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Уродженка Дубенщини знайшла вічність
у лабіринтах Всесвіту.

Наша землячка
Мотря Братійчук
дістала зірку з неба
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n Коли реформа діє
Фото із сайту Павлівської сільради.

Скільки людей намагалися полічити
мерехтливих світлячків на вечірньому
полотні Всесвіту, так і не знайшовши їм
ліку. Вони то таємничо гаснуть, спопеляючи
найпотаємніші бажання романтиків, то
яскраво спалахують, манячи до себе
ерудитів, прагматиків, науковців. До таких
належала і наша землячка Мотря Братійчук,
родом із села Верба на Дубенщині. Усе своє
життя вона працювала над дослідженням
космосу, там навіки і залишиться —
планетою з порядковим номером 3372,
наймення якій Bratiychuk
Мирослава КОЗЮПА

ебо густо всипане зорями, кожна з яких
має свою неповторну назву — поміж
них світить і Україна, і легендарні Тарас Шевченко, Борис Патон, Сергій
Корольов, Григорій Сковорода, Іван Франко,
Олександр Довженко, Леся Українка і ще десятки інших, названих в пам’ять про славних синів
і доньок нашого народу. Є між ними і планета на
честь уродженки Рівненщини Мотрі Братійчук,
єдиної серед українських учених-жінок.

Н

Мотря Братійчук — єдина
« Рівнянка
жінка серед українських учених,
на честь якої названа планета.
»
Місткість нового спецавтомобіля більш як 7 тонн.

ГРОМАДА ЗАХОТІЛА —
І КУПИЛА СМІТТЄВОЗ!
І не треба тепер кланятис
кланятися дядькові з Києва
с. 5
Віталій
Лук’яненко —
триразовий
паралімпійський
чемпіон!

»

Народилася наша землячка 8 вересня
1927 року в сім’ї українських патріотів. Батько
Мотрі Василь Братійчук — шанована у селі людина — працював у «Просвіті», співав у церковному
хорі, був дбайливим господарем, тому в скромній оселі завжди збиралися люди. У родини навіть гостювали Улас Самчук, Олена Теліга, Олег
Ольжич та інші видатні українці. До таких вечорниць залучали й Мотрю — єдина дитина в сім’ї,
яка мала дуже гарну пам’ять, і вже у чотирирічному віці, сидячи в батька на колінах, декламувала Шевченкові «Катерину», «Тополю»… Селяни
не тільки говорили про культуру та літературу,
але й співали про небо і зорі. У цьому середовищі
інтелігенції формувався світогляд майбутнього
науковця і дослідника космосу.

Закінчення на с. 11
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духом
n Сильні д

Волинянка Юлія Батенкова зупинилася
за крок від медалі. Але це ще не вечір!
Фото youtube.com.

Фото із сайту paralympics.suspilne.media.

Натоміст у скарбничці українських паралімпійців після перших
Натомість
трьох днів змагань уже є 9 нагород: 3 золоті, 2 срібні і 4 бронзові.
Здорові
спортсмени про таке можуть тільки мріяти…
Здо
Петро ПАС

ершим у Пхьончхані змусив підняти синьо-жовтий прапор і увімкнути «Ще не вмерла України...»
39-річний харків’янин Віталій Лук’яненко
(гайд (супроводжуючий) — Іван Марчишак) — наш прапороносець, який здолав
усі міфи про те, що для спорту є якісь ві-

П

кові цензи, що молодшим легше виборювати медалі і що прапороносці не беруть
«золота». Віталію не було рівних у спринтерській гонці з біатлону серед чоловіків
на дистанції 7,5 км для спортсменів з вадами зору. Тож він відтепер — триразовий
паралімпійський чемпіон!

Закінчення на с. 12
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Віримо: волинянка
ще буде на п’єдесталі!
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РІДНИЙ КРАЙ

Доброго дня вам, люди!
Пухнасті котики та мокрі чоботи
Фото Лариси ЗАНЮК.

Костянтин МОРОЗ

— То чого ви з грипом та температурою пхаєтеся у громадський транспорт? — прокоментував ситуацію сивий
чоловік, котрого зачепила хвора пасажирка.
До нього відразу приєдналося кілька людей, і почали
вголос обурюватися.
— Сидела бы ты, миленькая, дома, — порадила худенька, зі зморщеним обличчям бабуся, котра трималася
за ручку чималої «кравчучки».
— А вам чого вдома не сидиться, претеся у тролейбус
із самого ранку, коли люди на роботу їдуть? — відбивалася пані «з температурою».
На захист старенької стали ще кілька пасажирів і дружно взялися звинувачувати хвору в тому, що вона розвозить інфекцію по всьому Луцьку, мовляв, безсовісна й зовсім не думає про інших. Здавалося, ще трішки — і її просто
випхають на наступній зупинці.
— Що ви причепилися до жінки, — вступився за неї
неголений молодик, — вона своїм гарячим тілом опалює тролейбус, щоб вам було краще їхати, — розрядив
«наелектризовану» атмосферу.
Від цих слів сердиті та обурені люди відразу стихли, а в
«п’ятнадцятці» стало тепліше та веселіше.

Південна Америка... зі снігу

Даєш два свята
щотижня
Сергій НАУМУК

Селяни вже забули,
що таке безпаспортне
рабство
Цей спогад пов’язаний із недавнім
відрядженням у Борщівку Ковельського
району. Дорогою до села ми підвозили
редакційним автомобілем хлопчика, який
прямував додому пішки. Як виявилося, був
у Голобах, куди їздив «виробляти» паспорт.
Отож попутнику — 14 років. Саме з такого віку
в Україні видають цей основний документ
Катерина ЗУБЧУК

А мені пригадалися 1960-ті роки, коли сільські
жителі були безпаспортними. Якщо хтось їхав на
навчання, то, щоб одержати документ у райвідділі
міліції, мусив спершу запастися довідками від голів
колгоспу і сільради, що ті його відпускають. І мені,
пам’ятаю, довелося пройти таку процедуру задля
паспорта, без якого не можна було вирушати на
екзамени у вибраний мною університет. Те, що ти
вступаєш до вишу, вважалося, як собі зараз думаю,
вагомим аргументом. А в інших, менш переконливих, ситуаціях довідку могли, очевидно, і не дати,
тим самим тримаючи людей у селах.
Навіть після смерті Сталіна ця категорія населення паспортів ще не мала. Хрущов боявся, що
всі пороз’їжджаються і села стануть пусткою. Так
тривало до літа 1969 року — після першого з’їзду колгоспників Рада Міністрів СРСР скасувала
бюрократичну процедуру отримання паспортів у
сільській місцевості.

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Така вже Зима несерйозна була цього року. Довго
не бралася по–справжньому до своїх обов’язків.
Стільки її чекали, а на Новий рік лише дощ пішов…
Олександр ДУРМАНЕНКО

Не було кому морозити водойми та встеляти землю
холодним білим «пухом», по якому так гарно ковзають
санчата. То ніби вже й узявся морозець — так нема з
чого снігову бабу зліпити! Випав сніг — зранку гарно, а
до обіду вже все розтало.
Лютий намагався відповідати своїй назві, та ненадовго духу його вистачило — не натішились діти зимовими забавами. Ось так і доводиться таким малюкам,
як дворічний Назар Мельничук, якого зустрів разом із
дідусем, шукати «шматочки» зими. Ще хоч трішки, але

14 березня (схід – 6.31, захід – 18.25)
15 березня (схід – 6.29, захід – 18.27).
Очікується незначний прояв сонячної
активності. Магнітні коливання можливі
14, 16, 17, 18, 19 березня.

УСМІХАЙЛИК:
«Люди бувають трьох видів:
яких видів, яких не видів і яких
би вік не видів».

Купую котики, як ласкавий спогад…
Колись малою ще в лютому заготовляла
їх до маминого свята. Росли вони далеко
за селом у рівчаку на вербах. Скраю їх обсмикували такі ж, як і я. Гарні гілки залишалися тільки зверху. Тож мусила лізти на
кущ. Було морозно, проте рівчак не зовсім
замерз. Коли я дерлася за котиками, то
просто зі здобиччю шубовснула у воду.
То була лише мить розпачу — маю ж букет лози! І я плелася зо два кілометри у
мокрих штанях та взувачці, але з почуттям
переможця. Тільки ще треба було ті котики під письмовим столом переховувати
пару тижнів, поки вони стануть такими ж
сірими й пухастими, як Наталчині з Нової
Вижви.

— Мужчина, не навалюйтеся на мене. У мене
висока температура — 39 градусів, — з цієї
сердитої репліки розчервонілої жіночки
розпочався холодний березневий ранок у
промерзлому переповненому тролейбусі №15

ПРИВІТАЙТЕ ІМЕНИННИКІВ:

13 — Нестор, Марина, Василь, Микола, Кіра.
14 — Антоніна, Євдокія, Докія, Антон.
15 — Федот, Богдан, Арсен, Василь.
СХІД І ЗАХІД СОНЦЯ:

Молода жінка біля ЦУМу продає цілим гамузом, розклавши на двох сумках, вербові котики. Букетики — по 10
і 15 гривень. Сьогодні вона таки вторгує копієчку, адже для багатьох весна
асоціюється з гілочками верби, вкритими м’якими пухнастими бруньками.
Знайомимося. Виявляється, Наталка
привезла ті котики аж із Нової Вижви.
Цієї пори, каже, вони вже на вербі такі
розбруньковані й пухнасті

Чи можна їздити
в тролейбусі
з високою температурою?

www.volyn.com.ua

хочеться потішитися сніжком. Та це вже марна справа
— весна своїм теплом такі білі «острівці» розтоплює.

— А що, 8 Березня більше не буде? — запитала донька–третьокласниця після реклами однієї мережі побутової техніки.
— Як вирішать, так і буде, — кажу.
— А хто це вирішує?
— Уряд, міністри.
— Це нечесно.
— Ну, так. Вони не завжди вирішують це
чесно.
— Як виросту і буду, як вони, то зроблю багато–багато вихідних, — обіцяє.
— А хто ж тоді працюватиме? Якщо не
працюватимеш — не матимеш грошей.
— Ну тоді два свята на тиждень, — не здається мала, але, ще раз глянувши на мене,
таки зменшує норму, — або одне
дне свято на місяць.

n Прогноз погоди

Астрономічний
ийй
рубіж зими і літа
Сьогодні вшановують пам’ять преподобного Василя-сповідника. За спостереженнями, цього дня завжди тепло,
щоправда, і дощ може бути, але це до
багатого врожаю і жаркого літа. Наші
пращури за снігами, що тануть навколо
дерев, розгадували таємниці погоди:
круті краї — весна швидко мине, пологі
— буде затяжною. Крім того, 13 березня
— ще й астрономічний рубіж зими і літа.
А за прогнозом чергового синоптика
обласного гідрометеоцентру Надії Голі,
сьогодні — хмарно з проясненням,
невеликий дощ. Вітер південно–східний, 7—12 метрів за секунду. Температура повітря по області — від 9 до 14, у
Луцьку — 12—14 градусів тепла. 14–го
— хмарно, невеликий дощ. Вітер північно–західний, 7—12 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 1—6,
вдень — 7—12 градусів тепла. 15–го
— хмарно, без істотних опадів. Вітер північно–західний, 7—12 метрів за
секунду. Температура повітря вночі —
1—6, вдень — 4—9 градусів тепла. За
багаторічними спостереженнями, найтепліше 13 березня було 2007 року —
плюс 10, найхолодніше — 1972–го — мінус 28 градусів. Радіаційний фон учора
по області становив 0,012 мілірентгена
за годину.
У Рівному сьогодні — хмарно,
температура — 4–6 градусів тепла.
14 березня — хмарно, температура —
0–3 градуси тепла, 15–го — від мінус
1 до плюс 10.

Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

n Гучна заява

5 країн підписали заяву проти
«Північного потоку-2»
Голови парламентів України, Польщі, Молдови,
Латвії і Литви вважають, що газопровід є політичним
інструментом, спрямованим на енергетичну
залежність держав ЄС від Росії, і може загрожувати
безпеці Балтійського регіону

А ще президент Російської Федерації розповів своїм
придворним журналістам, як віддав наказ…
збити пасажирський літак
Фотожаба сайту vgolos.com.ua.

Василь РОГУЦЬКИЙ

олодимир Путін вважає,
що не існує обставин, за
яких Крим і Севастополь
знову стануть українськими.
Про це глава Кремля заявив
у черговому пропагандистському фільмі, який з’явився
у соцмережах під назвою «Путін». «Ви що, з глузду з’їхали
чи що? Немає таких обставин
і не буде ніколи», — заявив
президент РФ, коментуючи
питання щодо Криму.
Документальний
фільм
журналіста ВГТРК і прес-секретаря виборчого штабу
Путіна Андрія Кондрашова
11 березня був розміщений
в «Однокласниках» і «ВКонтакте» телеведучим Дмитром
Кісельовим. Фільм триває понад 2 години і грунтується на
кількох інтерв’ю Кондрашова.
У пропагандистській стрічці серед іншого Путін також
розповів, як перед відкриттям
Олімпіади у Сочі-2014 віддав
наказ збити пасажирський
літак, який, як передбачалося, був захоплений терори-

В

Володимирович уже пообіцяв
« Володимир
росіянам «незабутні переможні 10 років».
стами. Щоправда, лайнер
благополучно приземлився
в аеропорту призначення, бо,
за словами Путіна, загроза
теракту виявилася витівкою
п’яного пасажира.
До речі, це друга кінострічка про Путіна за останній
тиждень — 7 березня телеведучий і пропагандист Воло-

»

димир Соловйов розмістив
у «ВКонтакте» свій фільм про
главу Кремля «Миропорядок 2018». Нагадаємо, що на
18 березня у Росії призначено вибори президента, які ще
називають «вибори Путіна».
Володимир Володимирович
уже пообіцяв росіянам «незабутні переможні 10 років». n

Поліщук побував
у всіх селах Західної України

13

13 березня
1941 року в
селі Згорани
Любомльського
району
народився
Архип Данилюк,
український
етнограф,
краєзнавець,
музеолог

П

Також панотець не згадував у богослужіннях
російського патріарха Кирила
Запоріжжі
протоієрея церкви святих
мучениць Віри, Надії,
Любові і матері їхньої Софії
УПЦ МП Ігоря Савву позбавили парафії через проукраїнську позицію. За словами
вірян, отець молився за перемогу ЗСУ та відмовлявся
згадувати одіозного главу
РПЦ Кирила. «Якщо на Україну напали, то це зло, і церква не може бути осторонь
цього, вона повинна висловити свою думку», – вважає

У

священик. Про покарання
панотця неодноразово попереджали, а 11 березня повідомили, що служити у храмі
він більше не буде. Представники єпархії прийшли до церкви у супроводі молодиків.
Ті залишили храм тільки після виклику поліції. До речі, у
грудні 2013 року протоієрей
Ігор Савва разом з декількома іншими священиками
УПЦ МП підписали звернення на підтримку Євромайдану. n

Єлизавета ІІ відповіла на лист
10-річного українця
давно
цікавився
культурою Великобританії: англійськими казками і легендами
про короля Артура, лицарів
Круглого столу і чарівника
Мерліна, вивчав географію
цієї острівної держави, Букінгемський палац, багато
читав про англійську королеву, намагався уявити її життя.
І одного разу вирішив написати главі престолу – запитати, чи відчуває вона себе
справжнім монархом у своїх
королівських палатах, який
із 6 тронів у неї найулюбленіший, чи вірить вона, що

«Я

Тарас СТЕПАНЮК

оказово, що його
життєпис у «Вікіпедії»
за обсягом менший,
аніж перелік написаних ним
книжок. Учений із великої
літери був скромною людиною і його здобутки ще належно не оцінені. Архипові
Данилюку належить понад
500 наукових праць, серед
яких: «Українська хата», «Господарські будівлі на Поліссі
кінця ХІХ – початку ХХ століття», «Наша хата: етнографічний нарис про традиційне
поліське житло», «Музей в
Шевченкiвському гаї», «Поклонитися народному зодчому: Етнографічні нариси про
народну архітектуру України», «Релiкти давнього будiвництва», «Скарби народної
архітектури
Гуцульщини»,
«Волинь: Пам’ятки народної
архітектури», «Народна архітектура Волинського Полісся» та інші.
Після закінчення Львівського університету Архип Данилюк
чотири роки відпрацював у Му-

П

Ми всі підтримуємо Україну, яка в ці дні веде важку
боротьбу за незалежність»,
– сказав голова парламенту
Польщі Марек Кухцінський.
Спікер
Верховної
Ради
України Андрій Парубій та
його молдовський колега
Андріан Канду оцінили «Північний потік-2» як фактор
дестабілізації, спробу вплинути з боку керівництва РФ
на європейські держави і
послабити країни. n

Савелій Васильєв із Запоріжжя не міг знайти
відповідей на всі питання про Англію, що цікавили
його, тому й звернуся до самої Єлизавети II

Фото: www.zgorany-school.edukit.volyn.ua

березня

ідписанти закликали гарантувати, що
газопровід експлуатуватимуть відповідно до
правил Євросоюзу. «Ми висловлюємо загальну стурбованість щодо безпеки всіх
учасників ЄС, а також країн,
розташованих у східній його
частині. Ми хочемо співпрацювати з усіма, але прагнемо також, щоб поважали і
турботу про безпеку громадян країн Балтії та Польщі.

