звички батьків, зокрема куріння. Проаналізувавши тисячі випадків синдрому раптової
смерті немовлят, учені встановили, що приблизно в 70 відсотках
випадків їхні мами курили до вагітності і під час неї. Алкоголізм
батьків реєстрували у 57 відсотках.
Ще одне застереження: більше трьох чашок міцної кави або
чаю під час вагітності — і ризик
раптової смерті малюка зростає
в 3,2–4,7 раза.
Також серед найбільш імовірних причин виникнення таємничого синдрому є недоношеність,
поява на світ новонароджених із
малою вагою. На жаль, сьогодні
майбутні матусі, піклуючись про
свою фігуру, дбаючи про кар’єру,
нехтують раціональним харчуванням і елементарними заходами безпеки.
Дається взнаки і штучне

вигодовування, яке призводить
до зниження імунологічного захисту організму малюка, перегодовування,
психологічного
дискомфорту і т. д. Особливо
небезпечні наслідки, якщо дитину позбавляють грудного молока
у віці до 4 місяців.
БЕЗ МАМИ —
ДО СМЕРТІ СТРАШНО
Як повинен спати новонароджений — на боці чи на спині?
Точка зору неонатологів у різні
роки змінювалася. Тепер головним фактором вважають вільне
функціонування органів дихання.
Кладіть малюка спати на спинку!

синдрому
« Пік
припадає на
вік 2–4 місяці.
Постарайтеся
у цей період бути
особливо уважними
до своїх дітей.

»

Сон на животі у 18 разів збільшує
ризик раптової смерті!
Неприпустимим є туге сповивання дитини. Теза про те, що
немовлята можуть помирати від
страху, належить одразу кільком
ученим. У тому числі, як не дивно
це усвідомлювати, — зоологам.
Вони дослідили реакції, які протікають в головному мозку, а слідом — і в усьому організмі будьякої живої істоти, яка лякається
чогось уві сні. І ці реакції настільки сильні, що викликають зупинку дихання і смерть. Що ж може
налякати сплячу дитину? Перш
за все — обмеженість рухів.
Відсутність мами, відчуття
самотності — ще один провокатор раптової смерті немовляти.
Тому будьте поруч, якомога частіше носіть малюка на руках.
Гучний несподіваний звук, різка
зміна температури, біль — усе
це може так злякати немовлятко,
що у нього перехопить дихання. Ці фактори дуже небезпечні
саме тоді, коли дитина спить.
Відомо, що пік синдрому
припадає на вік 2–4 місяці. Постарайтеся у цей період бути
особливо уважними до своїх дітей. Кладіть їх у ліжечка із жорстким матрацом, заберіть м’які
предмети і незакріплені постільні речі, спіть окремо, але поблизу малюка, уникайте його перегрівання, стежте, щоб ніхто не
щенні, аби повітря
палив у приміщенні,
було свіжим. n

Ведуча додатка
а

«ДОБРОГО ВАМ ЗДОРОВ’Я!»»
Галина СВІТЛІКОВСЬКА.
Тел. 72-20-07. e-mail: svitlikv@ukr.nett

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua
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В  Т А Є М О !
Завтра
святкуватиме
80річний
ювілей наша дорога мама, бабуся,
прабабуся
Ольга Захарівна
ШУЛЬГАЧ,
жителька селища Цумань Ківерцівського
району.
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота.
Спасибі, матусю, що життя дарували,
Спасибі за те, що нас ви навчили жити,
Радіти кожному дню.
Спасибі, рідненька, за вашу турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Щоб серце ще довго у грудях палало,
А руки, мов крила, нас всіх
пригортали.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки & від Бога, шани & від людей,
Від рідних бажаємо тепла
на многії літа!
З повагою та любов’ю
діти, внуки, правнуки.
12 листопада святкува
тиме 80річний ювілей
дорогий тато, житель се
ла Затурці Локачинського
району
Федір Никифорович
РУДІК.
Тату рідний, любий
наш дідусю,
Ви в нас є — і милий нам
цей світ.

80річний ювілей зустріла
9 листопада дорога матуся, ніжна і
ласкава бабуся
Галина Василівна
ГРИЩУК,
жителька села Губин Перший
Горохівського району.
Журавлиним ключем відлітають
літа, сивина посріблила вже
скроні, тільки в серці у вашім та ж
струна золота і тепло незгасиме в долонях.
Бажаємо вам добра, як море безкрає, днів, коли
сонечко сяє, гарного настрою, чистого неба,
здоров’я, достатку – всього, чого треба.
Матусенько рідна, люба бабусю, хай вам смуток
не спаде на душу, хай кожна
днина
буде
гожа,
нехай
благословляє Мати Божа, нехай
ангел Божий поруч крокує, а
Господь хай многії літа дарує!
З любов’ю, вдячністю
та повагою
діти, внуки, правнуки.

Дорога матуся, любляча бабуся,
турботлива прабабуся, жителька
села Піддубці Луцького району
Надія Андріївна
ДРАНИЦЬКА
13 листопада святкуватиме 75річчя
від дня народження.
Від усього серця бажаємо вам
здоров’я
міцного,
чудового
настрою, відмінного самопочуття,
довгих років життя.
Є ви, рідненька, між нами у хаті —
Усі ми щасливі, всі ми багаті.
Хай роки минули, як чиста вода,
Для нас ви, матусю,
завжди молода.
Матусю рідненька, матусю єдина,
Вас щиро вітає уся родина.
Хай Бог здоров’я і сили дає,
Зозуля 100 років нехай накує.
З любов’ю
сини Борис, Юрій, Микола
з сім’ями.
ку і руки умілі, що вмієш підтримати
словом і ділом. За чуйність, гос
тинність, невтомну роботу спасибі,
рідненька, тобі за турботу. Хай щастя
панує у домі, радість, достаток хай бу
дуть завжди. Здоров’я міцного та щи
рої долі хай Бог посилає й оберігає, а
Матінка Божа — Ца
риця Свята — дарує
щасливі й довгі літа.
З любов’ю
та повагою
чоловік, діти,
зять, невістка,
внучки.

Чудового осіннього
дня, 13 листопада,
святкуватиме золотий
ювілей кохана дружи
на, любляча мама,
турботлива бабуся
Наталія Миколаївна
ОКСІНЧУК,
жителька села Мете
льне Ківерцівського

Хай вам смуток не спаде на душу,
Ви живіть на радість нам 100 літ.
Хай вам радість
життя дарує,
Щоб посміхалися
весь час.
З любов’ю
та повагою
дочка Оксана з
сім’єю, син Вітя, 11
внуків, 6 правнуків.

