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Вагомим успіхом для Наталки стало здобуте призове
місце у Міжнародному конкурсі.

Маневицька
акордеоністка
підкорює країну
Наталія Горайчук посіла перше
місце в одній із категорій
ХХІІІ Всеукраїнського фестивалюконкурсу виконавців на
народних музичних інструментах
«Провесінь»
Хотілося б покритикувати, але Ігор Палиця, Олександр Савченко, Ігор Поліщук
справді організували акцію в кращих традиціях цивілізованого світу.

Сергій ГУСЕНКО

юбов до музики, напевно, почалася ще з райцентрівського дитсадка
«Сонечко», — усміхається, як сонечко, Наталія Горайчук на моє запитання, відколи у неї таке захоплення. — Наш музичний керівник Леся Антонівна Шуляк грала на баяні, і мені
це дуже подобалось.
У третьому класі, заручившись підтримкою
рідних, Наталка вирішила записатися в музичну
школу по класу акордеона.
— Зараз я працюю водієм у Маневицькій райраді, але молодим трудився завідувачем клубу

—Л
ПІД ЧАС МОЛИТВИ ЗА УКРАЇНУ
НАЗБИРАЛИ БЛИЗЬКО ПІВМІЛЬЙОНА
ГРИВЕНЬ ДЛЯ ОНКОХВОРИХ ДІТОК
Минулої п’ятниці Луцьк приймав учасників першого молитовного
сніданку Волині. Таким чином наша область приєдналася
до 11 регіонів країни, в яких уже проходять аналогічні зібрання
с. 2
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»

була категоричною
« Донька
і бажала навчитися грати саме

»

на акордеоні.

села Градиськ, тож проти занять музикою своєї
доньки, звісно, не був, — розповідає батько дівчини Анатолій Петрович. — Але коли з Наталкою
завітали до музичної школи, директор Микола
Бугайчук, подивившись на те, що донька невеличка, запропонував їй записатись на скрипку чи
бандуру. Проте вона була категоричною і бажала
навчитися грати саме на акордеоні. Тож так і сталось, а потрапила до викладача Лілії Алексійчук.
Наполегливість та постійні тренування дали
гарний результат — і вже незабаром дівчина
брала участь у багатьох музичних конкурсах.

»

Закінчення на с. 10
Р

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

ЧЕТВЕР —
«Волинь-нова»
(24 сторінки);

П’ЯТНИЦЯ —
«Цікава газета
на вихідні» (16 сторінок).

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

Рівне

l Артем Кавара, одинадцятикласник Луцької гімназії № 21 імені
Михайла Кравчука, став кращим
учнем року на Волині. Хлопець посів
третє місце на міжнародній олімпіаді
з природничих наук у Франції. Через
напружений графік у нього мало часу
для відпочинку. Але від бальних танців, якими захоплюється вже 12 років,
відмовитися не може. Хоча Артем намагається розвиватися у різних галузях
науки, але є і улюблений предмет — географія цікавила його ще дитинства.

l На Рівненщині нелегальні бурштинокопачі вчинили опір поліцейським та лісникам. Дев’ять працівників Березнівського лісгоспу та п’ятеро
правоохоронців на трьох службових
авто проводили рейд у Бобрівському
лісництві. І в 21-му кварталі виявили
близько 70 старателів, які трьома мотопомпами вимивали янтар. Це були
мешканці села Лінчин Березнівського
району. Їх намагалися затримати, але
після конфлікту вони забрали обладнання і втекли.

l Лариса та Петро Баки із села Рованці Луцького району, маючи п’ятьох власних дітей, всиновили ще
десятьох. Створили дитячий будинок
сімейного типу у 2005 році. Спочатку
взяли 5 дітей, а потім — ще 5. Діти тут
виростають, одружуються і створюють
власні сім’ї.
l 2 мільйони гривень за пільгові
перевезення вимагає у луцької
влади Укрзалізниця. Облікувати саме
лучан, які купують залізничні квитки,
зараз нереально. Паспорт пред’являють лише для посвідчення особи, не
фіксуючи реєстрації. Тож від сусіднього
Рівного просять понад 3 мільйони.
l Двоє волинян представлятимуть
Україну на Іграх Нескорених, що
пройдуть восени в Сіднеї, — Майя
Москвич, яка на фінальному всеукраїнському етапі здобула перше місце
у стрільбі із лука, та плавець Богдан
Оксентюк.
l Сприяти запобіганню екологічної катастрофи в обласному
центрі та навколишніх населених
пунктах просить у петиції на сайті
Президента України Володимир
Омельчук. «Уже п’ять років екологічна ситуація в Луцьку та населених
пунктах, розташованих поряд, є
катастрофічною — цілодобовий нестерпний сморід чути і вдень, і вночі,
неодноразово у річці Стир, яка протікає
через місто, спливала мертва риба.
Керівники міста, області, «Луцькводоканалу» та екологічної інспекції ігнорують та замовчують проблему, притому
якщо три —чотири роки тому сморід
відчувався лише влітку та в нічний час,
то сьогодні він став цілодобовим»,
— йдеться у зверненні.
l На Волині побачили смерч —
його зняла на відео Дарія Поддубецька. «Я особисто боюся вихрів.
А сьогодні їх довелося побачити
кілька… І це все на Волині! Приблизно
за 35 кілометрів від Володимира-Волинського в сторону Павлівки!!! Так,
так, там гуляють такі монстри», — написала жінка у соцмережі.
l У селищі Любешів відновили
рекреаційний пункт «Алея кохання» поблизу стадіону «Колос». Зокрема, було відремонтовано бесідку,
пірс, лавочки, місце для переодягання,
пофарбовано інформаційні знаки.
l В Іваничах автомобіль протаранив обмежувачі руху. Як виявилося,
за кермом був священнослужитель.
Внаслідок ДТП пошкоджені й автомобіль, і обмежувачі руху. «Я не знаю, хто
кому платитиме: ми йому за авто чи він
нам за обмежувачі», — віджартувався
у зв’язку з цим голова Іваничівської
селищної ради Федір Войтюк.