Священика вигнали з храму
через молитви за українських воїнів

Цей
в історії
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■ Пульс дня

Путін про деокупацію Криму:
«Ви що, з глузду з’їхали?»

День
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Батьківська хата Архипа Данилюка.

жаль, ідея
« Навченого,
серце якого
зупинилося 2008
року, – створити
скансен Полісся
в Любомлі – поки
так і не втілена
у життя...

»

зеї етнографії та художнього
промислу. Відтак перейшов у
новостворений Музей народної
архітектури та побуту у Львові,
якому віддав понад 30 літ. Нашого земляка також називають
одним із творців скансену (музею під відкритим небом).
У пошуках експонатів для
цього улюбленого дітища він
обійшов-об’їхав сотні населених пунктів. Вважають, що
немає жодного села в Західній
Україні, де б він не побував з
експедицією. Архип Григорович любив розповідати про пе-

ревезення одного з найкращих
об’єктів Шевченківського гаю
— гуцульської ґражди із села
Криворівня. Аби спустити деталі архітектурного комплексу з
гори в долину, довелося спорудити четверо масивних саней.
Нині в експозиції Музею народної архітектури і побуту імені
Климентія Шептицького відтворено 124 пам’ятки архітектури, які об’єднані в 54 садиби.
Територія музею займає площу
36 гектарів і розділена на шість
етнографічних зон.
Пізніше Архип Данилюк
захистив кандидатську дисертацію і став викладати у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Працював над розвитком наукового напряму «географічне
краєзнавство».
На жаль, ідея вченого, серце якого зупинилося 2008 року,
– створити скансен Полісся в
Любомлі – поки так і не втілена
у життя... n

чарівник Мерлін існував і так
далі», – розповів школяр.
Лист-відповідь, за словами
Савелія, підготовлений за
дорученням Єлизавети II її
фрейліною Дженніфер Гордон-Леннокс та надрукований на королівському папері
кольору слонової кістки з
гербом Букінгемського палацу, а звернення і підпис
зроблені від руки. Разом
із посланням від королеви
Великобританії запорізький
школяр отримав також кілька інформаційних ліфлетів
(листівок, складених утроє)
із Букінгемського палацу. n

n Пряма мова
Ірина ГЕРАЩЕНКО, віце-спікер Верховної
Ради України, заступилася за Петра Порошенка, якого
звинуватили у сексизмі у зв’язку з тим, що Президент
звернувся до журналістки «дорогенька»:

«

Насправді «дорогенькі мої» першим вжив у лексиконі Віктор
Ющенко. Він і до журналістів так звертався, і до соратників,
яких брав за руки і просив: «дорогенькі, не сваріться». Правда,
мало допомогло, бо «дорогенькі» і «любі мої» пересварилися, і
жертвою тих чвар стала Україна. Але треба віддати належне –
ніхто тоді цей безневинний лексичний зворот чомусь не сприймав як сексизм і т.д.
(бо це й не є сексизмом чи фамільярністю, а лише лексичним зворотом, не
можуть всі люди говорити однаково
й офіціозно). Так само як і «любі
мої» – це ж не сексизм, не приниження й не фамільярність. Це
гарне й смачне українське слово.
Отож, «дорогенькі, не сваріться» –
актуально, як ніколи.

»
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Погляд

n Оце так!

ВОЛОДИМИР РУБАН
ВІЗ ІЗ «ДНР» ЗБРОЮ ДЛЯ
АТАКИ НА ВЕРХОВНУ РАДУ

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

Їхні душі
травмовані війною
Виступ під час круглого столу Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я начальника
клініки психіатрії військового госпіталю України
Олега Друзя наробив багато шуму. Прозвучало,
що 93 відсотки учасників АТО є загрозою для
суспільства і потребують лікування. Відразу ж
відреагували волонтери і ветерани цієї гібридної
війни. Мовляв, образа і наклеп. Словом, головний військовий психіатр дав маху, бо «загроза
для суспільства» це вже не що інше, як навішування ярликів. Не треба узагальнювати. Зрештою, наведена цифра невідомо звідки взята.
Але те, що частина людей, котрі повернулися
зі Сходу, мають проблеми із психічним здоров’ям, — беззаперечний факт. Посттравматичні розлади, кажуть медики, виникають у тих, хто
пережив фізичну травму або довго перебував
під загрозою смерті. Військові, котрі пройшли
Афганістан, добре знають, що це таке
ю
поїздку
пам’ятаю й
досі. Ми з
подругою
поверталися з Одеси. У
купе до нас підсіла молода сімейна пара. Чоловік
був явно «під мухою» і
поводився
неадекватно: голосно розмовляв,
лаявся. «Ну, подумалося, навряд чи цієї ночі
заснемо». Але, на нашу
радість, він швидко вгамувався і засопів. Та поспати не вдалося. Серед
ночі розбудив крик: «Бий
гадів, Серьога! Заходять справа! Стріляй!»
– «Колю, Колю, заспокойся, — благала дружина. — Не лякай людей».
А коли чоловік затих,
вибачливо сказала: «Як
приїхав з Афганістану, то
й досі воює уві сні. Кричить, зривається кудись
бігти. Спочатку я боялася, думала з глузду сходить. Повела до лікаря.
Сказав, що то наслідки
психологічної
травми.
Пройде. Але коли? У мене
вже нема сил терпіти».
Війна — це завжди травма. У США був
в’єтнамський синдром,
у колишньому Союзі —
афганський, а в нас — донецький. І проявляється
він нерідко асоціальною
поведінкою. У ветеранів
виникає комплекс вини
перед загиблими, порушення сну, безпричинна
агресія… Щоб заглушити душевний біль, вони
починають пити, вживати наркотики. Деякі долучаються до злочинних
угруповань. Люди, що
пройшли війну, стають
іншими. «Як підмінили
дитину», — каже моя знайома Галина, син якої повернувся з АТО. Хлопцеві
пощастило вийти живим і
неушкодженим із Іловайського котла. Але Сашко,
спокійний і врівноважений колись, тепер нервує
з будь–якої причини, гостро реагує на неспра-

…Ц

ведливість.
«Заходжу
якось у кімнату, а він накрився з головою і плаче, — розповідала жінка.
— Дуже нервується, коли
його розпитують, як було
там, на Донбасі».
За чотири роки війни
на Сході України у нас
з’явилася велика кількість таких, як Сашко,
людей з травмованою
душею. Вони втратили
вміння пристосовуватися до соціуму. До того
ж вважають, що це ми
повинні
пристосовуватися до них. Післявоєнний синдром викликаний
незадовільною адаптацією і невлаштованістю.
Учасники АТО нерідко не
можуть знайти роботу.
І, що найгірше, живуть у
стресовому стані роками. Більшість із них по
допомогу не звертаються. Бояться, бо, мовляв,
якщо підеш до психолога, то «хворий на голову».
Зрештою, будемо відверті, чи багато у нас спеціалістів, які можуть надати її? Звісно, є центри
психологічної допомоги,
але люди, котрі там працюють, не завжди мають
належну підготовку. Військовики ж потребують
кваліфікованої і постійної
психологічної підтримки,
а не короткого спілкування з фахівцем.
У США вже багато років діє програма реабілітації учасників бойових
дій. Аналогічну розробляють і в нас. Але поки в
уряді працюють над нею,
психологічну
підтримку надають волонтери,
громадські
організації.
Зрештою, це й обов’язок
усіх нас, тих, хто поряд,
допомогти людям, травмованим війною. Кожен
може підтримати морально, вислухати. Для
нас це банальні речі, а
для них — дуже важливі.
Їм так потрібна наша увага і повага, любов близьких. n

www.volyn.com.ua

А здійснити терористичний акт він намовляв
колишніх бійців АТО

Фото із сайту unian.ua

Із цією зброєю, яку перевозив самозваний «генерал-полковник», мали атакувати центр Києва.
Василь УЛІЦЬКИЙ

країнські спецслужби
розслідують як мінімум
дві спроби збройної
атаки на Верховну Раду, причому їх готували на той час,
коли там мали бути найвищі
посадові особи держави. Про
це у «Facebook» заявив український нардеп Ігор Мосійчук,
посилаючись на джерела
у спецслужбах. «Затриманий переговорник Рубан не
просто віз із «ДНР» арсенал
зброї для реалізації такого
злочинного наміру, а й вів
перемовини з рядом українських вояків, які мали, на його
думку, стати виконавцями»,
— розповів Мосійчук.
Він також додав, що
йому не відомо, чи затримали спецслужби спільників
Рубана, зокрема тих, яких він
підмовляв реалізувати цей
план. Однак Мосійчук припускає, що саме деякі з бійців
і «здали» Рубана СБУ.
Нагадаємо, ввечері
8 березня стало відомо
про затримання керівника
Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус»
Володимира Рубана (справжнє прізвище – Володимир
Гарбузюк). Його взяли під
час перевезення великого
арсеналу зброї через лінію
розмежування на Донбасі.
Смертоносний вантаж він віз
під виглядом меблів. Згодом
Рубана звинуватили за трьома статтями кримінального
кодексу, включаючи тероризм, і взяли під варту на два
місяці.
Глава СБУ Василь Грицак
заявив, що Володимир Рубан
у змові з керівництвом ОРДО
готував теракт у центрі Києва,
в якому мали постраждати
«тисячі людей, окремі політики, посадовці та народні
депутати». СБУ продемонструвала відеоролик, де на

У

приховану камеру знято, як
вантажиться зброя у транспорт підозрюваного. Сам затриманий у суді виправдову-

випадку чомусь «припекло»,
і Рубан відкрито спробував
перетнути «кордон». Показово, що «прикордонники «ДНР»

земляк–волинянин, колишній заступник
« Наш
голови СБУ Олександр Скіпальський вважає
затримання пана Рубана великим успіхом України
та наших спецслужб.

»

вався, що не знав про вантаж
і лиш виконував роль водія на
замовлення якогось офіцера
СБУ з позивним Кедр.
Наш земляк–волинянин,
колишній заступник голови
СБУ Олександр Скіпальський вважає затримання
пана Рубана великим успіхом України та наших спецслужб. «Можемо всьому
світу показати докази того,
що Росія, використовуючи
свої «прокладки» на Донбасі,
спонсорує тероризм в Україні. Це надзвичайно важливо,
і я вітаю із вдалою операцією
Службу безпеки», — сказав він
у коментарі «Волині–новій».
На думку багатьох аналітиків, Росія готова до вторгнення в Україну під виглядом
миротворців або й без цього,
і все, що треба Кремлю, —
організувати привід, наприклад масове побоїще у центрі
Києва. Завдання Москви
— будь–що привести в Україні до влади проросійські
сили. І такі, як Рубан, цьому
сприяють. Оглядач Мирослав Гай вважає, що «Рубан
займався засиланням агентів
ФСБ в Україну під виглядом
полонених». «Для цього йому
відвели роль перемовника»,
— пише він. Зазначимо, що
ще рік тому СБУ заборонила Рубану перетинати зону
розмежування на Донбасі,
однак він це робив «кабанячими стежками». Але в цьому

спокійно пропустили його
автобус, напханий зброєю.
Можливо, Росія оскаженіла
від того, що програла «газову
справу» у Стокгольмі, і вирішила негайно відомстити
Україні кривавим терактом…
Цікаво, що за Володимира Рубана вже заступились
в Росії, назвавши «єдиним
справжнім офіцером в Україні». На захист підозрюваного
у страшних злочинах стала
і народний депутат Надія
Савченко. «Я вважаю, що цей
чоловік зробив досить багато
добра, щоб не відрікатися
від людини, коли вона в біді»,
— заявила Савченко, яку, нагадаємо, виключили зі складу
фракції «Батьківщина».
Додамо, що «Офіцерський корпус» Володимира
Рубана до початку революції
займав різко проросійську
позицію, сам підозрюваний
на кремлівські гроші друкував літературу про «рускій
мір» і висловлювався за те,
щоб між Україною та Росією
відбулась нова «Переяславська рада». Крім того, Рубана
пов’язують з «Українським
вибором» Віктора Медведчука, кума Путіна.
Безумовно, успішне проведення цієї операції свідчить
про те, що наші спецслужби
стають на ноги. Важливо
лише, щоб тепер «найгуманніший» суд не дозволив Рубану втекти з України. n
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n Коли реформа діє
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Фото із сайту Павлівської сільради.

Працівники комунального господарства впорядковують і територію
меморіалу пам’яті жертв польсько-української трагедії.

«З Ніною Адамівною приємно працювати», — каже про свого
заступника очільник громади Андрій Сапожник.

рили депутати. — У сусідній
Польщі, за 30 кілометрів від
Павлівки, не побачиш стихійних сміттєзвалищ, а в нас
скидають побутовий непотріб
будь-де». Тож вирішили, що
далі так жити не можна, треба
організувати централізоване вивезення сміття, купити
контейнери. Так виникла ідея
написати проект, бюджет якого становив понад мільйон
гривень. Подали його в Міністерство екології і виграли
конкурс. Додали 150 тисяч
власних коштів і придбали
сміттєвоз, 370 контейнерів
для пластику та твердих побутових відходів.
Із господарями садиб із
сіл Павлівка, Старосілля, Клопочин, Старий Порицьк, Переславичі укладуть договори
на організоване вивезення.
Плата буде символічною.
Люди, які мають великі родини чи ведуть будівництво,
зможуть взяти в оренду контейнер.
— У наших планах на цей
рік — поліпшення інфраструктури, ремонт доріг та відкриття дитячих садків у Старосіллі, Топилищі, — сказав
у телефонній розмові голова
Павлівської ОТГ Андрій Сапожник. — Маємо ж ще клуби,
які не опалюються. Хочемо
встановити там твердопаливні котли, перевести туди
ФАПи, бібліотеки. Плануємо
збудувати і полігон для захоронення твердих побутових
відходів. Уже й підшукали ділянку для нього. Але вона далеко за межами населеного
пункту. Це — піщаний кар’єр.
Тож виникли проблеми із передачею його громаді. Сподіваємося, що невдовзі питання вирішиться, адже з квітня
землі державної власності,
розміщені за межами населених пунктів, будуть передавати у розпорядження територіальних громад.
Звичайно, не все ще робиться так швидко, як хотілося б мешканцям сіл. Але крок
за кроком громада поліпшує
своє життя, вирішує проблеми, які накопичувалися роками. Словом, творить власну
реальність, не чекаючи дозволів зверху. n

ГРОМАДА ЗАХОТІЛА — І КУПИЛА СМІТТЄВОЗ!
Фото із сайту Павлівської сільради.

І не треба тепер кланятися дядькові з Києва
Євгенія СОМОВА

РЕЗУЛЬТАТ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ —
БЮДЖЕТ ЗРІС
НА КІЛЬКА МІЛЬЙОНІВ

Павлівська об’єднана територіальна громада Іваничівського району як самостійний суб’єкт органу місцевого
самоврядування діє з січня
2017 року. До її складу увійшли сім сільрад й одинадцять
сіл. Очолив новостворене
об’єднання молодий та ініціативний Андрій Сапожник,
котрий до цього головував
у сусідніх Риковичах.
— Перш ніж згуртуватися, рік довелося працювати
з людьми, переконувати працівників сільрад, учителів, медиків, що не залишаться без
роботи, — говорить заступник павлівського сільського
голови Ніна Петренко, яку ми
застали того дня на господарстві.
За цей час, за словами
жінки, навіть ті, хто не вірив
в успіх справи, зрозуміли, що
громада фінансово спроможна утримувати себе і розвиватися. Першочергове завдання, яке поставив перед нею
Андрій Сапожник, — це розвиток інфраструктури. Депутати, сільські старости виріши-

Про такий спецавтомобіль донедавна у Павлівці й не мріяли!