Вітання з фотографією — 250 грн + 25, якщо ви бажаєте розмістити на
нашому сайті www. volyn. com. ua в рубриці «Многая літа», без фотографії —
200 +20 (за сайт), від колективів та фірм — 350 грн + 35 (за сайт) з
фотографією, 300 + 30 (за сайт) — без фотографії.

району.
Наша рідна і люба, найкраща у світі,
з тобою нам затишно завжди і світло.
Ти господиня і мама чудова, даруєш
усмішку і море любові. Спасибі за лас

Р Е К Л А М А

СУДОВІ ОГОЛОШЕННЯ
Ковельський міськрайонний суд
Волинської області викликає в якості
відповідача Нікончук Тетяну Зіньківну у
цивільній справі за позовом ПТМ «Ко
вельтепло» до Нікончук Тетяни
Зіньківни про стягнення заборгова
ності з оплати за комунальні послуги.
Судове засідання у справі відбу
деться 23 листопада 2017 року о
9 год. 30 хв. у приміщенні Ковельсь
кого міськрайонного суду за адресою:
м. Ковель, вул. Незалежності, 15. Го
ловуючий — суддя Логвинюк І. М.
У разі неявки в судове засідання
відповідача справа може бути розгля
нута у його відсутності за наявними у
справі доказами.
xxx
У Луцький міськрайонний суд
Волинської області за адресою:
м. Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівсь
кої, 1, каб. № 10 об 11 год. 30 хв. 27
листопада 2017 року в якості
відповідача у справі за позовом Луць
кої міської ради до Герука Юрія Ми
хайловича про визнання особи такою,
що втратила право на користування
житловим приміщенням, викликаєть
ся Герук Юрій Михайлович.
Відповідач має право подати свої
докази чи заперечення проти позову
або повідомити про них суд.
У разі неявки відповідача справа
буде розглядатися у його відсутності.
xxx
У Луцький міськрайонний суд
Волинської області за адресою:
м. Луцьк, вул. Шевченка, 39, каб. №

102 об 11 год. 20 хв. 17 листопада
2017 року викликається в якості
відповідача Швидавченко Валерій
Володимирович у справі за позовом
Швидавченко Сніжани Олегівни до
Швидавченка Валерія Володимиро
вича про стягнення аліментів.
Відповідач має право подати свої
докази чи заперечення проти позову
або повідомити про них суд.
У разі неявки відповідача справа
буде розглядатися у його відсутності.
xxx
Любомльський районний суд
Волинської області (адреса суду:
44301, Волинська обл., м. Любомль,
вул. Чапаєва, 3) викликає відповідача
за позовом ПАТ «КБ ПриватБанк» про
стягнення заборгованості у судове
засідання, яке відбудеться 28 листо2
пада 2017 року о 14 год. 05 хв. Во
лошкевич Віру Василівну (останнє
відоме місце реєстрації: 44393, Во
линська обл., Любомльський рн,
с. Сокіл, вул. Молодіжна, 29), справа
№ 163/2224/17, суддя Павлусь О. С.
У разі неявки відповідача у призна
чений час або неповідомлення про
причини неявки справа буде розгля
нута у його відсутності за наявними
доказами на підставі ст. 169 ЦПК Ук
раїни.
З опублікуванням цього оголошен
ня відповідач у справі вважається на
лежним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового
засідання.

ÀÄÐÅÑÀ Á²ÄÈ!

Товарна біржа «УНІВЕРСАЛЬНА–ПОЛІССЯ» повідомляє про проведення
АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ (ПИЛОВНИК) за2
готівлі 1 кварталу 2018 р. Волинського ОУЛМГ, який відбудеться за адре2
сою: м. Луцьк, просп. Відродження, 24 (готель «Профспілковий», актова
зала), 27.11.2017 р. у дві частини.
Перелік лотів та регламент проведення аукціону у лісгоспах буде розміщений
на нашому сайті https://www.expolissya.com.ua/ пізніше, слідкуйте за новина
ми.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ ПРИЙМАЮТЬСЯ ПО 24.11.2017 р. (ВКЛЮЧНО) В
ЕЛЕКТРОННІЙ (Excel надіслати на expolissya@gmail.com) ТА ДОКУМЕНТАРНІЙ
ФОРМАХ.
1 част. – Пиловник хвойний та інший (реєстрація 08.30 – 10.00) відбудуться
з 10.00 до 16.00.
2 част. – Пиловник дубовий та ясен (реєстрація 10.00 – 13.30) відбудуться з
16.30 до 18.00 У ВСІХ ЛІСГОСПАХ.
Довідки: Товарна біржа «УНІВЕРСАЛЬНА–ПОЛІССЯ», адреса для листуван
ня: а/с 22, м. Луцьк, 43010, тел. +38 067 363 86 63, +38 066 66 08 826 та
на веб–сайті www.ex2polissya.com.ua
Покупці сплачують реєстраційний внесок у сумі 200 грн (в т. ч. ПДВ) та вно
сять гарантійний внесок у розмірі 5 відсотків початкової вартості лотів (без ПДВ)
на рахунок : р/р 26008522796600 в ПАТ «УКРСИББАНК» м. Харків,
МФО 351005 по 24.11.2017 р.

ТзОВ «Компанія «Агропанхім» реалізує
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Втрачений дозвіл на перевезення вантажу серії NL10019678,
виданий 13.09.2017 р. «Ковель» ПВД на транспортний засіб марки
«Рено» р. н. з. АС 4729 ВХ ФОП Л. В. Кантерук, код ЄДРПОУ
2826920859, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.
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Можливість вступу без ЗНО!!!

Прийом документів
з 23 жовтня до 21 листопада

с. Рованці, вул. Промислова, 15.
Тел.: (0332) 76275203 (02), 0504381969,
0504384323.
e2mail: panhim_agro@ukr.net

Заснована 27 вересня 1939 року.
Газета виходить три рази на тиждень:
у вівторок, четвер, суботу.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі газети «Волинь$нова»
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Головний редактор
Олександр ЗГОРАНЕЦЬ
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— 18 ЛИСТОПАДА.
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Луцький національний технічний університет
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ
ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ — вакантна з 29.12.2017 р.
Термін для подання документів — місяць від дня опублікуван
ня оголошення в газеті «Волиньнова».
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Звертаємося до всіх небайдужих людей. Нашому
синові Леоніду терміново потрібна операція — пере2
садка кісткового мозку. У нього гостра Т2лімфоїдна
лейкемія (аберантна). Сума, яку необхідно назбирати,
для родини є не підйомною.
Тож дуже просимо допомогти врятувати нам сина.
Кошти можна перерахувати на картковий рахунок Сал2
тикова Леоніда Миколайовича у «ПриватБанку»
№ 5457082260133355. Будемо вдячні всім, хто відгук2
неться на наше звернення і допоможе Леоніду.
Сім’я Салтикових, м. Камінь2Каширський.
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■ Волейбол
Фото з офіційного сайту МФК «КардиналРівне».