власні
« Зросли
надходження до
бюджету із 5 мільйонів
до майже 10.

»

ли інвестувати кошти в села,
їхній благоустрій. Визначили
перелік робіт по кожному населеному пункту. Для цього
потрібні були гроші. Раніше їх
доводилося просити в районі.
Тепер покладаються на себе.
Після об’єднання вирішили
залучати їх із різних джерел,
з’явилася можливість самостійно й оперативно розпоряджатися ними. Очільник
громади вірив у фінансову
спроможність
об’єднання.

Адже на його території діє
крупна агрофірма, шість фермерських підприємств, півтори тисячі одноосібників, а також промислові підприємства
— пивзавод, рибгосп… Тож є
змога наповнювати бюджет.
Крім того, команда фахівців
намагалася писати проекти, щоб залучити інвестиції
на розвиток інфраструктури. І результат не забарився.
Зросли власні надходження
до бюджету із 5 мільйонів до
майже 10.
Загалом за 2017 рік об’єднана громада освоїла майже 8 мільйонів гривень. На її
розвиток
використовували
кошти з державного бюджету,
власні, залучали й із благодійних фондів. Завдяки цьо-

Читайте у спецномері
за 9 березня
«Цікава газета на вихідні»
про чарівних і неймовірних:

му реалізували 13 проектів
на 4,2 мільйона гривень. Так,
у Жашковичах і Старому Порицьку капітально відремонтували фасади медичних закладів, у Риковичах — школи,
а в Старосіллі перекрили дах
навчального закладу. Реконструювали адмінприміщення у селі Топилище, оновили
Будинок культури у Завидові, розмістили там бібліотеку, ФАП, офіс адміністратора… У Будинку культури села
Жашковичі встановили систему опалення. Дочекалися
ремонту клуб у Переславичах, приміщення автобусної
станції у Павлівці. Там облаштували Центр безпеки, відкрили і ЦНАП. І це далеко не
повний перелік зробленого.
«У ПОЛЬЩІ, ЯКА
ЗА 30 КІЛОМЕТРІВ,
НЕ ПОБАЧИШ
СТИХІЙНИХ ЗВАЛИЩ»

Дороги — болюча тема
для громади. Збудовані ще за
радянських часів, вони давно потребують ремонту. До
того ж на їхніх узбіччях, в урочищі Прощаниця, на вулицях
сіл завжди чимало сміття.
«Хочемо в Європу, то має
всюди бути і порядок європейський — гарні дороги,
чисто у дворах, лісі, — гово-

n Фотофакт

Фото sportvse.rv.ua.

«Народила
69 дітей!»
Оце так фантазія та працелюбність!

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

Цікава —
до кави!

1 місяць – 12 гривень
3 місяці – 36 гривень
6 місяців – 72 гривні
Передплатний індекс для Волині – 60304, для Рівненщини
вн
ненщ
енщини
ини – 60312
6031
60
312
31
12,
для решти України — 60307

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

І З’ЯВИЛАСЬ У РІВНОМУ…
«ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА СТІНА»
Снігову скульптуру довжиною 320 метрів збудували
вихованці дитсадка № 32 в обласному центрі під час
конкурсу «Зимова фортеця» в рамках всеукраїнських
заходів «Спортивна зима» в дошкільних навчальних
закладах

В

они й стали цьогорічними перемож-

цями. За правилами
змагання, учасникам

потрібно було облаштувати якомога довшу
снігову фортецю висотою не нижче метра,
після цього вони вишиковувалися уздовж такої
споруди і робили спільне фото. n
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ДІВЧИНІ ПРИСНИЛАСЯ…
ДЗВІНИЦЯ
Волинь

Двометрову церкву зі 120 тисяч сірників та 10 літрів
клею зробила 26-річна Юлія Хижавська з Корця
Фото із сайту rtb.rv.ua

l Вікторія Жеребцова (на фото)
здобула титул «Княжна Володимира 2018». Конкурс відбувся у Володи-

Рівне
l 5 тисяч гривень винагороди
обіцяє депутат Рівнеради Роман
Стасюк за сприяння у пошуку викрадачів ліфтового трансформатора. Інцидент стався в Рівному
у будинку на вулиці Мельника, 20,
у 3-му під’їзді. Через це ліфт не працюватиме близько місяця.
l У центрі Рівного, неподалік
майдану Незалежності, в місцевому фітнес-клубі, розташованому у
комплексі Manhattan City Hall, скоїв
самогубство 33-річний чоловік. Він
вистрілив собі в голову із поки що не
відомого саморобного пристрою.

мирі-Волинському вже 18-й раз, а за
корону цьогоріч змагалося 12 красунь.
Переможниця отримала сертифікат на
8 тисяч гривень у ювелірний магазин
«Злата».

l Випадковий перехожий не дав
чоловіку стрибнути з моста 8 березня в Луцьку. Спроба самогубства
сталася на пішохідному переході по вулиці Карпенка-Карого: 30-річний молодик переліз через перила і намагався
зістрибнути вниз. Очевидець події
схопив його за руки й одяг і затягнув на
міст. Поліція виявила у чоловіка ознаки
алкогольного сп’яніння та доставила у
психіатричну лікарню.
l 10 днів дав департамент муніципальної варти Луцька підприємцям на встановлення смітників.
Керівники закладів торгівлі, сфери
послуг та громадського харчування
повинні особисто це контролювати.
У разі їх відсутності, муніципали видаватимуть приписи на встановлення,
а потім складатимуть адміністративні
протоколи. Смітники повинні бути
металеві або бетонні.
l Двоє учасників бойових дій в
Афганістані, інваліди війни отримали житло – одно- та двокімнатну
квартири. Їх надало підприємство
ТзОВ «Єврохолдинг» у рамках виконання свого часу наданих гарантій,
адже воно планує проводити будівництво на території міста.
l Посуд, який викинули з вікна,
потрощив три припарковані під
будинком автомобілі у Ковелі.
Очевидці стверджують, що на машини
падали чайники й каструлі, та обурюються, що поліція нічого не зробила,
аби покарати винних – вони закрилися
у помешканні, а виламувати двері
правоохоронці не мають права.
l Таксисти допомогли організувати романтичне освідчення біля
замку Любарта в Луцьку. Більше десятка автомобілів утворили коло, а між
ними землю встелили свічками. Через
деякий час туди під’їхала дівчина, якій
хлопець, ставши на коліна, зізнався в
коханні та запропонував стати його
дружиною. Вона відповіла згодою, на
що бурхливо відреагували водії, які
не переставали сигналити, а також
перехожі, що аплодували парі.
l Щоб зібрати кошти на мультимедійні засоби для школярів, у
Рачині на Горохівщині організували
благодійний захід «Не скупіться
на добрі слова, бо у світі так мало
добра!» У сільській школі пройшов
концерт та працював ярмарок, який
організували батьки учнів. n

«Будівництво» сірникової каплиці тривало три роки.

Своїм хобі — майструванням із сірників — вона займається вже 13 літ. Першим
її архітектурним витвором була дзвіниця,
яка дівчині… приснилася. Вранці вона попросила маму купити сірники, клей і па-

пір. Нині у її колекції — декілька церков,
дзвіниця, корабель, скрині, тарілки та барельєфи, з якими представляла Рівненщину на першому Всеукраїнському фестивалі сірникових рекордів. n

■ Новини

НЕМА ГОРІЛКИ — НЕ ТРЕБА Й ЖИТИ…
9 березня екіпажу
патрульних
поліцейських
надійшло
повідомлення про
спробу самогубства
на вулиці Січовій
у Луцьку. Там чоловік
вистрілив собі
у скроню
Ольга БУЗУЛУК

П

олісмени прибули
оперативно.
На
вулиці вже очікува-

ла карета «швидкої». Медики побоювались увійти
всередину, адже зброя
ще могла бути у потерпілого.
Патрульні
поліцейські побачили в квартирі моторошну картину:
скоцюрблений
чоловік
лежав на дивані, навколо
було багато крові, а біля
дверей — пістолет. Потерпілого одразу забрали до лікарні. Дружина
повідомила, що постріл
пролунав після того, як

вона відмовилася піти до
сусідів по горілку…
Правоохоронці
згодом з’ясували, що в голові пацієнта лікарі виявили
сторонній предмет. За
попередньою інформацією, в пістолеті були
саморобні гумові кулі
із вкрученими шурупами.
Ще через кілька годин
патрульні дізнались, що
65-річний чоловік помер.
Деталі цієї пригоди
встановлює слідчо-оперативна група. n

ВИСОКА ВІДЗНАКА ВІДВАЖНОГО ЮНАКА
Вчора в управлінні Державної служби
з надзвичайних ситуацій України у Волинській
області відбулося урочисте вручення медалі
«За мужність та героїзм» Максиму Павловичу
— 15-річному підлітку з міста залізничників, який
врятував другокласника, що провалився під
кригу. Нагороду вручив начальник управління
генерал-майор служби цивільного захисту
Володимир Грушовінчук
Віталія ЛУКАШЕВИЧ
Фото Віталії ЛУКАШЕВИЧ.

З обома Максимами захотів сфотографуватись на згадку
і головний рятувальник області.

агадаємо, пригода
трапилася 15 лютого у Ковелі («Волинь-нова» повідомляла
про це у номері за 22 лютого). Максим Павлович
рибалив на водосховищі,
коли почув крики про допомогу, а за мить побачив, що в ополонці борсається дитина — 8-річний
школяр Максим Покрова.
Підліток повзком наблизився до ополонки, подав хлопчикові сокиру,
яку брав для прорубування льоду, і витягнув його
з пастки. І вже на березі
не залишив врятованого
тезку: зняв з нього мокру
куртку, одягнув свою і відвів додому.
Юний
рятувальник
Максим Павлович навчається в 9-му класі Ковельської
загальноосвітньої
школи № 9, Максим Покрова — учень 2-го класу
школи № 5. n

Н

l Активісти «Авто Євро Сила
– Вараш» на місцевих дорогах
обвели ями аерозольною фарбою
та посадили в них саджанці. Таким
особливим чином вони привертають
увагу керівництва міста до вибоїн на
автошляхах.
l Журналіст Ксенія Галицька з
Дубна похвалила поліцію за врятування бабусі, якій стало зле посеред
вулиці. «Сьогодні на моїх очах правоохоронці разом із керівництвом вкотре
проявили професіоналізм і людяність.
Після закінчення заходу, присвяченого
пам’яті Тараса Шевченка, всі присутні
почали розходитись. Вмить… за кілька
метрів від мене впала бабуся. І якби не
злагоджені дії поліцейських, то важко
сказати, як би закінчилася ця історія.
Низький уклін вам, полісмени, від
мене. Я вражена!» — написала жінка у
соцмережі.
l 38 кг висушених конопель на
горищі та 150 г марихуани (подрібнених конопель) виявили поліцейські під час обшуку в будинку
в Радивилові. За цінами «чорного»
ринку ця вся наркоречовина коштує
півмільйона гривень. Їхньому власникові загрожує обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.
l За годину знайшла поліція грабіжника, який у Рівному відібрав
мобільний телефон у таксиста.
Близько 4-ї години ранку 32-річний
рівнянин разом із двома своїми знайомими викликав таксі. Коли під’їхали
до супермаркету, він попросив зупинитися, тоді дістав розкладний ніж і,
погрожуючи ним водію, забрав його
телефон. Після цього зловмисники
втекли. А таксист про пригоду повідомив у поліцію.
l В одному з гаражів обласного
центру знайшли бурштину на мільйон гривень. Під час обшуків поліцейські вилучили 138 кг обробленого і
необробленого каменю різної фракції.
Янтар вилучили, а осіб, причетних до
незаконного бізнесу, шукають.
l В оперативному командуванні
«Захід» на Рівненщині із приблизно 3000 військовослужбовців —
близько 200 жінок. 30 із них мають
звання, вищі майора. А в обласному
управлінні ДСНС із майже 1400 працівників – 101 представниця прекрасної статі. 12 із них обіймають керівні
посади. На Рівненській митниці зі 198
осіб, які працюють у цій структурі, в
управлінні і на митних постах –
75 жінок. 9 із них – керівники. n
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n Нарешті!

n Без паніки!

За пенсією —
у фронт-офіс

ВІЙСЬКОВІ ОТРИМАЮТЬ
ПІДВИЩЕНІ ВИПЛАТИ
У березні-квітні перерахують пенсії колишнім працівникам міліції
та інших силових структур. Про це повідомили під час брифінгу
у головному управлінні Пенсійного фонду в області
Фото із сайту korrespondent.net.

Євгенія СОМОВА

сучаснення пенсій, проведене в жовтні минулого
року, не торкнулося силовиків і військових, адже їхні пенсії
нараховуються за спеціальними
законами. У результаті середній
розмір цих виплат трохи більший,
ніж у цивільних, — 2 760 гривень. В
уряді повинні були підготувати законопроект, який би дав змогу підвищити їх з 1 січня цього року. Але,
очевидно, не дійшли руки. Тож
21 лютого Кабмін ухвалив рішення
перерахувати пенсії військовим
заднім числом.
За словами заступника начальника головного управління
Пенсійного фонду України в області Олега Трибощука, на Волині
пенсії 12 386 осіб підлягають перерахунку. Серед них — 6 тисяч
колишніх військових і майже 4 тисячі працівників міліції.
Як
повідомила
начальник
управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та
деяких інших категорій громадян
Леся Дацюк, постановою Кабміну
від 21 лютого цього року передбачено перерахунок виплат з 1 січня 2018 року на підставі довідок,
виданих уповноваженими структурними підрозділами силових міністерств та відомств. Окрім того,
прописано порядок виплат. Вони
здійснюватимуться у три етапи.
З 1 січня цього року військовики
отримають 50 відсотків суми підвищення пенсії, а з 1 січня наступного до 31 грудня 2019 року —
75 відсотків. Із 1 січня 2020–го
буде виплачено 100 відсотків суми
підвищення пенсії.
Для колишніх працівників міліції перерахунок проводитиметься з урахуванням грошового
забезпечення поліцейського за
січень 2016–го. Сума перерахованих пенсій для виплати з 1 січня
2016 року по 31 грудня 2017–го
обраховуватиметься станом на
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Останнім часом у засобах масової
інформації з’являються повідомлення
про ліквідацію органів Пенсійного фонду.
«Куди будемо тепер звертатися, щоб
оформити пенсію?» — непокояться читачі
газети. За роз’ясненням ми
звернулися до начальника
головного управління
Пенсійного фонду
України в області Петра
Філіпчука (на фото)
Євгенія СОМОВА

очемо заспокоїти волинян, що жодне з відділень Пенсійного фонду
не буде закрите, — сказав Петро
Васильович. — В області продовжується
реформування пенсійної системи, основною
метою якого є перехід на євростандарти обслуговування громадян, її збалансування через зменшення видатків на адміністрування, а
також оптимізація структури. Цей процес проходить із 2011 року. Модернізація поліпшить
якість надання послуг. Для зручності мешканців невеликих населених пунктів будуть діяти

—Х

То протестів більше не буде?

1 січня 2018–го та виплачуватиметься після виділення коштів на
їхнє фінансування з державного бюджету в такому порядку: з
1 січня наступного року по 31 грудня — щомісяця окремою сумою в

чення: окладу, військового звання
та надбавки за вислугу років.
Головне управління Пенсійного
фонду в області направило списки
осіб, які мають право на перерахунок виплат силовим відомствам.

колишніх працівників міліції перерахунок
« Для
проводитиметься з урахуванням грошового
забезпечення поліцейського за січень 2016-го.
розмірі 50 відсотків різниці між місячним розміром пенсії та таким
же отриманої виплати за період з
1 січня 2016–го по 1 грудня 2017–
го, з 1 січня 2020 року — щомісяця
окремо в розмірі 100 відсотків різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним, який
отримувала особа за період з
1 січня 2016 по 31 грудня 2017–го,
до забезпечення повної виплати.
Перерахунок здійснюватиметься
з урахуванням трьох складових
оновленого грошового забезпе-

»

У тримісячний термін вони мають
підготувати і передати довідки
для проведення перерахунків.
Очікується, що до 3 квітня вони
надійдуть до головного управління Пенсійного фонду України в області. Після їхнього опрацювання
будуть здійснюватися виплати за
основними і додатковими відомостями. Як повідомила Леся Дацюк, пенсії перераховуватимуть
автоматично, тож звертатися за
ними особисто до органів Пенсійного фонду не потрібно. n

Волині уже сьогодні в 11 ОТГ
« Нафункціонує
12 віддалених робочих
місць управлінь фонду.
»
фронт–офіси (зали обслуговування громадян), які розташовані не тільки за місцем знаходження управління Пенсійного фонду, а й у
центрах об’єднаних територіальних громад.
На Волині уже сьогодні в 11 ОТГ функціонує
12 віддалених робочих місць управлінь фонду.
Завдяки цьому понад дві тисячі пенсіонерів
отримали послуги безпосередньо за місцем
проживання.
Окрім того, Пенсійний фонд надає можливість їм контролювати дані, що впливають
на пенсійні права громадянина. Зокрема, через веб–портал електронних послуг. Завдяки
йому вони дистанційно користуватимуться
послугами, які раніше вимагали особистого звернення в управління фонду. Відтепер
потрібну інформацію можна отримати, не
виходячи з дому. До неї відкритий доступ на
веб–порталі електронних послуг Пенсійного
фонду України за адресою: http://portal.pfu.
gov.ua. Отже, процеси реорганізації не впливають на якість обслуговування громадян. Їхні
права на отримання пенсійних послуг обмежено не буде. n

n Читач запитує

Де поділися «теплі» гроші?
«Я маю право на субсидію (проживаємо удвох із дружиною, обоє 1930 року народження),
користуємося лише газовою плитою, опалюємо будинок дровами. З 15 липня 2017 року мені
надана субсидія. Але за газ плачу повну суму й сьогодні. За 8 кубічних метрів спожитого голубого
палива надійшов платіж на 121 гривню 28 копійок. Я справно розраховуюся і не можу зрозуміти,
чому при нормі 9 кубічних метрів, яку не випалив, маю платити.
Ще одна проблема. Мені згідно із законом надається субсидія на тверде паливо, але я не
отримав жодної гривні. Мої родичі, сусіди отримали компенсацію 3—4 місяці тому і вчасно придбали паливо. Мені ж 87 років, а обіцяних коштів на сьогоднішній день нема. Хіба там, у кабінетах
зверху, думають, що такі, як я, швидко помруть і не треба буде нам платити гроші?»
Петро ДЯК,
с. Мала Глуша Любешівського району.
житлових субсидій держава від- приготування їжі — скраплений
Лист
коменшкодовує витрати на оплату жит- газ, надається готівкова субсидія
тує
заступник
лово-комунальних послуг. Від- на придбання твердого палива та
директора
дешкодування здійснюється шляхом скрапленого газу раз в рік за зверпартаменту соцізменшення для отримувачів допо- ненням.
ального захисту
моги плати за житлово-комунальАвтор листа до редакції будинаселення
облні послуги. Для домогосподарств, нок опалює дровами, скрапленим
держадміністрації
які використовують для опалення газом не користується. Послуги
Людмила СІРБІНЕНКО:
— Відповідно до програми помешкань тверде паливо, а для з газопостачання використовує

лише для приготування їжі на
газовій плиті. У 2017 році йому
була надана субсидія на тверде
паливо, яка була призначена за
його зверненням у липні. Також

відшкодування. Тобто, спочатку
користувачі закуповують паливо
за свої гроші, а пізніше держава
повертає їх. Однак в області була
заборгованість з виплати цих ко-

користувачі закуповують паливо за свої
« Cпочатку
гроші, а пізніше держава повертає їх. Однак в
області була заборгованість із виплати цих коштів.
Зараз вона погашається.

»

на період з липня по грудень 2017
року родині заявника (в житловому приміщенні зареєстровано 2-є
осіб) надано субсидію на послуги з газопостачання для газової
плитки на 10,8 кубів (соціальний
норматив 5,4 куб. метрів газу на
2 особи ).
Щодо виплати компенсації
на тверде паливо, то Петро Дяк
вже отримав належну державну допомогу за 2017 рік у сумі
2 895 гривень. Зазначу, що це йде

штів. Зараз вона погашається. І
всі волиняни, які мають право на
компенсацію за тверде паливо
і скраплений газ, отримають її
найближчим часом.
Зазначу, що для отримання
державної підтримки на придбання твердого палива та зменшення плати за газопостачання у
2018 році необхідно знову подати заяву та декларацію до органів соціального захисту населення. n

n Увага! Конкурс!

n Весняні клопоти

СуперХАЗЯЇН

n Із власного досвіду

СМОРОДИНУ
ПРОСТИМУЛЮЄ… МЕД

Редакція «Волині-нової» дарує
шанс виграти теплицю
від компанії «Западенські теплиці»

Не знаю іншого ягідного куща,
який так легко розмножується
Лариса ГОНЧАР

№ 6 (35)
n Діло майстра величає

Щодня українці виїжджають на заробітки. Але як би не розхвалювали зарубіжжя з його умовами праці, ми ніколи
не будемо господарями на їхній землі.
А тим часом у наших селах вирізають худобу. Молодь рветься до міста. Родючі
землі скуповують агрохолдинги, а менш
родючі заростають бур’янами…
На цьому тлі яскраво вирізняються
люди, які не опустили рук у важких українських реаліях. Вони наполегливо шукають
нові ніші для бізнесу на селі, створюють
робочі місця для своїх односельчан, започатковують родинні ферми, засновують кооперативи, вивчають європейський досвід
і успішно втілюють його у своїх селах. Саме
таких небайдужих людей редакція газети
«Волинь-нова» хотіла б підтримати і допомогти їм здобути заслужене визнання!
Шановні господарі! Запрошуємо вас до участі у конкурсі на звання
«СуперХАЗЯЇН»

Якщо ви:
l любите працювати на землі і ваш патріотизм вимірюється не популістськими
гаслами, а конкретними справами на
благо рідного села;
l вирощуєте овочі, ягоди, фрукти, гриби,
зелень, прянощі, квіти, плодові, декоративні рослини та отримуєте (чи хочете
отримати) від своєї діяльності прибутки;
l постачаєте (чи хочете постачати) на
ринок вирощену у власних теплицях чи
на городі продукцію;
l розводите різноманітних тварин, птахів,
рибу;
l вправно господарюєте і можете поділитись набутим досвідом та розповісти
про свої результати;
l готові відкривати секрети успішних бізнес-ідей для села,
то саме ВИ можете стати переможцем
і отримати суперприз та визнання!
УМОВИ АКЦІЇ

Щоб стати її учасником, необхідно
надіслати на адресу редакції лист із розповіддю про свій досвід господарювання
на землі. У ньому слід зазначити інформацію про себе, свій вид діяльності і його
масштаби, розповісти, як народилась ідея,
коли прийшов перший успіх і від чого він
залежав? У чому полягає технологія? Хто
працював над реалізацією задуму? Що
би ви порадили тим людям, які захочуть
займатися подібною справою? Наявність
фото чи відеопідтверджень обов’язкова!
Чим яскравішою буде ваша розповідь
— тим сильніше враження вона справить на
конкурсне журі! Найцікавіші історії публікуватимемо на сторінках газети, а автори
отримають призи від мережі магазинів «Світ
насіння». Той, кому вдасться найбільше
вразити журі, стане переможцем і одержить
подарунок від компанії «Западенські теплиці»
(адреса спонсора: Луцький р-н, с. Забороль,
вул. Володимирська, 36-а, тел.: 050 378 09
07 і 067 255 25 65).
Конкурс триває до 4 квітня 2018 року.
Матеріали для участі можна надсилати
на поштову адресу редакції: 43 025 Луцьк,
просп. Волі, 13, або на електронну пошту
volyn.nova@gmail.com з позначкою «СуперХАЗЯЇН» або ж приносити в редакцію особисто.

Уже нині
подбайте про квіти

ЯК ВІДРІЗНИТИ ШКІРЯНІ ЧЕРЕВИКИ
ВІД ДЕРМАТИНОВИХ

Зазвичай холодний березень неспроста називають
гарячим місяцем для любителів краси. У цей
час масово висівають однолітні квіткові рослини
на розсаду, а також багаторічні. Насінинки не
заглиблюють, а лише злегка присипають землею.
Верхній шар ґрунту обприскують пульверизатором.
Уже можна сіяти такі рослини:

Це знає досвідчений чоботар Руслан Сахнюк
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА .

Переможці і учасники отримають
також інші призи від мережі
магазинів «Світ насіння»

руками
n Своїми ру

У селищі Володимирець
Рівненської області є чотири
взуттєвих майстерні.
Кожна з них має постійних
клієнтів. Але найбільше
позитивних відгуків ми
почули про Руслана
Сахнюка — досвідченого
та авторитетного фахівця,
котрий працює вже два
десятки літ. Поговоривши
з ним, зрозуміли, що швець
дуже любить своє ремесло.
Руслан детально розповів
про усі тонкощі професії й
порадив нам носити тільки
шкіряне взуття, корисне для
ніг

Його можна зробити зі старих
газет та журналів. Для цього
потрібно мати:
l паперові смужки однакової ширини;
l кружок із картону;
l клей;
l стрілковий механізм.
Папір наріжте смужками і скрутіть
в рулончики. Їх можна пофарбувати
в різні кольори акварельними фарбами. Якщо нарізані з журналів, то
й фарбувати не потрібно. Потім приклейте рулончики один до одного та
до картонного кружка. Затим закріпіть
стрілочний механізм. Годинник готовий. n

Кость ГАРБАРЧУК

На дверях його майстерні
— оголошення: «У ремонт взуття
приймається чисте і сухе». Шевця ми застали за роботою, хоча
була обідня пора. Руслан зосереджено чаклував над жіночими
чобітками.
— Зимовий сезон закінчується, але ще принесли щось підлатати, — пояснює. — Потрібно
терміново зробити, тому нема
часу обідати. Передусім — клієнт та його замовлення. А люди
вже зараз починають готуватися
до літа, і свої туфлі та босоніжки
хочуть привести у гарний вигляд,
— продовжує Руслан та включає
машинку.
Майстер розповідає, що
понад 20 років тому районний
центр зайнятості направив його,
випускника школи, на навчання
на Рівненську взуттєву фабрику.
У юнака був вибір: різьбяр по дереву або швець. Тепер він стверджує, що не помилився, коли
став чоботарем.
— Із 1996 року я працював на
Володимирецькому побуткомбінаті. Розпочинав з нуля. Коли
отримував перші замовлення,
то дуже хвилювався, — з посмішкою згадує чоловік, як здобував шевський досвід, — у мене
руки й ноги трусилися. А раптом
змарную, що тоді робити? Але нічого, поступово освоїв ремесло.
У 2007-му Руслан Сахнюк
розпочав власну справу і зареєструвався підприємцем. Як у нас
люблять казати, сам собі створив робоче місце. Придбав простеньке обладнання й працює,
а приміщення орендує. Взуття
люди приносять різне: жіноче,
чоловіче, дитяче, але робота сезонна. Зараз вигідніше купити на
кілька місяців дешеві босоніжки,
ніж лагодити старі. Тому влітку

НЕЗВИЧНИЙ
Й
ГОДИННИК
ДЛЯ ДАЧІ

n Маленькі таємниці
Швець Руслан Сахнюк не помилився з вибором професії.

Коли отримував перші замовлення, то дуже
« —хвилювався,
— з посмішкою згадує майстер, як
здобував шевський досвід, — у мене руки й ноги
трусилися. А раптом змарную, що тоді робити?
клієнтів завжди менше.
— Довелося мені займатися
і ортопедичним взуттям, — пригадує Руслан. — Потрібно, щоб
р
у прир
клієнт був на час ремонту
сутнім у майстерні,
стерні, адже черевики необхідно
но ретельно підганяти під ногу. Це дуже делікатна
робота – така
а обувачка потрібна людям з патологією опорно-рухового апарату. Я добре
це знаю, бо з дитинства маю
групу інвалідності
дності й навчався
в Костополі у спеціалізованій школі-інтернаті.
ернаті.
Якось він одержав величезне
не замовлення — принесли
мішок
ок
взуття із сееконд-хенду.
Тільки один
раз взявся
за
подібне
й більше не
е
хоче. Імпортні
тні
черевики й туфлі,
уфлі, перш
ніж потрапити
и в Україну, проходять
ять дуже

»

сильну хімічну й термічну обробку, і серед них стільки перепаленого й зіпсованого взуття, яке
ніби гарне на вигляд, але краще
його не брати.
р
якісні шкі— Якщо в людини якісн
ряні черевики, то їх вистачає надовго. Хоча
зараз навчилися виготовляти дуже хороші підробки, — продовжує майстер.
майстер
— А ви знаєте,
знаєт як
відрізнити шкіру
від дерм
дерматину
іншого
чи
ін
заміннизам
ка? —

цікавлюся у Руслана.
— Маю 20-річний досвід, —
відповідає. — Одразу відчуваю на
дотик. Шкіра добре розтягується. Штучні матеріали більш тугі.
Звичайно, найкращий спосіб
— підпалити. Але ж цього ніхто
не дозволить зробити на базарі
чи в магазині. Зараз вам продемонструю. Натуральна шкіра
— свиняча, овеча, теляча — має
специфічний, але природний запах.
Чоботар виймає з ящика різні шматки сировини й підпалює.
Дійсно, штучні матеріали, даруйте, смердять. За його словами,
всі шви на шкіряному взутті не
загортаються. Зшивають просто
так. А дерматин дуже легко загорнути. У натуральному взутті
ноги дихають, тому якщо є можливість, треба купувати тільки
його. Нічого кращого люди ще не
придумали.

КІЛЬКА ПОРАД ПО ДОГЛЯДУ
ЗА ВЗУТТЯМ
ВІД НАШОГО ГЕРОЯ
* Якщо черевики чи чобітки мокрі, їх
мож сушити на грубці чи на батареї, бо
не можна
взуття від високої температури покоробиться.
Ч
* Чистити
потрібно тільки сухе й бажано
крем
кремом
із натуральним воском.

більшість з них висівають
в перших числах березня.
Якщо не запізнитеся, то
вже в травні зможете милуватися квітучими рослинами.

Петунію. Сходи з’являються приблизно на 14-й
день.
Лобелію. Її варто залишити майже на поверхні
ґрунту, злегка присипавши
землею, і обприскати водою.

Геліотроп. Насіння любить світло, тому його розсипають на поверхні ґрунту
в ящиках і ставлять на добре освітленому вікні. Розсаду переміщують в горщики, коли вона виросте
до 5–6 сантиметрів.
У березні сіють і триколірну фіалку, вербену,
айстри, левкої, агератум,
левині ротики. Зазначимо, що ґрунт слід використовувати свіжий. Він
має містити помірну кількість поживних речовин
і добре пропускати воду.
Перед висіванням насіння квіткових культур, розсаду яких уражає чорна
ніжка, добре потримати
в 1-відсотковому розчині
марганцівки. Потім обробити стимулятором росту
і підсушити. n

висіванням
« Перед
насіння квіткових
культур, розсаду
яких уражає
чорна ніжка,
добре потримати
в 1-відсотковому
розчині
марганцівки.

»

Бегонію.
Розкішна
красуня проростає довго,
тому рекомендують обробити її стимулятором росту.
Примулу. Термін посадки багато в чому залежить від сорту. Однак
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СЕМІНАР

ЖИВЦЮЄМО
ЖОРЖИНИ
Щоб прискорити розмноження
цих квітів, можна вдатися до
такого методу. Бульби потрібно
промити, видалити
пошкоджені.
лити пош
шкоджені.
Великі — поділити
ти і викл
викласти
асти на
ики.
стелажі чи в ящики.
Земля повинна бути
легкою і поживною.
ною.
Наприклад, суміш
міш
перегною з піском
ком
Через кілька тижжнів з’являться па-ростки. Коли вони
5
досягнуть
10–15
а пристусантиметрів, можна
ня. Відропати до живцювання.
стки зрізати під першим від
основи вузлом і посадити на глибину 4–5 сантиметрів, вмочивши у деревний попіл. Коріння розвинеться
через два тижні, а до кінця травня на
ньому утворяться маленькі бульбочки. У відкритий ґрунт їх можна висаджувати в середині травня. n

Заробляйте
гроші, вирощуючи
чи
равликів
Три основні етапи
у равликовому бізнесі
У цьому семінарі ми
обговоримо
3
основні
етапи, з чого почати, як
можна виростити тонну
равликів вкладаючи всього 800 євро, а продати за
2500 євро, як не наробити
помилок, бажаючи отримати максимальний прибуток.
Цей семінар у Луцьку триватиме лише один
день — 24 березня в готелі
«Україна». Початок о 10.00.
Семінар організовують
і проводять представники
бізнесу по равлику з Литви.
Обмежено
кількість
місць для охочих, тому
нічого не чекайте і реєструйтеся
заздалегідь.
Дізнайтеся першими, як
заробити на вирощуванні
равликів.
В Україні клімат сприятливий, тож ми розши-

рюємо цей бізнес тут, ділимося своїм багатолітнім
досвідом, як правильно
і ефективно вирощувати
равликів,
застосовуючи
новітні методи.
Основна робота з равликом — увечері. З цього
може вийти хороший і стабільний додатковий заробіток.
У вас є лише один-єдиний шанс послухати і дізнатися все, потрапивши
на наш семінар.
Він буде вестись російською мовою. Ціна всього
лише одна тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ять
грн. Реєстрація за номером 063 801 6073.
Насамкінець
відбудеться дегустація
равликів!!!
Додаткова інформація
www.snailette.com.ua

Її можна розвести здерев’янілими живцями у воді, в землі, зеленими відростками, вертикальними
і горизонтальними відводками,
поділом куща тощо. За належного
догляду до осені він виростає висотою 40–50 см із двома-трьома
гілками і розвиненою кореневою
системою. Весною наступного
року його обрізають, залишаючи
10–15 см над землею. І лише на
третій рік одержують перший врожай. Я роблю трохи ін
інакше.
Восени (вересень — жовтень)
або навесні (до розпусрозпу

Го о
ооперацію
опера
ера
раацію
ацціію —
« Головну
прищипування — виконую
влітку, коли пагони
відростуть на 20 см.