■ Футзал

«Кардинали» й так були «огого!», а з Волянюком та Горпиничем стануть ще крутішими!

«Åï³öåíòð» çàãíàëè â êóòîê –
çíåñåìî é «Óðàãàí»?
Після двох поспіль перемог команда Сергія Піддубного
підсилилася двома виконавцями
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат України з фут
залу, Екстраліга. 7й
тур. «Епіцентр КАван
гард» (Одеса) – МФК
«Кардинал–Рівне» (Рівне) – 1:3
(0:1 – Артем Фаренюк, 14 хв.;
1:1 – Руслан Остапчук, 16 хв.;
1:2 – Олександр Басич, 19 хв.;
1:3 – Максим Мануйленко,
29 хв.)
У матчі сьомого туру Екстра!
ліги «кардинали» здобули свою
другу поспіль (і третю у сезоні)
перемогу. «Битим» пішов із май!
данчика новачок першості –
одеський клуб «Епіцентр К–Аван!
гард».
У 8!му турі рівняни також ма!
ли грати з одеситами – ще од!
ним аутсайдером першості, клу!
бом «Uni!Laman». Уже й бригада
арбітрів на поєдинок у Рівному
була призначена. Та в останній
момент керівництво «Uni!Laman»
ухвалило рішення про розпуск
колективу і зняття зі змагань. Ре!
зультати усіх матчів за участю
цього клубу анульовано. Надалі
ж тур складатиметься не з п’яти,
а з чотирьох зустрічей – одна ж
«зайва»
команда
матиме
«вихідний».
Також МФК «Кардинал!Рівне»
представив двох новачків (на поя!
ву яких у клубі в коментарі «Во!
лині!новій» не так давно натякав
Сергій Піддубний). Йдеться про
Романа Горпинича та Михайла Во!
лянюка. Обоє уклали контракти із

Ч
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клубом на правах вільних агентів у
заключні дні трансферного вікна.
Роман Горпинич дотепер висту!
пав якраз за розформований

«Енергія» – 5:2; «Ураган» – «Про!
дексім» – 2:2; «Епіцентр К!Аван!
гард» – МФК «Кардинал!Рівне» –
1:3.

«

Êåð³âíèöòâî îäåñüêîãî êëóáó «Uni-Laman»
óõâàëèëî ð³øåííÿ ïðî ðîçïóñê êîëåêòèâó
³ çíÿòòÿ ç³ çìàãàíü.

одеський «Uni!Laman», а Михайло
Волянюк повернувся до Рівного
після чемпіонського сезону в хер!
сонському «Продексімі».
Усі результати 7го туру:
«Титан» – «ХІТ» – 4:4; «Сокіл» –

»

Усі результати 8го туру:
«Енергія» – «ІнБев/НПУ» – 3:2;
«Епіцентр К–Авангард» – «Ураган»
– 2:1; «ХІТ» – «Сокіл» – 2:2; «Про!
дексім» – «Титан» – 2:4.

ЗА ВОРОТАМИ
Сергій ПІДДУБНИЙ,
головний тренер МФК «КардиналРівне»:
«Ми зустрічалися з «Епіцентром» на передсезонному
турнірі у Львові. Тоді перемогли суперника – 6:1. Але з того
часу в одеській команді багато що змінилося. З’явилися
нові гравці і, найголовніше, змінився стиль гри. Зараз
вони виглядають значно цікавіше, аніж ще два місяці
тому. Суперник приємно здивував. Вони дуже дис(
ципліновано намагалися грати. Але десь не вистача(
ло майстерності у завершальній стадії. Ми ж навпаки
– виграли сьогодні за рахунок класу».
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЕКСТРАЛІГИ
М Команда
І
В
Н П З–П
P
1 «Сокіл» (Хмельницький) 7
4
3
0 32!13 19
2 «Продексім» (Херсон)
7
4
2
1 18!11 7
7
4
2
1 20!17 3
3 «Титан» (Покровське)
4 «ХІТ» (Київ)
7
3
4
0 22!16 6
5 «Енергія» (Львів)
8
4
1
3 20!17 3
6 МФК «КардиналРівне» 7
3
1
3 1714 3
7 «ІнБев/НПУ» (Житомир/Київ)7
1
1
5 13!25 !12
8 «Епіцентр К!Авангард» (Одеса) 7
1
0
6
8!25 !17
9 «Ураган» (Івано!Франківськ) 7
0
2
5 12!24 !12
Р

Е

К

Л

А

М

О
15
14
14
13
13
10
4
3
2
А

Ñòàðòîâèé ñïóðò ëó÷àíîê çóì³ëè
ñïèíèòè ëèøå þæíåíêè
«ВолиньУнiверситетОДЮСШ» почала з шести перемог,
після чого двічі поступилася «Хіміку»
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

уцька «Волинь!Унiверситет!
ОДЮСШ» напрочуд потуж!
но стартувала у жіночій во!
лейбольній
Суперлізі.
Підопічні Богуслава Галицького
впевнено здобули по дві перемоги
над рівненською «Регіною!МЕГУ!
ОШВСМ», «Сєвєродончанкою» та
вінницьким «Білозгаром!Медунівер!
ситетом». Саме виїзні звитяги над
вінничанками – володарками «сріб!
них» нагород попереднього сезону –
були чи не найбільшим досягнен!
ням.
Щоправда, після шести поспіль
стартових перемог «бронзовим»
призеркам минулої першості дове!
лося грати із семиразовими (і чин!
ними) чемпіонками – «Хіміком» із
Южного. Волинянки двічі поступи!
лися.
Хоча цього сезону южненки вже
втратили одне очко, в одному з
матчів перемігши тернопільську «Га!
личанку!ТНЕУ!ГАДЗ» «лише» 3:2 (за
такого рахунку переможець одер!
жує не три, а два очка – третє
дістається команді, яка поступила!
ся). І це майже сенсація, адже мину!
лого року «Хімік» усі (!!!) матчі і пер!
шого, і другого етапів виграв із ра!
хунком 3:0 або 3:1 (останнє трапля!
лося вкрай рідко).
Натомість рівненська «Регіна!
МЕГУ!ОШВСМ», вочевидь, змагати!
меться «за звання» такого собі «се!
реднячка» Суперліги. Поки в активі
рівнянок лише дві перемоги над де!
бютантом першості – «Фаворитом»
із Києва.
Результати усіх матчів за
участю волинянок та рівнянок:
1 тур: «ВолиньУнiверситет
ОДЮСШ»
–
«РегінаМЕГУ
ОШВСМ» – 3:0 (25:17; 25:19;
25:23); 3:1 (24:26; 25:20; 25:13;
28:26);