»

кання бруньок) нарізаю стандартні
пагони довжиною 18–20 см. Перед посадкою кладу їх на дві доби
в розчин меду (1 чайна ложка на
склянку води). Натуральний мед —
прекрасний стимулятор росту. До
того ж оновлюю нижній зріз. Саджаю на добре угноєну грядку під
кутом 45 градусів, залишаючи над
землею 2–3 бруньки і поливаю.
У воду можна додати корневін.
Навесні, коли з’являться листочки, починаю підживку (її вношу у вигляді водних розчинів) —
спочатку аміачною селітрою (2
столові ложки на відро), потім коров’яком, збродженою кропивою,
попелом.
Головну операцію — прищипування — виконую влітку, коли пагони відростуть на 20 см. Через
12–14 днів в ріст підуть численні
пасинки. Саме завдяки їм виростають потужні кущі висотою до
80 см з 10–12 гілками. Вони однорічні, але на вигляд як дворічні
і вже наступного року після посадки дадуть врожай, а не на третій,
як при звичайному вирощуванні.
смт Іваничі. n
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ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

13 березня 2018 Вівторок

www.volyn.com.ua

n Редакційний щоденник
ки на волинських газовиків,
ситуація в інших регіонах не
краща. Нещодавно мешканцеві Радехівського району
Львівщини довелося заплатити понад 120 тисяч гривень
за під’єднання своєї оселі до
газу. Виходить, фірма відразу спустошує кишені клієнта,
який надалі регулярно користуватиметься її послугами і
все життя за них платитиме.

Про лицемірних чиновників,
зажерливий бізнес
і волинських «шаманів»
Фото із сайту youtube.com.

Чим переймався
і з чого дивувався
упродовж останнього часу спеціальний
кореспондент газети
«Волинь-нова»
Олег КРИШТОФ

…НЕРОЗРИВНОЮ
«ЛІНІЄЮ ПАРТІЇ»
В ГОЛОВАХ
УКРАЇНСЬКИХ
ПОСАДОВЦІВ

Нещодавно мені вкотре
працівник держустанови відмовився коментувати ситуацію без дозволу «начальства».
А керівник, незважаючи на зайнятість, захотіла сама дати
інтерв’ю, втім зазначила: «Я
не можу обговорювати накази міністерства…»
Такі фрази я чув десятки
разів від посадовців різних
рівнів. Мої скромні аргументи на кшталт «Ви не лише чиновник, а й експерт у цьому
питанні» зазвичай не мали
жодного ефекту. І навіть якби
якийсь документ із «високою»
печаткою раптом зобов’язав
усіх підлеглих одягати штани
через голову, майже впевнений, що знайшлася б велика
когорта державних мужів, які
не сміли б сумніватися в мудрості розпорядження своїх
керівників. Але коли політичний «вітер» змінюється, то і
схвальні відгуки («як добре,
що скасували неподобство»)
зазвичай лунають на всіх нарадах.
Щоправда, був в Україні короткий період розгулу
демократії і вільнодумства.

коментарі з «начальством»,
вони у нього природно виходять «правильними».
…ЦІНОВИМ СВАВІЛЛЯМ
ОБЛГАЗІВ

Медицина безсила? «Бабка» допоможе!

Припав він якраз на час президентства Віктора Ющенка.
Тоді в чиновницьких кабінетах
часто можна було почути, що
«президент поспішив…», «закон — недосконалий», «уряд
— бездіяльний». Ймовірно,
це було зумовлено повною
роздрібненістю
державної
верхівки, але мене, як журналіста, дуже тішило.
Якось тодішній перший
заступник голови облдержадміністрації Віталій Заремба
взяв участь у моєму авантюрному проекті, що називався
«У «дурня» з чиновником».
Це було радіоінтерв’ю, під
час якого журналіст грав із
посадовцем у карти. У підсумку розмови хтось мав
залишитися «дурнем». На
жаль, передача в ефір так і не
вийшла. Однак те, як швидко пан Заремба зголосився,
різко контрастує з нинішньою
манерою держслужбовців усе
узгоджувати і зважувати.
Крім того, складається
враження, що зараз політики і посадовці дотримуються «лінії партії» навіть чіткіше, ніж за часів Януковича.
Яскравий приклад — позиція
члена колегії МВС України Ан-

тона Геращенка щодо Міхеіла Саакашвілі. У 2015–му,
коли екс–президента Грузії
призначили головою Одеської ОДА, він писав (мовою
оригіналу): «Михаил сам,
своим примером, покажет,
как надо безжалостно ломать
прогнившую, построенную на
кумовстве и коррупции структуру местной власти… Его не
согнуть и не запугать!», а вже
у 2017–му риторика «трішки»

Хочу придбати собі шматок дороги, зо два кілометри,
наприклад, Київ — Ковель, а
потім брати за проїзд по ній
2000 гривень. Платити доведеться усім, бо ж іншого шляху немає. Скажете, абсурд?
Може, й так, але за подібною схемою вже працюють в
Україні деякі установи. Якось
наш читач вирішив зробити
ремонт у своїй оселі. Щонайперше хотів газову трубу, яка
чомусь, мов змія, огинала всі
кімнати, прокласти до плити
навпростець. А ще чоловік
думав відрізати піч від газопостачання, бо не користувався нею. Така маніпуляція
дала б можливість замість
20 метрів мережі залишити 5.
Звернувся із цими раціоналізаторськими планами до «Волиньгазу». Каже, що співчуття
в очах дівчини, яка консультувала його, було непідробним.
З’ясувалося, якщо власник
квартири відмовляється від
однієї точки споживання газу,
то має своїм коштом поміняти лічильник. Звісно, для такої
реконструкції потрібно виготовити дорогу документацію,
ну і заплатити за труби та по-

навіть якби якийсь документ із «високою»
« Іпечаткою
раптом зобов’язав усіх підлеглих
одягати штани через голову, майже впевнений,
що знайшлася б велика когорта державних
мужів, які не сміли б сумніватися в мудрості
розпорядження.

»

змінилася: «Вся власть Саакашвили в Грузии держалась
на насилии и постоянной
лжи. Давать ему гражданство
Украины было ошибкой. Саакашвили был тем, кем был
Янукович для Украины — тираном и беспредельщиком».
Мені здається, що Геращенку
не потрібно узгоджувати свої

слуги майстрів. Так от, набігло
7000 гривень. І читач відразу
зрозумів, що жовта труба —
не проблема, насправді вона
навіть прикрашає його спальню і додає затишку. Тим паче
іншої установи, яка б зробила цей ремонт дешевше, в
області просто немає. Втім,
не варто котити бочку тіль-

…ПОПИТОМ НА ПОСЛУГИ
ТУТЕШНІХ ЗНАХАРОК

Нещодавно мій знайомий
лікував дитину від «переляку». Чоловік, який відстежує
ситуацію на ринку криптовалют, цікавиться розробками
Ілона Маска і сподівається,
що Великий адронний колайдер дасть відповіді на ключові
питання світобудови, повіз
дитину до «бабки». Так от, остання — одна з тих, до кого
без жодної реклами протягом
століть звертаються волиняни.
Проблема полягала в тому,
що півторарічна дівчинка почала боятися води. Помити
її без істерики було неможливо. Це тривало кілька тижнів. Хтось порадив товаришу
звернутися до «бабки». Під
час «консультаційного прийому» вона попросила привезти сорочку дитини і три свіжі
яйця. Та наголосила, що «сеанс» має відбутися до сходу
сонця в будень.
Отож з необхідними атрибутами чоловік прийшов «на
прийом». Вона розклала дитячу сорочку на стіл, почала
читати якусь молитву і вибила
яйце на одежину. Ці нехитрі
маніпуляції жінка (яка зовсім не була схожою на відьму) повторила три рази. Про
оплату послуг вона сказала:
«Дайте, скільки не шкода для
мене». Так от, знайомий переконує, що на третій день після
процедур дитина з радістю
пішла купатися.
Оскільки така «терапія» з
наукової точки зору безглузда, її офіційно не схвалюють
ні лікарі, ні священики. Але
чомусь українці у багатьох випадках довіряють таким «цілителям», як у деяких африканських країнах — шаманам,
а на Гаїті — вуду. Ймовірно,
через те, що основні соціальні
інститути, як от церква чи офіційна медицина, — не надто
переконливі? Тому, оминаючи
професіоналів, люди звертаються до традицій, які хоч
і не дуже зрозумілі, проте не
сильно спустошують кишені і
дають надію на одужання… n

n Зверніть увагу!

Укрпошта розвиває мережу маршрутів та прискорює доставку
Відтепер вона поєднує ще більше міст сервісом експрес-доставки
На додаток до маршрутів,
які з’єднують столицю із
обласними центрами, у лютому
2018 року запущено нові прямі
магістральні маршрути з Києва
до Кривого Рогу та Кременчука
е дає можливість скоротити термін
доставки пошти на добу. Тож клієнти, замовляючи доставку «Укрпошта
Експрес», отримають свої замовлення від
столичних продавців уже наступного дня.
«Укрпошта продовжує курс на на-

Ц

рощення обсягу посилок. Надійність та
швидкість доставки – основні драйвери,
щоб досягти цього зростання. Запуск
прямих маршрутів дає змогу вийти на
абсолютно конкурентні терміни доставки.
Так, ще з минулого року запущено прямий
маршрут Київ – Ужгород, що розвантажило Львів, який до того слугував транзитним хабом. Новий прямий маршрут Укрпошти до Кривого Рогу прискорить туди
доставку, а до того ж – зменшить завантаженість сортувального центру в Дніпрі,
вивільняючи потужності для нарощення

обсягів в обласному центрі. Запущено ще
одне пряме сполучення Київ – Кременчук.
Важливо, що прибуття маршрутів зі столиці до обласних центрів збігається з графіком регіональних маршрутів», – зазначив
перший заступник генерального директора Укрпошти Олександр Перцовський.
Найближчим часом Укрпошта також планує запустити магістральний
маршрут Маріуполь – Краматорськ –
Рубіжне, що з’єднає найбільші центри
Донеччини, а також Донецьку та Луганську області між собою. Це значно по-

кращить якість доставки для Донбасу.
За словами Олександра Перцовського, із
збільшенням обсягів відправлень кількість
прямих магістральних маршрутів Укрпошти й надалі зростатиме, щоб економна
доставка Укпроштою на наступний день
ставала звичною.
Розширювати маршрутну мережу Укрпошта нині має змогу завдяки закупівлі
нових вантажних автомобілів. Нагадаємо, що минулого року компанія придбала
279 нових авто, що більше, ніж за останні
5 років, та закупила 8 300 комп’ютерів. Додатково Укрпошта почала залучати
й партнерів з аутсорсингу транспортних
послуг, що надає гнучкості у відкритті нових прямих маршрутів та можливості і надалі пришвидшувати доставку. n
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n Легендарне ім’я
Фото із сайту verba.Rvadmin.gov.ua.

«Знаю, що моя душа буде на малій планетці під № 3372».

44 роки очолюючи Лабораторію космічних досліджень,
волинянка постійно стежила за штучними супутниками.

НАША ЗЕМЛЯЧКА МОТРЯ БРАТІЙЧУК
ДІСТАЛА ЗІРКУ З НЕБА

»

Закінчення.
Початок на с. 1

Мирослава КОЗЮПА

Батько, який закінчив лише
два класи сільської школи,
бажав для доньки, яка добре
вчилася, гарної освіти. Проте
втілювати власну і татову мрії
Мотрі довелося самотужки:
з приходом радянської влади
Василя Братійчука як «ворога
народу» вивезли до Сибіру.
Там і загинув.
З такою біографією в столиці радянської України студентці, яка відмовилася вступати у комсомол, щонеділі
і в свята ходила до церкви,
доводилося несолодко. Здібності і жагу до знань помітили викладачі, тому завжди
захищали талановиту, закохану в зорі дівчину, яка обрала рідкісну, але потрібну
в Союзі, що вів боротьбу за
першість у вивченні космосу,
спеціальність «астрофізика».
Закінчивши
фізико–технічний факультет Київського
державного
університету
імені Тараса Шевченка, молода викладачка відкинула
пропозиції роботи в столиці
й обрала Ужгородський університет, де організувала
станцію оптичних спостережень. Мотря Братійчук провела перші вдалі дослідження штучних супутників Землі.
За ними йшли все нові й нові
наукові досягнення, якими
зацікавила фахівців із Москви, Ленінграда, Києва. Тож
Мотрі Василівні прощали навіть безпартійність. За сприяння президента Академії
наук СРСР академіка Мстислава Келдиша, на базі станції
створено спеціальну лабораторію космічних досліджень.

«Ми займалися пошуками
штучних об’єктів, вивчали
їхню поведінку на орбітах.
Замовлення надходили здебільшого з Москви, часом за
це платили понад 2 мільйони
рублів, що удесятеро перебільшувало бюджет університету», — розповідала професор Братійчук. Науковець
розуміла, що людство не
може обійтися без штучних
супутників, з допомогою яких
вивчали Землю та інші планети Сонячної системи, робили метеорологічні прогнози,
геологічні розвідки океанських глибин, надр землі,
ретрансляцію зв’язку. Втім,
уже тоді усвідомлювала, що
їх використовують в рамках
протистояння геополітичних
монстрів США та СРСР: для
наукового шпіонажу, розкручування ядерної гонки, підтримки залізної завіси тощо.
А велика кількість сателітів
засмічувала космос, що, на її
думку, було цинізмом.
Дослідниця робила відкриття одне за одним, і зав-

Красуня-астрофізик віддала своє життя науці.

віком може досягти вершин
у науці, політиці чи будь–яких
інших сферах. І впевнено дотримувалася цього кредо:
стала автором понад півтисячі наукових робіт, більше
сотні тем, багатьох посібників
з астрофізики, методичних

Братійчук провела перші вдалі
« Мотря
дослідження штучних супутників Землі. За ними
йшли все нові й нові наукові досягнення, якими
зацікавила фахівців із Москви, Ленінграда,
Києва. Тож Мотрі Василівні прощали навіть
безпартійність.

»

дяки її спостереженням і теоретичним розробкам вдалося
пояснити незрозуміле науковцям явище, яке виникло на
американському
супутнику
«Геос-2». Мотря Братійчук відкрила, що Земля має грушовидну форму, а не сплюснутої
кулі, на ній є кілька великих
виступів і впадин. Рівнянка
вважала: жінка нарівні з чоло-

розробок, досліджень.
Зачарована зорями, на
землі жінка пари собі не знайшла, тож усю любов і знання
віддавала колегам і студентам. Була вимогливою в роботі, але дуже дружелюбною
з молоддю. Безкінечно говорила про космос, запрошувала на гостину, сиділа біля
вогнища з гітарою під час на-

укових подорожей. І до кожної
зустрічі ретельно готувалася
— будувала свої розповіді на
оригіналах творів фундаторів фізики Ейнштейна, Бора,
Планка. При цьому жила дуже
скромно — не всі у рідному
селі знали про те, що їхня
землячка — світило космічної
науки.
У 1966 році Мотря Братійчук вирушає в експедицію
до Сибіру, паралельно з якою
пробує знайти сліди батька.
Там вона зустрілася з багатьма депортованими українцями, та могили найріднішої
людини не знайшла. Повернувшись, вчена, яка розумілась на мистецтві, історії,
любила музику, літературу,
організувала
студентський
клуб «Еврика». Але тодішня
влада побачила у ньому вільнодумство, тож його закрили.
Вона ніколи не загадувала бажання, коли падала
зірка, бо ж мала пояснення:
не зорі падають, а згоряють
шматочки пилу в атмосфері,

У середньому 53 гривні отримують українці за годину роботи. У Києві спостерігався найвищий рівень погодинної
оплати – 81 гривня. Найменше платять у Чернігівській області –
42 гривні. А от у США цей показник в середньому 22 долари або
майже 600 гривень, що в 7 разів більший, ніж в українській столиці.

натомість ці спостереження
викликали цілком наукові бажання — виміряти швидкість
і яскравість метеорного потоку. «Якщо люди хочуть у щось
вірити, то хай вірять», — натомість заохочувала до мрії
інших. Була переконана у вищому Розумі, а коли говорила про Бога, наводила слова
космонавта Германа Титова:
«Я знаю, що душа живе й знаходить свій осередок у космосі». А про себе зазначала:
«Знаю, що моя душа буде на
малій планетці під № 3372».
Цей астероїд відкрив у 1976
році російський вчений Михайло Черних, а у 1996–му
міжнародний астрономічний
союз присвоїв йому прізвище
нашої землячки.
Земний шлях Мотрі Василівни закінчився 4 квітня 2001–
го. Її поховали у рідному селі,
як заповідала, поряд із матір’ю. На могилі — пам’ятник:
по орбіті навколо Землі летить
штучний супутник, розроблений дубенським художником
Василем Захаровим. А в Ужгороді посеред густого лісу сумує старезна будівля зі сферичним дахом, що колись була
церквою. У цій обсерваторії
в 1957 році науковці першими
побачили штучний супутник
Землі. Протягом 44 років під
керівництвом уродженки Рівненщини запускався величезний телескоп: стеля розкривалася і люди спостерігали за
Всесвітом. Нині ж обладнання
більшість часу простоює, хоч
і дотепер до космічної лабораторії звертаються по допомогу
в екстремальних ситуаціях науковці інших країн.
Дехто вірить, що при
народженні дитини запалюється нова зірка, яка й
охороняє її упродовж життя, дехто — що небесні світлячки — це душі померлих,
які спостерігають за нами
із Всесвіту. Та приклад
Мотрі Братійчук свідчить
— лише повсякденною працею, наполегливими кроками до поставленої мети
можна дістати навіть зірку
з неба, а з нею — і безсмертя. n

66% населення називають українську мову рідною, проте лише
55% розмовляють нею вдома.
При цьому 64% наших співгромадян виступають за зміцнення позицій державної мови.
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n АртБарикада
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Снайпер: «Тобто ви всі очікуєте загибелі тих,
що по той бік від вас, але хочете,
щоб за вас це робив хтось інший?»

«Уяви, відкриваються двері цієї суперзатишної,
мирної кав’ярні й влітає сюди снайпер із чужого
світу. І всіх кладе. Жах. Щоб цього ніколи
не трапилося, я маю робити свою роботу».

Аматори-актори за покликом серця (зліва направо): Микола Більшевич (Бард),
Ольга Трохачова (Марія), Руслана Волосюк (офіціантка), Юрій Дмитрук (снайпер Святий)
та режисерка Наталка Максимчук отримують овації залу.

«Вперше» показали відвертий
«Діалог зі снайпером»
В основі сюжету — зустріч і розмова в кафе двох колишніх однокласників.
Вона живе в ідеалістичному світі, де немає війни, їй боляче від одного розуміння,
що когось треба вбивати. А він — солдат без імені, без фото в соцмережах,
той, кого не існує, він — снайпер із позивним Святий, хоча каже, що не вірить у Бога
Лариса ЗАНЮК

ілу годину, затамувавши подих, глядачі у луцькій бібліотеці
№ 10 стежили за психологічним двобоєм молодих
людей. Кожен звіряв і свою
власну позицію, і невтішні
сльози заступали погляд.
Авторка
п’єси
Жанна
Безп’ятчук як журналістка
«ВВС» неодноразово бувала
в гарячих точках, знімала події
на Майдані, тому її сценарій
надто правдоподібний. Драма
отримала відзнаку експертної
ради IV фестивалю «Тиждень
актуальної п’єси», а вперше на
сцені її поставили луцькі акто-

Ц

ри–аматори театру з промовистою назвою «Вперше», що
діє в Будинку культури «Патріот
Батьківщини» під керівництвом
Наталки Максимчук.
Чотири роки любителі сцени виступають як театр літературних презентацій. Авторка
схвально відзначила постановку лучан — аматори надихнули
на продовження.
Про особливості театру
«Вперше» розповіла режисерка Наталка Максимчук:
— Робимо поетичні перформанси, бо насамперед хочемо популяризувати місцевих
поетів, гастролюємо з вуличними виставами. Мої актори не
мають спеціальної освіти, але

немає заповідей
« Тут
ніяких, окрім однієї:
вбивай ворога,
бо він уб’є тебе
або ще гірше —
твого друга.

»

мають такий ентузіазм! А це
надважливо для аматорів.
Ольга Трохачова, яка зіграла подругу снайпера Машу, за
професією — менеджер, побачила оголошення про набір
акторів і вирішила спробувати.
— З дитинства люблю виступати перед публікою, пишу
вірші, — каже Ольга. — Щодо

ролі, то позицію Маші не одразу сприйняла, але спілкувалася з автором п’єси. Вона хотіла
показати, що більшість людей
не розуміє, що ж насправді
відбувається на війні. І через
снайпера відобразила світ тих,
хто воює. Тепер і я, коли бачу
людину у військовій формі,
знаю, що вона відчуває. Моя
героїня проникла в душу бійця
і зрозуміла його. Він уже втрачав кохання і не сприймає почуттів. «Якби мене хтось чекав,
я хоч би знав, за кого воюю»,
— каже снайпер з позивним
Святий, і це дійсно важливо
кожному, хто там.
Волонтер і гітарист Микола Більшевич додавав грі осо-

бливої виразності своїми піснями, багато з яких писалися
дорогою з фронту. Офіціантка у кафе (Руслана Волосюк)
справно виконувала замовлення, а двоє колишніх однокласників — Маша і спецназівець без імені зустрілися, щоб
поговорити про війну.
Головного героя «Діалогу
зі снайпером» Юрія Дмитрука
привела в театр подруга Даринка Кухарук. Вони познайомилися на одному з декламаторських конкурсів у Польщі.
А ще він грає на гітарі, пише
пісні й ось уперше спробував
себе актором — вийшло напрочуд переконливо, хоч за
професією Юра… бухгалтер,
та, видно, за покликанням таки
артист. І тема війни близька
— його батько Олег служив
в 51–й бригаді. Часом родичі
атовців знають про війну більше, ніж деякі генерали.
— Це мій дебют, я посилено
працював над собою, — розповідає Юрій Дмитрук. — Важко
було казати, що не вірю в Бога,
бо я вірю, але свого героя розумію: складно вірити, коли
щодня бачиш смерть. Ще важче переконувати людину, яка
зневірилася. Треба бути чесним, — міркує Юрій.
«Тут немає заповідей ніяких, окрім однієї: вбивай ворога, бо він уб’є тебе або ще
гірше — твого друга. Будь–яка
війна безглузда. Без сенсу, без
жалості, без логіки, без Бога,
без планів на майбутнє, без
упевненості», — каже снайпер. Він не вбиває людей, він
знищує ворогів, щоб ті не прийшли завтра в наші суперзатишні кав’ярні й теплі домівки.
Морозяної зими і спекотного
літа він виконує свою роботу.
І не має часу на жаль і сумніви.
— Головне — повернись, —
просить Маша Святого і читає
йому вірш:
Повернись так, щоб хтось
цілував кожну зморшку твою,
Повернись так, щоб хтось
шепотів тобі слово «люблю».
— Припини, я занадто тупий для таких віршів, — стримує свої емоції снайпер. І просить замовити… сорокауст.
— Тільки зроби це тепер, щоб
не було пізно. Чи за мертвих
теж його замовляють?
— Таких не буває для Того,
до Кого вони звернені. n

n Сильні духом

Волинянка Юлія Батенкова зупинилася
за крок від медалі. Але це ще не вечір!
Петро ПАС

Фото із сайту Inform-ua.info.

Закінчення. Початок на с. 1

Наступного дня переможну естафету Віталія Лук’яненка продовжив
28–літній представник Миколаївщини
Максим Яровий, який не мав рівних
у лижних перегонах (сидячи) на довгій
дистанції — 15 км — і вперше здобув
паралімпійське «золото»!!! У 15 років
Максим упав із 8–метрової висоти
і пошкодив хребет…
А ось 23–річний представник Чернігівщини Ігор Рептюх виборов у Південній Кореї вже дві медалі. «Бронзу»
у першій гонці серед спортсменів
із вадами зору та ураженням опорно–рухового апарату у біатлоні на
дистанції 7,5 км (стоячи) він змінив
на «золото» у змаганнях лижників на

в 13-разової
« Але
призерки паралімпіад
(!) Юлії БатенковоїБауман ще будуть гонки
і, сподіваємось, вона
нарешті здобуде
таке бажане «золото».

Золотий фініш
Максима Ярового.

»

дистанції 20 км вільним стилем! У результаті побутової травми втратив усі
пальці лівої руки у віці 5 років…
За крок до п’єдесталу зупинилась
34–річна волинянка Юлія Батенкова–Бауман, яка фінішувала 4–ою
у біатлонній гонці на дистанції 6 км

стоячи (третє місце тут виборола
запоріжанка Людмила Ляшенко). У 8
років у результаті автомобільної катастрофи Юля отримала травму, що
спричинила ампутацію правої руки.
В аварії загинули її матір та брат…
Але в 13–разової призерки паралімпіад (!) Юлії Батенкової–Бауман
ще будуть гонки і, сподіваємось, вона
нарешті здобуде таке бажане «золото», якого так не вистачає для повної
колекції! Тож міцно тримаємо за нашу
землячку кулаки!
Лідери медального заліку
Паралімпіади-2018 після
трьох днів змагань:
№ Країна
1. США
2. Франція
3. Україна
4. НПС*
5. Канада
6. Словаччина

З
6
3
3
3
3
3

С
5
3
2
2
1
1

Б
4
3
4
1
3
1

Всього
15
9
9
6
7
5

Всього нагороди здобули представники
21 країни. НПС* — нейтральні паралімпійські спортсмени з Росії. n
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n Футбол
Фото із сайту fcdynamo.kiev.ua.

Настанова перед матчем: «Слухай сюди, рудочубий:
будеш бити задом наперед!»

Дай, Боже, щоб ця «циганочка з п’яточкою» від Циганкова
обернулася для наших сенсаційним виходом у чвертьфінал...

У РИМІ ВХОПИЛИ «ОРЛА» ЗА ХВОСТА —
ЛИШИЛОСЯ ОБСКУБТИ У КИЄВІ!
«Динамо» неабияк присоромило букмекерів
Фото із сайту sport.ua.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

іга Європи. 1/8 фіналу. Перший матч. «Лаціо» (Рим, Італія) — «Динамо» (Київ, Україна) — 2:2 (0:1 – Віктор Циганков,
52 хв.; 1:1– Чіро Іммобіле, 54 хв.; 2:1 –
Феліпе Андерсон, 62 хв.; 2:2 – Жуніор
Мораес, 79 хв.)
8 березня 2018 року. Рим. «Стадіо
Олімпіко». Головний суддя Іван Кружляк (Словаччина).
Київське «Динамо» вкрай важко й
непереконливо входило у «весняну»
частину сезону. В 1/16 Ліги Європи
кияни заледве змогли здолати скромний грецький АЕК — за геть непереконливої гри допоміг лишень гол на
чужому полі.
Що ж до внутрішнього чемпіонату, то тут «апофеозом» стала поразка
у Львові з рахунком 1:3 дебютантові
УПЛ рівненському «Вересу».
Тоді відразу згадалися емоційні
рядки нашого читача, «старого уболівальника» і члена НСЖУ Миколи Миценка з Ківерців, які він якось надіслав
у редакцію:

Л

БУЛО В НАС «ДИНАМО»

Ще зовсім недавно гриміло
«Динамо».
В Союзі й Європі було воно
знане.
Такої команди сьогодні немає,
Бо вона щороку гірше
й гірше грає.
Нема тепер Біби, Турянчика
й Сабо,
А молодь лінива і грає ще слабо.
Чужі ж футболісти
в динамівській формі
Виходять на поле лише
для проформи.
Не всі гості щиро і класно
ще грають,
Вони грубі гроші сяк-так
відробляють.
Їм честь цього клубу нічого
не значить,
Це видно й сліпому,
а Суркіс не бачить.
Ось чому кияни в Лігу
не проб’ються.
Не дарма над ними
й фанати сміються…
Було в нас «Динамо»,
а зараз немає.
Про нього й Європа
уже забуває…

Бойко - Гармашу: «Я тобі як Денис Денисові скажу: заспокойся нарешті!»

трансляція поєдинку «Динамо» (Україна) — «Лаціо»
« Пряма
(Італія) у четвер, 15 березня, о 20:00 на ТРК «Україна».
А сьогодні на цьому ж каналі о 21.45 матч «Рома» (Італія) —
«Шахтар» (Україна).

»

Тож коли в 1/8 Ліги Європи жереб
визначив суперником киян італійський
«Лаціо», стало трохи лячно. У нас у
поєдинках із «Вересом» та АЕКом
очевидні проблеми — а тут грізні
«орли» із самого Риму!
Букмекери, до речі, були тієї ж
думки. Ставки на перемогу «Лаціо»
приймалися із середнім коефіцієнтом
1,44, тоді як коефіцієнт на ймовірний
успіх «Динамо» доходив до 8-ми. Нічию ж, у середньому, оцінювали в
4 — 4,5. Простіше кажучи, в «Динамо»
у цьому поєдинку не надто вірили…
І даремно!!! Кияни несподівано
продемонстрували змістовну гру та
неабиякий характер і досягли доволі
прийнятного «виїзного» рахунку —
2:2.
У першому таймі динамівці вистояли. Час від часу вони навіть організовували контрвипади, хоча загалом їм
несолодко велося під натиском римлян.
А ось невдовзі після перерви наші
відкрили рахунок. Віктор Циганков
прекрасно розібрався у ситуації після скидки Артема Бєсєдіна і холод-

нокровно відправив м’яча у ворота
Томаса Стракоші… п’яткою. Без жодного перебільшення — гол, який хочеться переглядати й переглядати!
Щоправда, заледве минуло 10 хвилин — і кияни вже «летіли» 1:2… Чіро
Іммобіле та Феліпе Андерсон забили
два «однакових» голи: під час стрімких
проходів, «з-під захисника», в дальні
кути воріт Дениса Бойка.
Одним словом, зірки на римському небі виразно починали вибудовуватися сприятливим для господарів
чином…
Щоправда, іншої думки був «свіженький» Жуніор Мораес, який вийшов на заміну замість Миколи Шапаренка. На 79-й хвилині бразилець
наважився на дальній удар з розвороту: виймайте, римляни, — 2:2! До того
ж, ще один красень-гол… і «асист» на
рахунку Віктора Циганкова. Лишень
подумайте: це взяття воріт стало для
динамівців восьмим після зимової
перерви — і в усіх без винятку брав
участь рудочубий Циганков (у п’яти
випадках в ролі «забивайла», ще в
трьох — як автор гольової передачі).