Л

2 тур: «Сєвєродончанка» –
«ВолиньУнiверситетОДЮСШ» –
0:3 (13:25; 21:25; 18:25); 1:3 (26:24;
22:25; 13:25; 10:25); «РегінаМЕГУ
ОШВСМ» – «ГаличанкаТНЕУ
ГАДЗ» – 0:3 (23:25; 22:25; 10:25);
0:3 (23:25; 19:25; 22:25);
4 тур: «БілозгарМедунівер
ситет» – «ВолиньУнiверситет
ОДЮСШ» – 1:3 (23:25; 22:25;
25:19; 18:25); 1:3 (25:20; 21:25;
21:25; 17:25); «Фаворит» – «Регіна
МЕГУОШВСМ» – 1:3 (25:20;
19:25; 27:29; 24:26); 1:3 (25:19;
16:25; 10:25; 22:25);
3 тур: «ВолиньУнiверситет
ОДЮСШ» – «Хімік» – 0:3 (15:25;
22:25; 19:25); 0:3 (15:25; 16:25;
20:25);
«Регіна(МЕГУ(ОШВСМ»
грала на виїзді з «Орбітою(ЗТМК(
ЗНУ» вчора та сьогодні (10 – 11 лис(
топада).

«

Êîìàíäà áóäå
íàçèâàòèñÿ
â³äïîâ³äíî äî
áàæàííÿ ñïîíñîðà.

»

КОМЕНТАР
Богуслав ГАЛИЦЬКИЙ, головний
тренер «ВолиньУнiверситет
ОДЮСШ» (відповідаючи на
запитання про можливу появу в
клубу потужного
спонсора):
«Йдуть перемови(
ни, але поки що біль(
ше сказати не можу.
Коли
з’явиться
спонсор – це
всі одразу по(
бачать, адже
команда бу(
де називати(
ся відповідно
до його ба(
жання».

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ВОЛЕЙБОЛЬНОЇ ПЕРШОСТІ
М Команда
М В П 30 31 32 23 13 03 П
М
О
1 «Хімік»
8 8 0 7 0 1 0 0 0 24/2 636/400 23
2 «Волинь
Унiверситет
8 6 2 2 4 0 0 0
2 18/10 647/589 18
ОДЮСШ»
3 «Галичанка!
ТНЕУ!ГАДЗ»
6 4 2 3 1 0 1 0
1 14/7 470/439 13
4 «Орбіта!
ЗТМК!ЗНУ»
6 4 2 3 0 1 0 1
1 13/8 461/406 11
5 «Білозгар!
Медуніверситет» 6 2 4 2 0 0 0 2
2 8/12 404/428 6
6 «Регіна
МЕГУОШВСМ» 6 2 4 0 2 0 0 1
3 7/14 457/495 6
7 «Сєвєродончанка» 6 0 6 0 0 0 1 1
4 3/18 348/501 1
8 «Фаворит»
6 0 6 0 0 0 0 2
4 2/18 329/494 0.
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ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

Нерухомість
Терміново продається будинок у
с. Привітне Локачинського району. Є прибу
динкові споруди (хлів, льох), вода, земельна
ділянка. Тел. 095 40 73 502.
Продається приватизована дача (0.12
га,
2–поверховий
будинок,
масив
«Струмівка»). Тел. 068 13 93 020.
Продається частина будинку. Є одна
кімната (26 кв. м), усі зручності, окреме
подвір’я, гараж (м. Луцьк). Тел. 096 12 92
282.
Продається житловий будинок (56 кв. м)
у с. Пулемець Шацького району. Є земельна
ділянка (0.30 га). Все приватизоване. Ціна
договірна. Тел. 068 58 54 226.
Продається будинок (97 м. кв.) у м. Ро
жище. Є газ, вода, світло, каналізація, гараж,
літня кухня, земельна ділянка (8 соток). Ціна
договірна. Тел. 066 38 50 766.
Терміново продається будинок в с. Жаб
ка Ківерцівського району. Є всі комунікаційні
зручності, 12 соток землі. Ціна договірна.
Тел.: 096 47 53 401, 066 98 64 083, 099 05 04
350.
Терміново продається будинок (8 х 9) у
с. Сокиричі (15 км від Луцька, 3 км від
Ківерців). Житловий стан, є вода, телефон,
надвірні споруди, 75 соток землі (можна час
тинами). Поруч — газ, заасфальтований
доїзд. Тел.: 096 83 68 448, 099 18 82 184.
Продається хата (10 х 7,5) з доброго де
рева. Можна під розбір (Турійський район).
Тел. 097 38 53 877.

Продається у с. Сокіл Рожищенсь
кого району дерев’яна хата зі всіма
пожитками. Є літня кухня з білої цегли,
колодязь, приватизована присадибна
ділянка (0,22 га). Тел.: (0332) 7384
27, 050 24 15 094.
Продається приватизований будинок із
земельною ділянкою. Є літня кухня, хлів, ль
ох, підсобні приміщення, колодязь. Зручне
транспортне сполучення. Ціна договірна (с.
Одеради Ківерцівського району). Тел.: 099
61 14 778, 096 30 03 360.
Продається 2–кімнатна квартира в
центрі смт Колки Маневицького району.
Зроблений косметичний ремонт. Ціна до
говірна. Тел.: 096 90 36 941, 098 92 47 523.
Продається половина будинку (2 кімна
ти, передпокій, кухня, ванна) в центрі м. Ро
жище. Зроблений євроремонт, усі зручності.
Є земельна ділянка (4 сотки). Тел. 066 00 18
595.
Продається новий будинок (80 кв. м) у
с. Всеволодівка (7 км від Луцька). Проведе
ний газ, усі зручності, є сад, льох, хлів, га
раж, 50 соток землі. Тел.: 067 13 55 063, 066
73 29 160.
Продається садиба в центрі смт Ратне.
Є газифікований будинок, земельна ділянка,
прибудинкові споруди. Ціна договірна. Тел.:
095 69 79 199, 097 82 67 418.
Продається у м. Любомль на вул.1 Трав
ня дерев'яний будинок (3 кімнати, є літня
кухня, гараж, хлів, льох, земельна ділянка 13
соток). Ціна договірна. Тел.: 093 00 80 392,
099 55 59 492.
Недорого продається земельна ділянка
(0,25 га) під забудову у с. Копачівка Рожи
щенського району. Є усі документи. Тел. 067
74 40 542.
Продається приватизована земельна
ділянка (0,16 га) у с. Городище1 Луцького
району (3 км від Луцька). Тел. 096 84 51 016.
Продаються земельні ділянки під забу
дову (0.74 га, 0.25 га) у Рожищенському
районі. Тел.: 095 80 35 305, 050 65 04 720.