Тож цього заледве 20-річного футболіста назвали кращим гравцем тижня в Лізі Європи. Вболівальники ж
«Динамо» знову взялися захоплено
порівнювати Циганкова з Ярмоленком (який, до речі, у 20 ще аж ніяк «не
феєрив») і переконувати один одного
— Суркіс його в найближчі п’ять років
точно не продасть.
Також привертає увагу той факт,
що в «старті» киян знову було відразу вісім українців. Для порівняння: у
стартовому складі італійського клубу
вийшло «аж» двоє італійців — плюс
бразилець з італійським паспортом.
Ну а після нічиєї 2:2 у Римі «Лаціо»
конче мусить забивати у Києві. У тому,
що на НСК «Олімпійський» 15 березня
збереться щонайменше тисяч 40 глядачів, можна навіть не сумніватися.
Водночас, легко точно не буде — до
того ж, маємо кадрові проблеми (привіт Денису Гармашу, який пропускатиме матч через свій нестримний темперамент). Але ми дуже хочемо бачити
таке «Динамо» (ну, як на римському
«Стадіо Олімпіко») у чвертьфіналі!
ЗА ВОРОТАМИ

Олександр
ХАЦКЕВИЧ,
головний тренер
«Динамо»:
«Дякую за привітання, але сьогодні
ми відіграли лише
перший тайм. Результат у ньому нас
задовольнив, фрагментами порадувала й гра — і м’яч контролювали,
і в атаку виходили…
Своєю командою я задоволений. Були помилки, але без них
ніяк. Загалом же задоволений грою
як у обороні, так і в атаці. А стосовно «Лаціо», то я більше стежив за
своєю командою.
Перед кожною грою кажу, в тому
числі й своїм підопічним, що шанси
50 на 50. Після сьогоднішнього результату вони залишаються такими
ж, усе буде вирішуватися в Києві.
Гармаш? Він, перш за все, має
розібратися у своїй поведінці і зрозуміти, що все ж грає в команді».
Денис
ГАРМАШ,
півзахисник
«Динамо»:
«Морозюк зробив фол майже біля
лінії поля, а Лукас
взяв і перекинув
м’яч метрів на десять уперед і одразу ввів у гру. Після цього нам ледь не
забили гол, коли потрапили в штангу. Я просто хотів запитати, чому арбітр, який був обличчям до епізоду,
дозволив це зробити? У нас в Україні одразу свистять і пересувають
м’яч на потрібне місце.
Партнери ж підскочили, тому що
думали, нібито намагаюся на нього
накинутися, і вийшла така ситуація.
Я потім поговорив із ними — все
нормально. Це емоції. Я не такий,
як вважають. Тільки хотів запитати,
чому так сталося, адже через цей
епізод ми ледве не пропустили гол
і могли програти. Я ж переживав за
результат».
Віктор
ЛЕОНЕНКО,
екс-форвард
«Динамо»:
«Гармаш? Треба
переглянути фільм
«Собаче серце» і
спробувати пришити йому іншу голову. Те, що в команді є такі гравці, як Гармаш і Хачеріді,
робить тренера аматором. Я вже
не кажу про президента… На місці Хацкевича, я убив би Гармаша в
роздягальні. Навіщо він потрібен,
якщо у будь-який момент його можуть вигнати з поля?»
Більше про спорт – на сайті
VOLYN.COM.UA.
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Вітаємо!
З днем народження сьогодні вітаємо приємну, чуйну, надзвичайно відповідальну людину
Оксану Миколаївну
ДУДІНУ,
жительку села Сокиричі Ківерцівського району.
Бажаємо й надалі залишатися такою
енергійною і невтомною, завзятою і неспокійною душею, щирою і турботливою, щедрою на добро.
Нехай Господь Бог щедро дарує тобі, дорога сестричко,
здоров’я, світлу радість та родинне щастя.
Спинити час ніхто не в змозі,
І ліс шумить, і квітне сад.
На твоєму сонячному порозі
З’явились мудрих 50.
Нехай для тебе не згасає сонце,
Нехай не віють в душу холоди,
Хай жито на столі і Бог на небі
Тебе завжди рятують від біди.
З повагою
сім’я сестри Віри з Торчина.
Відсвяткувала 10 березня 70 років жителька села Осмиловичі Іваничівського району
Євгенія Андріївна
КУЗЬМИК.
Дорога мамочко, ти найкраща в світі. Ти
виростила нас справжніми людьми, володієш
даром безмежної доброти, справедливості,
любові до сім’ї. Бажаємо щасливо зустріти
ще багато ювілеїв. Нехай все, що тільки є на світі, приносить тобі радість. Не сумуй, що літа минають, ще до століття довгий вік. Із ювілеєм вітаєм, хай буде радісним кожен наступний рік. Нехай життя здається добрим дивом і
плідні будуть справи та шляхи, нехай
живеться легко і щасливо, благословенна будь Богом і людьми.
З повагою і любов’ю
сини Олег, Ігор, невістки Світлана,
Люба, внуки, правнучка Тіна.

Золотий ювілей відсвяткував 10 березня житель села Мирне
Горохівського району
Леонід Зіновійович
СЕНЮК.
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля вам радість завжди дарувала.
Хай сонечко світить, а серце співає,
Печаль хай дороги до серця не знає.
Бажаємо вам у це свято
Довгих років, радості багато.
Хай щастя буде у вашому домі,
Добро хай буде завжди.
Здоров’я міцного, щасливої долі
Хай Господь посилає на довгі роки.
З повагою
похресниця Юля, брат Юрій
з дружиною Любою і сином Олегом.
Відсвяткувала 8 березня 82 роки від дня народження рідненька матуся, бабуся, прабабуся, жителька села Воютин Луцького району
Марія Михайлівна
ХУДАЙКУЛОВА.
Летять роки, мов лебеді у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі,
Багато років зичим ще прожить.
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Тепла і поваги — від добрих людей,
Любові і шани — від рідних дітей.
Бажаємо здоров’я багато,
Без нього немилі ніякі діла.
Бажаємо спокою й миру в родині,
Бо більшого щастя у світі нема.
З любов’ю
дочка Люба, внучка Адріана,
правнучок Даниїл.

КРОСВОРД

Потрібен ПРОДАВЕЦЬ
(жін./чол.) в м. Ковелі,
постійне місце роботи, офіційне
працевлаштування.
Тел.(068)757-67-81.

Продам осипку,
висівки, зерно.
Можлива доставка.
Тел.: (0332) 70-85-72,
050-616-72-00.

Â²ÁÐÎÁËÎÊÈ
(11 ãðí/øò)

ÃÀÇÎÁËÎÊÈ
(985 ãðí/ì3)

від виробника.
Організовуємо доставку.
Тел.: 066C897C96C96, 067C116C11C44.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
ОПЕРАТОР (ТРАКТОРИСТ)
САМОХІДНОГО
ОБПРИСКУВАЧА.
Тел. 067 334 53 27.
ОГОЛОШЕННЯ!
Господарство візьме
на роботу ветлікаря.
Житлом
забезпечуємо.
Зарплата
за домовленістю!
Інформація
за телефоном
0673613430.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 7. Людина, яка грає музику з різних носіїв звуку для аудиторії слухачів. 8. Архітектурно оформлений вхід споруди.
9. У ній не можна товкти воду. 10. Сіль нітратної кислоти. 12. Танець
чеського походження. 13. Збірка зі ста новел італійського письменника Джованні Боккаччо. 16. Складне питання, що потребує вирішення. 17. Трагедія німецького композитора Карла Орфа. 18. Невелика
лабораторна посудина. 20. Вид середнього навчального закладу.
22. Процедура притягнення до суду та припинення повноважень вищих посадових осіб держави. 25. Безнадійність, неорганізованість у
побуті представників інтелігенції. 26. Прилад у побутових пристроях для вимірювання точних відрізків часу. 27. Молодий спортсмен.
28. Збірка поетичних творів Т. Шевченка. 29. Жінка-чарівниця.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Заміська розважальна прогулянка з компанією. 2. Круте урвище, провалля. 3. Озеро у Південній Америці.
4. Наукове припущення, істинність якого не визначена. 5. Елемент
плавучого мосту. 6. Невелика мавпа родини вузьконосих. 11. Повідомлення, передане телеграфом. 12. Підставка, на якій встановлюють твір станкової скульптури. 14. Суцвіття злаків. 15. Пихатий, зарозумілий чиновник. 19. Місто-порт в Іспанії. 20. При пошкодженнях
згущення крові на тілі людини. 21. Птах сімейства грифів. 22. Одна з
форм мусульманської теократії. 23. Марка українського легкового автомобіля. 24. У грецькій міфології бог скотарства.
Склав Микола ДЕНИСЮК.
с. Щитинська Воля Ратнівського району.
Відповіді – у наступному номері

ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ

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

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

НА РОБОТУ В IT-КОМПАНІЮ
(офіс у самому центрі міста)

ЗАПРОШУЄМО
активну та працьовиту
прибиральницю.
093-915-915-9

РЕКЛАМА І ОГОЛОШЕННЯ

www.volyn.com.ua

НЕРУХОМІСТЬ

l

Терміново продається будинок (9 х 8)
у с. Сокиричі (15 км від Луцька). Є вода,
телефон, надвірні споруди, 75 соток
землі. Поруч — газ. Заасфальтований
доїзд. Можна частинами. Тел.: 096 83 68
448, 099 18 82 184.
l Продам (або обміняю) хату у
с. Шклинь Горохівського району (поряд
траса Луцьк — Горохів). Є усі надвірні
споруди, підведені газ, вода, 30 соток
городу. Тел. 066 52 00 992.
l Продається 1–кімнатна квартира
(с. Прилісне Маневицького району). Ціна
за домовленістю. Тел. 063 62 95 639.
l Продається половина цегляного будинку в центрі м. Рожище (3 кімнати,
кухня, ванна, сучасний євроремонт, усі
зручності). Є 4 сотки землі. Тел. 066 00
18 595.
l Продається цегляний будинок у
м. Берестечко Горохівського району
(3 кімнати, кухня, газове і парове опалення, металопластикові вікна, телефон). Є хлів, льох, криниця, 10 соток
приватизованої землі. Тел.: 068 51 41
400, 066 42 73 588.
l Продається будинок з надвірними
спорудами (с. Копачівка Рожищенського району). Тел.: 098 51 62 019, 098 57
19 002.
l Продається газифікований будинок
(12 х 10) з усіма надвірними спорудами
(літня кухня, хлів, льох), гараж, криниця,
дві земельні ділянки (0.38 і 0.40 га), садок. Ціна за домовленістю. (с. Печихвости Горохівського району). Тел. 067 41 92
017.
l Недорого у с. Бережанка Горохівського району продається газифікований дерев’яний шальований будинок
(2 кімнати, комора, веранда). Проведена вода. Є газифікована літня кухня, погріб, хлів, садок, 50 соток приватизованої землі. Зручний доїзд. Власник. Тел.
099 19 97 628.
l У центрі смт Колки Маневицького
району продається 2–кімнатна квартира
(косметичний ремонт). Ціна договірна.
Тел.: 096 90 36 941, 050 19 04 955.
l Продається у с. Княгининок Луцького району новозбудований будинок
(9 х 12) з керамоблоків. Є газ, вода, світло, земельна ділянка (0.25 га). Ціна договірна. Тел.: 097 80 77 261, 099 07 93 624.
l Продається у с. Римачі Любомльського району будинок. Є усі надвірні
споруди (гараж, літня кухня, хлів, льох),
колодязь, земельна ділянка (0,25 га).
Усе приватизоване. Ціна договірна. Розглянемо інші варіанти (обмін на квартиру
у м. Вараш). Тел. 096 97 44 135.
l Продається земельна ділянка під забудову (м. Ківерці). Тел. 099 02 78 610.
l Продається у центрі с. Княгининок
(Маяки) Луцького району земельна ділянка (8 соток) під забудову. Ціна договірна. Тел. 095 12 58 516.
l Продається
земельна
ділянка
(12 соток) у с. Забороль Луцького району. Є усі зручності, хороший доїзд. Недорого. Тел. 068 83 87 046.

АВТОРИНОК

l

Терміново недорого продається автомобіль «Форд» (хетчбек) на українській реєстрації, дуже добрий стан. Тел.:
097 60 56 681, 098 57 85 785.
l Продається автомобіль «Мерседес
Віто-110», пасажир (6 місць), білого кольору, 1999 р. в. (м. Нововолинськ). Тел.
067 68 52 238.
l Продаються: автомобіль УАЗ-31512,
1990 р. в., легковий причіп до УАЗ, запчастини до автомобіля УАЗ. Терміново.
Тел.: 099 22 91 573, 097 47 12 824.
l Куплю автомобіль ЛуАЗ та запчастини до нього. Дорого. Тел.: 066 12 99 287,
097 31 71 804.
l Продається комплект запчастин до
автомобіля УАЗ-469. Тел. 096 24 22 020.
l Куплю автомобілі ЗІЛ, ГАЗ, ВАЗ, «Москвич» та інші у будь–якому стані (на запчастини). Тел.: 067 42 81 124, 050 16 77
405.
l Куплю автомобіль у будь–якому стані (на українській реєстрації, нерозмит-

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

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у газеті «Волинь–
нова» — 25 гривень за одне найменування + 5 гривень, якщо ви бажаєте
розмістити на нашому сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські
секрети». Вартість оголошень про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три
одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 70 гривень
за один раз публікації + 15 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги —
70 гривень + 15 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою + 25 грн
(за сайт + 25). Вартість оголошення про згубу — 25 грн + 5 (за сайт). Оплата у
відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

нений, можливо після ДТП, кредитний,
розкомплектований, проблемний). Тел.:
099 73 74 388, 098 91 93 799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА

l Продається культиватор на 11 лап.
Тел. 050 85 87 290.
l Продається зернова тракторна сівалка, привезена з Європи. Можлива доставка. Тел.: 096 96 95 596, 050 84 29 221.
l Куплю навантажувач КУН (можна
запчастинами). Тел. 066 12 96 842.
l Продається комплект запчастин до
трактора МТЗ. Тел. 096 24 22 020.
l Продам: комбайни картоплезбиральний «Анна», бурякозбиральний самохідний «МAZOTI» (однорядний), плуг
3–корпусний, гноєрозкидач «KRONE»
(4 тонни). Тел. 068 02 24 984.
l Продається трактор МТЗ-80, 1992 р. в.,
мала кабіна. Тел. 097 18 23 785.
l Продається двигун Д-240 (з перехідною плитою до машини) та запчастини
до МТЗ. Тел. 098 51 69 673.
l Продається причіп 2 ПТС-4 (на кругу). Тел. 097 18 23 785.
l Продається обприскувач ОВП (2000
л, причіпний). Тел. 097 18 23 785.
l Куплю трактори МТЗ, Т-40, Т-25 у
будь–якому стані. Тел.: 096 53 38 840,
099 36 05 025.
l Продам: трактор МТЗ-80, задній міст
від МТЗ (корито), диски коліс до ПТС, заднє колесо до комбайна «Нива», ресори
до ПТС. Тел. 095 52 04 894.
l Продається різна с/г техніка: дискові
борони, плуги, прес–підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки, картоплекопачки, сівалки, сінограбарки, розкидачі міндобрив, косарки
роторні, грунтофрези, млини, а також
запчастини та комплектуючі. Тел.: 067
47 87 264, 095 00 50 455, 095 81 59 912,
096 34 46 777.
l Терміново продається трактор Т-25 у
дуже доброму стані. Тел. 066 37 55 728.
l Продам: сівалки (бурякова 6–рядна
і зернова), шнек для навантажування
зерна, плуг, обприскувач, культиватор,
борони, сінограбарку («сонечко»). Тел.
096 94 28 410.
l Терміново продається трактор Т-25 у
дуже доброму стані. Тел. 096 72 22 134.
l Недорого продається трактор Т-40
АМ, 1992 р. в., після капремонту, у дуже
доброму стані. Тел. 066 38 05 882.
l Продається трактор Т-16 М, 1992 р. в., у
дуже доброму стані. Недорого. Тел. 066
38 05 887.
l Терміново недорого продається
трактор ЮМЗ-6 АКЛ у доброму робочому стані. Тел. 096 80 48 733.
l Продається різна с/г техніка: картоплесаджалки, картоплекопачки, картоплекомбайни, плуги, культиватори,
дискові борони, грунтофрези, косарки,
сінограбарки, обприскувачі, розкидачі міндобрив, сівалки, прес–підбирачі,
зернозбиральні комбайни, трактор Т-25.
Тел.: 067 93 46 442, 095 15 53 666.
l Продається навісний стрільчастий
культиватор з важкими боронами (захват — 2.70, 11 лап). Новий. Тел.: 066 13
24 699, 068 72 02 348.
l Продається тракторний причіп
2 ПТС-4. Тел. 067 14 21 204.
l Продам: сівалки кінні та тракторні на
13, 15, 17, 25, 26 (анкерні та сошникові),
копачки «Кухман» (на дві шмиги), «Шмутцер», саджалку «Краммер» та на плуг,
картоплезбиральний комбайн «Хассія».
Тел.: 096 85 85 455, 098 11 67 547.