Авторинок
Продається автомобіль ВАЗ2106, 1991
р. в., об’єм 1.3. Ціна договірна. Тел. 095 55
94 521.
Продається автомобіль ЛуАЗ у
відмінному стані. Ціна 57 000 грн. Тел. 096 67
09 725.
Продається
скутер
«Вайпер50».
Недорого. Тел. 096 67 09 725.

îãîëîøåííÿ äëÿ âñ³õ
Т Е Л . 7 2  3 9  3 2 Email: volyn10@i.ua
Продається автомобіль «Део Сенс»,
2008 р. в., вишневий колір, тоновані вікна,
газ/бензин, у доброму стані. Тел. 098 70 20
139.
Продається автомобіль ГАЗ31105
(«Волга»), 2005 р. в., об’єм 2.3, газ/бензин
(газова установка 4–го покоління), пробіг
103000 км. Ціна договірна. Тел. 096 11 20
709.
Куплю автомобіль у будь–якому стані.
Тел. 096 23 80 457.
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
Продається трактор ЮМЗ6, 1992 р. в.
Тел. 066 82 84 482.
Продам: трактори МТЗ82, Т25, дис
кові сівалки та борони, плуг (325), бурякоз
биральний комбайн «Штоль100». Тел. 098
95 90 058.
Продам: сівалки кінні та тракторні (15,
17, 26, «Сімула», «Норстен» (на дві комори),
«Фіона», «Амазонка»), копачки (дворядні;
однорядні «Кухман» на дві шмиги;
вібраційні). Тел.: 096 85 85 455, 098 11 67
547.
Продам: культиватор з тяжкими та лег
кими боронами, обприскувач (800 л), кар
топляну саджалку (4–рядну), сівалку буряко
ву (12–рядну), лійку для розкидання міне
ральних добрив. Тел. 066 92 64 084.
Продається новий стрільчастий культи
ватор з важкими боронами (захват — 2,70,
11 лап, навісний). Тел.: 066 13 24 699, 068 72
02 348.
Продаються залишки запчастин від
комбайна «Фортшріт» E517 IFA (радіатор,
шнек жатки, гідропривід, двигун, редуктор
ходовий). Тел. 050 37 08 174.
Продається трактор МТЗ80, 1993 р. в.,
неперефарбований, у доброму стані. Тел.:
067 15 35 752, 098 97 70 546.
Продається трактор Т25, 1992 р. в.,
1200 мото/год. (або обміняю на МТЗ80, 82).
Розгляну будь–які пропозиції. Тел.: 067 15 35
752, 098 97 70 546.
Продається комбайн СК5 «Нива», 1984
р. в., у робочому стані (запчастини додають
ся). Недорого. Тел. 096 21 90 802.
Продам: трактор МТЗ80, задній міст
МТЗ, підривач буряків, диск коліс ПТС4.
Тел. 095 52 04 894.
Продається прес–підбирач «Велгер41»
у доброму стані. Ціна договірна. Тел. 095 18
65 543.
Продається трактор Т40 АМ (є причіп
2 ПТС4 на кругу). Терміново. Тел. 096 87 84
927, 095 39 07 253.
Продається трактор Т25 у доброму
стані (привезений з Польщі). Тел.: 050 28 69
222, 097 14 20 540.
Куплю трактор МТЗ у будь–якому стані.
Тел. 095 22 40 102.
Продається трактор Т25 (з кабіною),
нова задня гума. Недорого. Тел. 096 53 11
473.
Куплю трактор Т25 у будь–якому стані.
Тел. 066 36 50 426.
Продається недорого трактор Т25
(привезений з Польщі). Тел.: 066 34 56 267,
098 64 06 233.
Продається трактор Т40 АМ у дуже
доброму стані. Тел.: 098 64 06 233, 066 34 56
267.
Продається трактор Т25 (привезений з
Польщі) у доброму стані. Недорого. Тел.: 096
42 90 426, 067 79 08 629.
Продається трактор Т25 у доброму ро
бочому стані (є вибір). Доставлю по області

безкоштовно. Тел.: 066 47 09 124, 097 12 77
234.
Продам трактор Т25 (привезений з
Польщі) в дуже доброму стані. Тел. 099 24 68
946.

Продам міні–трактори (японського
виробництва): «Кубота», «Янмар»,
«Ісекі», «Хіномото», «Мітсубісі» (від 17
до 80 к/сил). Повний пакет доку
ментів, без використання в Україні
(фреза у подарунок). Можлива дос
тавка. Тел.: 097 76 27 586, 050 56 17
800, 096 74 51 932.
Продається різна с/г техніка: дискові
борони, плуги, прес–підбирачі, обприску
вачі, культиватори, картоплесаджалки, кар
топлекопачки, сівалки, сінограбарки, розки
дачі міндобрив, косарки роторні, грунтофре
зи, сортувальні столи для картоплі, а також
запчастини та комплектуючі. Тел.: 067 47 87
264, 095 81 59 912, 096 34 46 777.
Продаються: трактори Т25, МТЗ, зер
нозбиральні комбайни, дискові борони, ро
торні косарки, обприскувачі, саджалки,
сівалки, плуги та плуги оборотні, культива
тор для міжрядного та суцільного обробітку,
картоплекомбайни, фронтальний наванта
жувач до МТЗ, телескопічні навантажувачі,
гноєрозкидачі, шпагат «Юта», грунтофрези,
зерношнеки, прес–підбирачі, шини до трак
торів, твердопаливні котли «DEFRO». Тел.:
097 23 95 170, 066 72 14 192.

Різне
Продам: дерев’яну вагонку з ялини, де
рев’яні сходи з бука та комплектуючі до них.
Недорого, можлива доставка. Тел.: 066 07 40
396, 067 94 80 197.
Продам
вилочний
навантажувач
«Маніту», 1990 р. в., привезений з Польщі, у
дуже доброму стані (підходить для роботи з
лісом). Тел. 098 64 31 463.
Продам піноблоки (20х30х60, 12х30х60)
та шлакоблоки. Можлива доставка. Тел.: 099
44 51 353, 067 72 82 946.
Продам пиломатеріали: балки, крокви,
дошки (обрізні та необрізні), рейки мон
тажні, а також під замовлення. Доставлю.
Тел.: 097 64 92 371, 099 18 13 332.
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, це
мент. Доставка. Вивезу будівельне сміття.
Тел.: 099 33 74 034, 096 99 43 100.
Продам: жом, торфобрикет, камінь бут,
дрова, пісок, щебінь різних фракцій (наси
пом та в мішках), цеглу білу та червону (нову
та б/в), чорнозем, землю на вимостку, гній,
цемент, блоки. Доставка. Вивезу будівельне
сміття. Тел.: 097 34 43 386, 099 61 14 575.
Продам: жом, дрова рубані (твердої по
роди), 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.
Продам: жом, торфобрикет, цеглу вог
нетривку (нову та б/в), шифер (б/в), пісок,
щебінь, відсів, керамзит, цемент, вапняк (на
вимостку дороги), глину, землю (на вимост
ку), гній коров’ячий. Вивезу сміття. Доставка
автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги
міні–навантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80
00 567, 050 72 27 271.
Продам: торфобрикет, вугілля, щебінь,
пісок, чорнозем. Надам послуги авто
мобілем (самоскид). Тел.: 050 43 84 608, 098
48 13 899, (0332) 722866.
Продам: жом, дрова, пісок, відсів,
щебінь (різних фракцій), блоки будівельні,
цеглу. Доставлю пиломатеріали (ванта
жопідйомністю до 10 тонн). Тел. 050 37 81
998.
Продам: жом, пісок, щебінь (різних

ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ, ËÞÁÈÌÎ, ÑÓÌÓªÌÎ
13 листопада минає рік безмежного
болю і печалі, як відійшов у Вічність
дорогий наш синочок, брат, дядя
Олександр Вікторович
ПІЛАТ
(13.05.1978 — 13.11.2016 рр.)
З твоїм відходом ми втратили
частину себе. Серце плаче кожен день
від болю.
Навіщо поїхав, навіщо покинув?
Тебе ж бо просили зостатись.
Поїхав далеко і там ти загинув,
Не встиг зі всіма попрощатись,
Та серце не вірить, що тебе немає.
Чекаєм, що ти повернешся...
Почуєм, як голос твій пролунає,
І знову до нас засмієшся.
Та в хаті все ж тихо і кроків не чути,
Ридають там батько і мати.
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Як важко прийняти і важко забути,
Що ти вже не зайдеш до хати.
Ти прийдеш лиш в спогадах,
комусь — у снах.
На нас ти подивишся з неба.
І спуститься ангел крилатий, як птах,
І скаже: «Не плачте, не треба,
Бо тіло лиш смертне, вічна душа.
Вона у раю спочиває.
Моліться, тримайтесь і Бога просіть,
Нехай вона там не страждає».
Просимо усіх, хто знав Сашу, пом’янути його
з нами добрим словом і щирою молитвою.
Любимо, пам’ятаємо, віримо, що твоя душа
знайшла вічний спочинок у Царстві
Небеснім.
З глибоким сумом
мама, тато, сестра і брат
із сім’ями.
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фракцій), цеглу. Тел.: 099 32 55 776, 068 31
12 826.
Продам: щебінь, відсів, пісок, цеглу,
блоки, клей, цемент. Доставлю. Надам пос
луги маніпулятором та самоскидом (с. Гірка
Полонка Луцького району). Тел.: 050 52 99
520, 096 42 96 975.
Продам: сирий жом, пісок, щебінь, цег
лу, відсів. Тел.: 095 53 55 663, 097 75 16 430.
Продається лошиця (2 роки 6 міс.) у Ло
качинському районі. Тел. 096 88 73 345.
Терміново недорого продам кобилу
(7 років, Турійський район). Тел. 096 72 10
291.
Продається молода тільна телиця (або
обміняю на корову чи коня (на м’ясо). Тел.
096 67 09 725.
Куплю: корів, телят, коней (дорізи). Тел.
096 67 09 725.
Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
Продаються лошак (1 рік 3 міс.) та ло
шиця (1 рік 2 міс.) у Ківерцівському районі.
Тел. 066 52 68 046.
Продається телиця (8 міс.) від доброї
корови. Тел.: (0332) 794882, 099 48 72 199.
Продається добра тільна телиця
(Ківерцівський район). Тел.: 098 12 31 624,
099 16 72 676.
Продається дуже спокійна доглянута
лошиця (7 міс., Луцький район). Тел.: 066 62
98 175, 096 31 26 326.
Продається корова (тільна 4–им телям)
у с. Губин Горохівського району. Ціна до
говірна. Тел. 099 62 14 773.
Продається корова (чорно–ряба масть,
тільна другим телям). Тел. 096 87 84 927,
095 39 07 253.
Продам робочу кобилу. Тел. 066 89 47
910.
Продається молода робоча кобила (3
роки 6 міс.). Ціна договірна. Тел. 068 83 69
779.
Куплю: телят, лошат, ВРХ, коней. Тел.:
097 07 72 211, 050 18 64 979.

Куплю: телят, лошат, ВРХ, коней.
Тел. 068 91 57 460.
Куплю: ВРХ, коней, биків, дорізи. Доро
го. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
Продам цуценя кавказької вівчарки
(можливий обмін на зерно або цукор). Тел.
050 07 42 372.
Продам цуценя німецької вівчарки. Тел.
050 43 81 896.
Куплю: пшеницю 2, 3, 6–го класу, ячмінь,
тритикале, жито, гречку, ріпак, сою, горох,
кукурудзу, овес, цукор, половинки або відхо
ди ріпаку, пшениці, ячменю, сої, кукурудзи
(від 40 тонн). Наявність аналізної карти. Тел.
098 06 96 276.

Послуги
Здам у Луцьку недорого житло без
меблів (район ДПЗ. Можливий віріант
продажу). Тел. 096 15 53 884.
Зроблю монтаж опалення, каналізації,
водопостачання, а також налаштовую котли,
бойлери, колонки. Тел. 099 49 32 857.
Виготовляю та продаю металеві
штахети (штахетник) з кольорової бляхи (24
кольори), односторонній та двосторонній
глянець, матові (під золотий дуб, горіх,
цеглу, камінь), ширина 8, 10, 11,5 та 13 см.
Тел.: 050 64 46 840, 067 49 33 889.

Вважати недійсними
Загублений диплом, виданий декана
том факультету фізичного виховання
Східноєвропейського національного універ
ситету імені Лесі Українки на ім’я Осійчук
Павло Миколайович, вважати недійсним.
Загублений студентський квиток, вида
ний ректором факультету комп’ютерних на
ук технічного коледжу Луцького національ
ного технічного університету на ім’я Бубало
Олена Вікторівна, вважати недійсним.
Загублений військовий квиток, виданий
на ім’я Кмін Леонтій Якович, вважати
недійсним.
Загублене тимчасове посвідчення, ви
дане на ім’я Градиський Олег Віталійович,
вважати недійсним.