l Продам: трактори МТЗ (нові та б/в);
комбайни бурякозбиральні та зернозбиральні (усі моделі); фронтальний
навантажувач на МТЗ; шини (8.3/8-20;
12,5х80-18); кожух на двигун СМД; документи на МТЗ, 2 ПТС-4, СК-5 «Нива»;
ворота гаражні (3.10 х 3.10); причіп автомобільний (саморобний). Тел.: 097
27 77 435, 098 12 57 618, 050 67 11
093.
l Недорого продається трактор Т-25.
Терміново. Тел.: 099 24 68 946, 050 26
24 373.
l Продається трактор МТЗ-80 (мала
кабіна) у доброму стані. Тел.: 050 53 95
710, 098 63 05 257.
l Продам

міні–трактори (японського виробництва): «Кубота»,
«Янмар», «Ісекі», «Хіномото», «Мітсубісі» (від 17 до 80 к/сил). Повний
пакет документів, без використання в Україні (фреза у подарунок).
Можлива доставка. Тел.: 097 76 27
586, 050 56 17 800, 096 74 51 932.

l Продається трактор Т-25 у доброму
стані (привезений з Польщі). Тел.: 050 28
69 222, 097 14 20 540.
l Продається у Любешівському районі
трактор Т-25 у дуже доброму стані (привезений з Польщі). Тел.: 098 64 06 233,
066 34 56 267.
l Продається у дуже доброму технічному стані трактор Т-25 (привезений з Польщі). Доставка безкоштовна. Тел.: 066 47 09 124, 097 12
77 234.

l Продається у Любешівському районі трактор Т-40 АМ. Можлива доставка.
Тел.: 097 12 77 234, 066 47 09 124.
l Недорого продається трактор Т-40
АМ у дуже доброму технічному стані.
Тел.: 066 34 56 267, 098 64 06 233.
l Продаються: трактори Т-25, МТЗ,
зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі,
саджалки, сівалки, плуги та плуги оборотні, культиватор для міжрядного та
суцільного обробітку, картоплекомбайни, фронтальний навантажувач до МТЗ,
телескопічні навантажувачі, гноєрозкидачі, шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес–підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO».
Тел.: 097 23 95 170, 066 72 14 192.
l Продається трактор Т-25 (привезений з Польщі) у доброму стані. Недорого. Тел.: 096 42 90 426, 067 79 08 629.
РІЗНЕ

l

Продається у Ківерцівському районі
віз на гумовому ходу. Тел.: 096 43 02 626,
073 42 45 849.
l Продам: віброгідропрес (для виробництва блоків), форму на поребрик,
мішалку (0.25 кубів), дошки (під блоки),
шифер (200 кв. м, б/в). Недорого. Тел.
095 51 01 450.
l Продам вагу (500 — 1000 кг). Тел.:
066 70 60 709, 068 70 60 709.
l Продається віялка (млинок) у Горохівському районі. Тел. 068 84 52 196.
l Продам мішки (з–під цукру). Тел. 050
90 40 825.
l Продам: дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, цеглу білу та червону
(нову та б/в), пісок, щебінь, відсів, шифер (б/в), глину, чорнозем. Доставка.
Послуги навантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444, 067
45 02 527.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова,
пісок, щебінь різних фракцій (насипом,
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у мішках), камінь бут, цеглу білу та червону (нову та б/в), землю на вимостку,
гній, цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034, 096
99 43 100, 097 34 43 386.
l Продам: дрова, пісок, відсів, щебінь
(різних фракцій), цеглу, блоки будівельні, камінь формак. Доставлю пиломатеріали автомобілем (до 10 тонн). Тел.
050 37 81 998.

l Продам:

оцинкований
металопрофіль (від 98 грн/кв. м), кольоровий металопрофіль (від 102
грн/кв. м), металочерепицю (від
130 грн/кв. м), стовпчики для огорожі (40 х 40 х 2, ціна 61 грн/п. м.),
прогони для огорожі (30 х 20 х 2,
ціна 39 грн/п. м.), арматуру (діам.
— 8, ціна 10 грн/п. м). Тел.: 050 90
10 508, 099 19 79 367.

l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні),
рейки монтажні та інше. Доставлю. Тел.:
099 18 13 332, 097 64 92 371.
l Продається у смт Торчин Луцького
району дійна коза. Тел. 050 10 50 318.
l Продам робочу кобилу (7 років), а також обміняю молодого кнурика (дюрок)
на вгодовану свиню. Тел. 067 47 52 404.
l Продам коня (5 років) у с. Берегове
Рожищенського району. Тел. 067 93 43
492.
l Продається кобила (3 роки) у Рожищенському районі. Тел. 096 20 12 260.
l Продається лошиця (6 міс.). Тел.:
098 52 27 616, 068 99 34 519.
l Продається дійна коза (після 3–го
окоту, козенята в подарунок). Тел. 068
51 42 923.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
l Куплю корів, биків, коней, телят.
Тел. 068 91 57 460.

l

Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.: 050 18 64 979,
097 07 72 211.
l Куплю: ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Куплю теля (живою вагою). Тел. 098
28 15 167.
l Продається надрання картопля, а також велика їстівна. Ціна договірна. Тел.:
096 83 68 448, 099 18 82 184.
l Продам горох. Тел. 096 24 22 020.
l Продам насіння раундапної сої. Тел.
068 02 24 984.
l Продам саджанці малини (високоврожайний сорт Зюгана, осінній, ремонтантний). Тел. 099 26 13 620.
l Віддам цуценя у добрі руки (1.5 міс,
дворняга, чорний окрас). Тел. 050 85 93 151.
l Подарую гарного, привченого до
лотка, котика (5 міс., сіамська порода).
Тел.: 095 82 12 039, 068 05 56 060.

ПОСЛУГИ
l Перекриваю дахи (покраска,
монтаж, демонтаж та ін.) у межах
Горохівського району. Тел. 096 89
86 406.

l Виконую будівельні роботи (покрівля
даху, фасади та ін.). Тел. 096 68 01 515.
l Перекриваю дахи, мурую стіни з
блоків, цегли, роблю монтаж та підшив
водостоків, утеплення фасадів, виконую
бетонні роботи. Тел. 096 42 24 834.
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

l

Загублене свідоцтво на право власності на нерухоме майно (№ 34 від
23.02.2011 р.), видане виконавчим комітетом Скірченської сільської ради (рішення від 26.11.2010 р.) на ім’я Сас Ганна Іванівна, вважати недійсним.
l Загублений сертифікат (серія ВЛ
0161972) на право власності на земельну частку (пай), виданий 20.06.1997 р.
за № 750 Чаруківською сільською радою
(КСП «8 Березня») на ім’я Козак Володимир Васильович, вважати недійсним.
l Загублений студентський квиток, виданий Коледжем технологій бізнесу та
права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на
ім’я Шкабура Валерія Валеріївна, вважати недійсним.

ПАМ’ЯТАЄМО, ЛЮБИМО, СУМУЄМО
12 березня минуло 5 років, як
загадкова смерть у розквіті літ,
життєвих надій і задумів зупинила таке добре і любляче серце дорогого сина, чоловіка, зятя,
брата, дядька, племінника, друга
Віталія Івановича
ШВЕЦЯ.
Проминуло п’ять сумних років,
Як не стало чути твоїх кроків,
Не чути звуку твоєї машини,
Нема телефонних дзвінків від рідного сина.

В Гаразджу на могилу до тебе приїжджаєм,
До пам’ятника зі слізьми припадаєм.
Помолимось Богу, квіти приносим
І Царства Небесного в Бога просим.
Дні ідуть, роки минають,
Сини не вмирають —
Вони у Вічність відлітають...
Хто знав нашого Віталика, пом’яніть
його добрим словом та щирою молитвою.
З глибоким сумом та скорботою
вся родина.

Нотаріуси Волині глибоко сумують з приводу
смерті колеги
Ганни
Михайлівни
БОЯРСЬКОЇ
і
висловлюють щирі
співчуття
рідним та
близьким
покійної.
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n На поворотах долі
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n Спорт

Сергій Піддубний:
«Хочу вибачитися перед
уболівальниками»

«Якщо шукаєте надійну людину, приходьте до мене».
За два матчі у наші ворота влучило аж 7 м’ячів.

ЛИСТ ЖІНКИ З БУДИНКУ
ПРЕСТАРІЛИХ
Я ніколи не хотіла бути комусь тягарем. Не
згадуватиму про своїх племінників, в котрих
уже є діти і яким я віддала квартиру, де мешкала
перед тим, як оселитися тут. Я сама захотіла її
залишити. А що б ви зробили на моєму місці?
ені 82 роки. Не надто
стара, але залишатися одною вдома вже не
могла. Часом я забувала прийняти ліки, а іноді не могла
зранку вийти з дому, аби сходити
в магазин. І тоді вирішила: будинок
для престарілих, де я змогла б жити
з приємними людьми мого віку. Все
державне, гарантоване, не треба застеляти ліжко, готувати їжу й комусь
заважати.
Залишити свій дім було нелегко.
Одна річ це сказати, інша — зробити. Але зрештою я таки наважилася.
Деякий час не могла зовсім спати:
меблі, сервіз, посуд, фотокартки на

М

нема нікого, хто
« Якщо
згадує вголос твоє ім’я,
ти можеш мати все
— але почуваєшся так,
ніби не вистачає повітря.
Закінчиться тим, що я і
його забуду?

»

стінах, запахи, гомін, каструлі. Коли
вони завжди поруч — здається, це
нормально, їх не помічаєш. Але коли
ці речі вже не належать тобі, тоді це
відчуваєш.
Тут мені не погано. Годують. Чесно кажучи, їжа не завжди якісна й інколи просто «прийнятна». Чистота. Тут
навіть є гарний сад. Теоретично, адже
коли мій стан здоров’я погіршився,
без сторонньої допомоги туди піти не
можу. Зрештою, немає особливо на
що нарікати, якщо не зважати, що коли
перебуваєш тут, усередині, все життя
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починає перекручуватися. Те, що було
колись нормальним, стає неможливим. Спробуйте, якщо не вірите.
Час. Досить скоро ти забуваєш,
який сьогодні день, тому що всі дні
стають однаковими. Ти живеш так,
ніби вже нема чого чекати. Навіть телевізійних програм. Тому що по телевізору є одна програма для багатьох
людей і кожен хоче дивитися в цей час
іншу.
Речі. Нема нічого складного
в тому, аби купити нову батарейку
для радіо, носовички, фруктовий сік
чи журнал. Зараз всі ці звичайні речі
я отримую лише коли час від часу до
мене приходять племінники. Але вони
мешкають далеко і я не хочу їм зайвий
раз обтяжувати життя.
Окуляри. Тут усе стає проблемою,
і в цьому нема нічиєї провини. В мене
зламалися окуляри, вони впали зі столика. І минуло багато тижнів, перш ніж
я знайшла, хто міг би зі мною піти до
лікаря замовити нову пару.
Ім’я. Якщо вже казати всю правду,
найважче пережити той факт, що ніхто
протягом днів, тижнів не називає мого
імені. Ти можеш мати все, але в таких
випадках почуваєшся так, ніби не вистачає повітря. Закінчиться тим, що
я і його забуду?
Тому я сказала собі: треба щось
змінити.
Але що здатна зробити я? Можу
стати подругою. Вірною. Так. Якщо
шукаєте надійну людину, приходьте
до мене. Мені цікаво те, що відбувається в світі, сподобалося б слухати
ваші розповіді. Я сказала собі: «Година часу». Вашого та мого. Аби стати
друзями, щоб мати на кого покластися. Перед обличчям самотності. n
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Рівняни розгромно поступаються «першоліговому»
колективу в матчі-відповіді й вилітають із розіграшу
Кубка України
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

набридло —
« Програвати
хочемо перемог!

»

ЗА ВОРОТАМИ

Сергій ПІДДУБНИЙ,
головний тренер МФК
«Кардинал-Рівне»:
«Хочу вибачитися перед вболівальниками. Рахунок — неприпустимий. Не
хочу образити жодним чином «АРПІ»,
але ми не мали права цій команді
програвати. Наша мала би бути вище
класом і доводити, що ми сильніші.
Особливо вдома.
Що пішло не так? Не знайшлося
лідера, який міг би взяти гру на себе
і повести вперед інших. Крім того, не
можна грати без воротаря. Треба відбивати, виручати. А в нас обоє воротарів травмовані.
Не можу сказати, що зіграли ми
зовсім погано. Малюнок гри був. Не
було лідера на майданчику. Навіть
у такій ситуації ми мали доводити гру
до перемоги. Але знову не забивали.
А не забиваєш — то десь точно отримаєш контратаку. Невтішний для нас
результат. Дуже важко щось коментувати». n

І вдома спочатку все пішло так, як
треба. Вже на сьомій хвилині МФК «Кардинал-Рівне» виходить уперед — Максим Мануйленко першим встигає на
добивання м’яча, який влучив у штангу
після удару Артема Фаренюка. 1:0 — рахунок, який уже влаштовував господарів. На якусь мить здалося, що здобуття
путівки до «фіналу чотирьох» — то лише
питання часу!
Де там, невдовзі гості зрівнюють
— гол на рахунку Олександра Оліщука.
А трохи згодом вони пробивали, здавалося, не надто небезпечний штрафний.
М’яч летів за добрих два метри ліворуч
воріт, але… зачепив Максима Мануйленка і зрикошетив у ворота — неймовірно
прикрий автогол! 1:2 — і господарям треба забивати двічі лишень для того, аби
вирівняти ситуацію за підсумком двох
матчів (тоді хоча була б серія пенальті).
Звісно, далі «кардинали» вперто
йшли вперед — і до перерви, і вже в другому таймі. І таки мали хороші шанси
забивати. Проте не складалося. Тож дії
рівнян на майданчику вимушено ставали дедалі авантюрнішими. І за п’ять хвилин до закінчення ігрового часу Яссін
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722007
Рузак Петро Макарович
723894
Римар Микола Анатолійович
723894
Наумук Сергій Васильович
725102
Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна
725102

727107

»

Ще про спорт читайте на с. 1, 12, 13.

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ
Місцевого самоврядування
і сільського життя
Гарбарчук Костянтин Володимирович 725102

Інформації
Козюпа Мирослава Павлівна

Занюк Лариса Віталіївна

Реклами і маркетингу
Борох Сергій Іванович

723894

770770

Листів і зв’язків
із читачами
Снічук Христина Миколаївна

726121

Соціального захисту
Заступники відповідального секретаря
723894
Харчук Олена Андріївна
720666 Сомова Євгенія Володимирівна
Банада Олеся Андріївна
720666
Економіки
Головний художній редактор
Лісова Алла Степанівна
(244) 31178
Міщук Олександр Ярославович
720666
Освіти і культури
Головний бухгалтер
Вдовиченко Тамара Федорівна

Ессаргіні таки користується цим — 1:3
— і господарям треба було забивати
вже чотири м’ячі.
Не забили жодного, натомість
пропустили ще один — той таки приймак-марокканець Ессаргіні (Яссін
лишився в Україні, одружившись із нашою співвітчизницею під час навчання
у виші) оформив дубль, і втретє засмутив клуб Екстра-ліги у двох поєдинках.
Тож вилітаємо з розіграшу Кубка,
поступившись у двоматчевому протистоянні «першоліговому» колективу із
загальним рахунком 3:7. Справді прикро. Особливо з огляду на те, що ще
зовсім недавно Сергій Піддубний озвучував амбіції дуже серйозно поборотися за здобуття трофею.
Тепер усі надії покладаємо на чвертьфінальну серію плей-оф Екстра-ліги
з «Титаном» із Покровського. Програвати набридло — хочемо перемог!

Кубок України з футзалу. 1/4 фіналу, матч-відповідь. МФК «Кардинал-Рівне» (Рівне) — «АРПІ» (Запоріжжя) — 1:4 (1:0 — Максим Мануйленко,
7 хв.; 1:1 — Олександр Оліщук, 10 хв.;
1:2 — Максим Мануйленко, 12 хв. (автогол); 1:3 — Яссін Ессаргіні, 35 хв.; 1:4 —
Яссін Ессаргіні, 36 хв.) Перша гра — 2:3.
10 березня 2018 року. Рівне. ДЮСШ-4.
У першому чвертьфінальному поєдинку Кубка України «кардинали» поступилися на виїзді «першоліговому» клубу
«АРПІ» із Запоріжжя. Прикру поразку 2:3
Сергій Піддубний тоді «списав» значною
мірою на упереджений арбітраж. Уболівальники ж рівнян, певно, заспокоювали себе. Мовляв, це ще не трагедія
— вдома «злішими» будуть!

723894

Приватних
оголошень
Тимощук Руслана Борисівна

723932

Спеціальний кореспондент
Власюк Людмила Миколаївна

723894

Фотокореспонденти
Філюк Олександр Миколайович
720666
Дурманенко Олександр Олександрович 720666
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