Сьогодні минає рік тяжкої скорбо
ти і печалі, як відійшла у Вічність
дорога, мудра і любляча дружина,
мама і бабуся
Антоніна Іванівна
ВОЙТОВИЧ,
яка була для нас Божим даром,
ясним сонечком, ангеломохорон
цем.
Важко усвідомлювати, що більше
тебе немає, не чуємо твого голосу,
мудрих порад і настанов цінувати кожну мить
життя, любити і поважати одне одного. Світ для
нас став порожнім без тебе.
Заховалось сонце, захмарилось небо.
Ой як боляче серцю, ой як тяжко без тебе.
Скільки не мине часу, ти завжди будеш з нами.
Хай лебединим пухом буде тобі земля, а душі —
вічний спокій у Царстві Небесному.
Просимо всіх, хто знав, поважав і пам’ятає Ан
тоніну Іванівну, пом’янути її разом із нами
добрим словом і щирою молитвою.
З глибоким сумом та скорботою
чоловік, діти, онуки, рідні.

ШЛАКОБЛОКИ
(відсівоблоки)

40 х 20 х 20 від 10 грн
40 х 10 х 20 від 8 грн

(0332) 70-85-72,
(050) 512-72-05

ПАМ’ЯТНИКИ
з мармурової крихти
та натурального каменю.
Виготовлення та встановлення.
(0332)708572,(050)1976869.

12

«Волиньнова» | 11 листопада 2017 Субота | ¹125

КАЛЕЙДОСКОП
■ Читаймо книжку разом!
Фото Ніни КОСТРУБИ.

■ Добро врятує світ

www.volyn.com.ua

Â÷èòåëüêà-³íîïëàíåòÿíêà
ç Âîëèí³
Розділи з роману «Щоденники Ієрихар»
Мама Алла й тато Іван уже не можуть уявити себе без такої кількості дітей.

«Ï’ßÒÅÐÎ ÂÑÈÍÎÂËÅÍÈÕ?
Í², Ó ÍÀÑ ØÅÑÒÅÐÎ Ð²ÄÍÈÕ!»
У сім’ї Семенюків із села Усичі Луцького району підростають троє синочків і троє лапоньок#доньок
Ніна КОСТРУБА

іверчанка Алла росла у
дружній
багатодітній
сім’ї, закінчила школу й
обрала фах будівельни
ка. У Торчині, де навчалася,
зустріла свою половинку — Івана
Семенюка зі Смолигова Луцького
району, який працював на
підприємстві «Волиньхолдинг».
Молоді люди побралися. Под
ружжя раділо, коли Бог послав їм
донечку Владу. Але серце Алли
було неспокійне, бо ще з юних літ
щеміло, коли бачила сумні оченя
та вихованців Ківерцівського си
ротинця «Сонечко», що неподалік
від школи, де вона навчалася.
— З концертами ми часто
виступали у дитбудинку, — при
гадує жінка, — а малята так гор
нулися до нас, що я тоді подума
ла: як виросту, то обов’язково
візьму на виховання сирітку. І ко
ли у 2011му попросила Івана,
щоб ми всиновили хлопчика, йо
го це не здивувало, бо також ви
ховувався у сім’ї, де росло троє
дітей. Нашій Владочці було вже
п’ять років. На той час переїхали
жити до моєї двоюрідної бабусі
Ніни Андріївни Топольської в
Усичі, яка не мала дітей, вона та
кож нас підтримала. Ми пройш
ли навчання, оформили доку
менти і з нетерпінням чекали
зустрічі із синочком. 4літній
Сашко тоді перебував у Рожи
щенському будинку дитини. Там і
дізналися, що у хлопчика є ще
рідна дворічна сестричка Мар’я
на, яка дуже хворіла. Так ми уси
новили не тільки синочка, а й до
нечку.

К

«

Ñåðöå Àëëè ùå ç þíèõ ë³ò ùåì³ëî, êîëè áà÷èëà
ñóìí³ î÷åíÿòà âèõîâàíö³â Ê³âåðö³âñüêîãî
ñèðîòèíöÿ «Ñîíå÷êî».

»

Болем озивається мате
ринське серце, коли пригадує, як
дівчинці у чотирирічному віці ро
били операцію в Києві, без якої
аж ніяк не можна було обійтися.
Дуже боялися, не спали ночами,
але так хотіли, щоб донечка стала
здоровою.
— Я вірю в те, що Бог зцілив
нашу Мар’янку, і сьогодні вона
весела та життєрадісна, хоча ще
часто навідуємося на огляд до
лікарів, — усмішка осяває облич
чя матері.
Дивлюся на молоде подруж
жя, яке зусібіч обступили дітки, і
відчуваю, наскільки справжня
їхня любов. До мами горнеться
жвава Марійка, яка стала четвер
тою дитиною в сім’ї Семенюків —
третьою всиновленою, її взяли з
Луцького будинку маляти. Дів
чинка народилася із серйозними
недугами, але це не стало на за
ваді Семенюкам. Вона перенес
ла вже три операції. Зараз —
третьокласниця Усичівської шко
ли.
А потім у родину прийшов
рідний брат Марійки Михайлик.
Тоді він мав чотири роки, зараз
йому сім. «Це татів мазунчик», —
з ніжністю усміхається мама, хоча
й переживає, бо у хлопчика також
є проблеми зі здоров’ям. Із ним
відвідують реабілітаційний центр,
вдячні спеціалістам за допомогу,
бо бачать і в навчанні, й у здоров’ї
поліпшення.
Останнім родину поповнив

Максим. Коли заговорили про
нього, метка Марійка швиденько
принесла із сусідньої кімнати аль
бом. «Це мамин», — сказала. І я
побачила в ньому багато вирізок
газетних публікацій про життєві
долі людей, серед яких і з газети
«Волиньнова» — про особливих
хлопчиків, обділених здоров’ям,
Давида та Максима.
— Ми з чоловіком не раз пе
речитували їх, переживали за
діточок, але не зважувалися
поїхати і забрати, — розповідає
Алла. — Та коли через рік дізна
лися, що одного хлопчика вже
всиновили, а Максимчик чекає на
тата й маму, перенісши три опе
рації на серці, рішилися. Йому
тоді було чотири з половиною
роки, а важив він 11 кілограмів.
Сьогодні у затишній оселі Се
менюків, яка ще добудовується,
підростають
Влада,
Саша,
Мар’яна, Михайлик, Марійка і
Максим. Четверо з них — учні
Усичівської школи, двоє — на
індивідуальному навчанні. Батьки
розраховують час так, щоб всти
гати скрізь, допомагають одне
одному. У родині панують
взаєморозуміння та підтримка.
У Семенюків немає поділу на
своїх і чужих. Тож коли я обмови
лася, що їхня рідна дитина —
Влада, подружжя в один голос
заявило: «У нас — усі рідні. Ми
вже уявити себе не можемо без
наших дітей, просимо у Господа
здоров’я та миру для всіх». ■

■ Смачного!

Плов у горщиках
Ця класична східна страва вже «перекочувала» в кухні
різних народів світу. Тому не дивно, що нині існує понад
600 рецептів плову. Пропонуємо приготувати його в традиційному українському посуді
Інгредієнти: 400 г ялови ному вогні, постійно помішуючи.
чини або баранини, 2 моркви Цибулю покраяти кубиками,
ни,1 цибулина, рис, олія для моркву — соломкою. Додати
смаження, сіль, перець — за овочі до м’яса, зменшити во
смаком.
гонь, посолити, поперчити і туш
Приготування. М’ясо по кувати під кришкою 10–15 хви
різати невеликими шматочками, лин. Викласти підсмажене м’ясо
висипати на пательню з розіг з овочами у горщики, зверху на
рітою олією, смажити на силь сипати по 4–5 столових ложок

сирого рису, налити в кожен во
ди стільки, щоб її рівень був на
2–3 см вище рису. Посолити,
закрити кришечками, поставити
в духовку на 40 хвилин. ■

Продовження. Початок у «Волині
новій» за 21, 23, 26, 28 вересня,
3, 5, 7, 10 ,12, 17, 19, 21, 26,
28 жовтня, 2, 7, 9 листопада
Володимир ЛИС

5 листопада
До школи завітав наш
сільський «олігарх» Борис Та
насюк. Викликав з учительсь
кої і сказав, якось незвич
но–соромливо опустивши очі,
що він про все домовився. До
мовився щодо мене. Коли я
спитала, про що ж домовився,
він відповів, що ці два тижні
моєї відсутності будуть вважа
тися перебуванням на лікар
няному. Він домовився і в
районній лікарні, і в райвідділі
освіти.
— А мене ти запитав?..
Я хотіла закричати, проте
лише прошептала. Наче крізь
туман почула слова, що гроші
будуть мені не зайві.
Я подумала, що справді не
зайві — ці гроші за цілих два
тижні. Отже, треба прийняти
цю дивну подачку. Треба прий
няти…
«Боже, до чого дійшла», —
подумала чи то криком
прокричала, чи…
І раптом зрозуміла, що цей
чоловік, Борис, таки любить
мою Наталку. Любить. Кохає. Я
підвела очі й подивилася на
Бориса. Він сумовито
посміхався. Надто сумовито.
— Добре, — сказала я. —
Дякую.
«От і все», — знову подума
ла. Але що значить оте «все»
— не могла збагнути.
Ще були якісь необов’яз
кові слова про погоду, про
ціни. Я чекала, що Борис спи
тає про Наталку, але він не за
питав.
Коли ж він пішов, зателе
фонувала на мобільний дочки.
— Мамусю, я справді, як ти
кажеш, порося, — були її
перші слова. — Ні, велика
свинка. Але я… Я боялася тобі
дзвонити.
— Боялася? Чого?
— Я приїду на празник —
то дізнаєшся, — сказала донь
ка доволі вперто.
Може, поки я десь там ва
ландалася, вона вийшла заміж?
7 листопада
Я дізналася. Боже! Коли
Наталка ступила до хати й по
чала роздягатися, перше, що
кинулося у вічі — її великий
живіт. Доволі помітний. Так
поправитися вона не могла,
отже…
— Я, мамо, справді вагітна,
— сказала Наталка. — Вже на
шостому місяці.
— На шостому місяці?
Тут вона сказала, що так,
завагітніла десь у кінці травня,
орієнтовно двадцять п’ятого

чи двадцять шостого. Що вона
все зробила, аби я не дізнала
ся передчасно. Це було нелег
ко, авжеж, нелегко, довелося й
животик втягувати, коли я була
поруч — коли донька
приїжджала влітку, а особливо
у вересні. Як ховалася, коли її
починало нудити.
Тепер, заднім числом, я
пригадала, що в мене були
якісь неясні підозри щодо її,

«

Â³ä ö³º¿ äóìêè
ìåí³ ñòàº
íåçàòèøíî. Áà,
á³ëüøå, ñòðàøíî. Àõ,
Ñâ³òëàíî ²ãîð³âíî…
Òè òàê ³ íå íàâ÷èëàñÿ
÷îãîñü ðîçóì³òè
â öüîìó æèòò³.

»

Наталчиного, стану. Але я гна
ла їх геть. Боялася про них пи
сати в щоденнику чи боялася
самої їхньої з’яви?
Ще я почула, що батько ди
тини, звісно, не Борис. Так,
мамо, той чоловік. Той, з яким
уже все. Як його звати?
Навіщо? Я його викреслила зі
свого життя. Так мені казала
Наталка. Я бачила, як їй боля
че. Чи вона справді, вже буду
чи вагітною, мала щось із Бо
рисом? Мабуть, кажу я собі. І
від цієї думки мені стає неза
тишно. Ба, більше, страшно.
Ах, Світлано Ігорівно… Ти так і
не навчилася чогось розуміти
в цьому житті. Не допомогла й
амнезія.
Я спитала Наталку, що вона
думає робити далі.
— Повішусь (я вся похоло
ла)… Тобі на шию. Ні, справді,
я ж не маю наміру брати ака
демку. Візьму декретну
відпустку. І приїду в село. Як
що тобі не буде соромно за
мене…
Мені не було соромно.
Тільки порожньо всередині,
дуже порожньо.
А Наталка казала, що після
декрету переведеться на заоч
не навчання, що вчителювати
ме в Загорянах. Що… Може,
колись тут і заміж вийде. Тіль
ки не за Бориса, мамо.
Я все ж не запитала в донь
ки чогось важливого. Дуже
важливого. Але чому вона
вирішила народжувати? Досі
любить того, кого нібито вик
реслила з життя, з пам’яті? З
пам’яті? Чи вона його хотіла
цим, цією вагітністю шантажу
вати?
Нашу розмову обірвав
прихід Іринки. Ми пішли готу
вати страви до завтрашнього
свята. Але як дивилося це
дівчисько на мене й Наталку! ■
Продовження в наступному номері