Єпископ Йосафат Говера, митрополит Михаїл та отець Роман Бурник
спільно відкрили урочистість.

Під час молитви за Україну
назбирали близько півмільйона
гривень для онкохворих діток
Минулої п’ятниці Луцьк
приймав учасників
першого молитовного
сніданку Волині.
Таким чином наша
область приєдналася
до 11 регіонів країни,
в яких уже проходять
аналогічні зібрання
Тамара ТРОФИМЧУК

«Ми знаємо, що таке сніданок, ми знаємо, що таке молитва. А що таке молитовний
сніданок? — звернувся із запитанням до учасників урочистого прийому організатор Національного молитовного сніданку
в Україні депутат Верховної
Ради Павло Унгурян. — Він не
схожий на нараду і не схожий
на весілля. Що ж це таке? А це
особлива форма управлінської діяльності, яка покликана
об’єднати вищими цінностями
різних за професією та політичними поглядами людей. І ці цінності — вчення Ісуса Христа».
У тому, що це справді так,
мали змогу переконатися
понад двісті учасників першого молитовного сніданку
Волині, які розмістилися за
ошатно прибраними столами
у фойє обласного муздрамтеатру. Було тут духовенство
різних конфесій — православні, греко- та римокатолики,
протестанти, іудеї. Державну
владу та органи місцевого самоврядування представляли
волинський губернатор Олександр Савченко, голова обласної ради Ігор Палиця, радник
луцького міського голови Ігор
Поліщук (саме мерії обласного
центру спільно з Волинською
радою церков належить ініціатива проведення урочистості).
На сніданок прибули народні депутати України Ірина
Констанкевич, Ігор Лапін, особливим гостем заходу стала
в. о.міністра охорони здоров’я
Уляна Супрун. Словами вітань
розпочали зібрання митрополит Луцький і Волинський
УПЦ КП Михаїл, Луцький екзарх УГКЦ Йосафат Говера,
директор релігійної місії «Карітас-Спес» Луцької дієцезії Римсько-католицької церкви отець
Роман Бурник. Після цього
весь зал, затамувавши подих,
прослухав молитву «Отче наш»
у виконанні архієрейського
хору «Оранта».
Традиція молитовних сніданків прийшла до нас з Аме-

Розмови за сніданком у неформальній обстановці.
Нічого подібного на Волині раніше не було.

двісті учасників першого молитовного
« Понад
сніданку Волині розмістилися за ошатно
прибраними столами у фойє обласного
муздрамтеатру.
рики, де такі зібрання відбуваються вже понад 60 років.
Подібні прийоми у цій країні
збирають не лише найвідоміших світових політиків, а й
місцеву владу, духовенство та
громадськість найменших міст.
Адже це хороша нагода для політичних опонентів сісти разом
за стіл для спілкування, не переходячи лінію, за якою починається протистояння. На молитовному сніданку в Луцьку,
крім представників різних церков, політичних кіл та бізнесу,
це засвідчили і два американські конгресмени, які приїхали
на Волинь як представники
конкуруючих партій республіканців та демократів.
Роберт Мак’юен (Республіканська партія) пригадав, як
у Клівленді під час урочистостей
з нагоди тисячоліття хрещення
Русі його вітали дівчатка в українських національних костюмах.
Тоді він сказав дітям, що Україна стане вільною ще до того, як
вони виростуть. І зараз у Луцьку
політик радий бачити, що його
слова збулися. Джим Слеттері
(Демократична партія) підкреслив, що перший молитовний
сніданок у Луцьку ввійде в історію та принесе нашій області багато плюсів, бо все, що пов’язане з вірою в Ісуса Христа, рано
чи пізно дає щедрі плоди. «Нас
тут зібрала молитва за Україну»,
— підтвердила цю думку в. о.
міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. До речі, під час сніданку була можливість зробити
добру справу — пожертвувати

»

кошти на гемоаналізатори для
Волинського обласного територіального медичного об’єднання. Ці прилади допоможуть
у ранньому виявленні онкологічних захворювань крові у дітей
(назбирали на вчорашній день
близько півмільйона гривень).
Молитовний
сніданок
став знаковою подією минулого тижня і широко висвітлювався в електронних ЗМІ.
Новинні сайти в деталях описували урочистий прийом,
але давали йому протилежні,
іноді несправедливі, оцінки. Особливо вразив опис
меню: буцімто у драмтеатрі
від наїдків ломилися столи,
і за це сніданок отримав назву «бенкет під час чуми». Як
очевидець події мушу сказати, що називати сніданок
бенкетом — велике перебільшення. На столах стояли круасани, бутерброди з ікрою
(по одному на людину), фрукти, сік, вода, кава. Частування було елегантним, але досить скромним, і аж ніяк не є
підставою перекреслити таку
гарну подію, що відбулася
в обласному центрі.
P. S. Кошти для прибання гемоаналізаторів можна переказувати
Волинському
обласному дитячому територіальному медичному об’єднанню (м. Луцьк, просп.
Відродження, 30) на рахунок 31556361236373 МФО
803014 ГУДКСУ у Волинській
області ЗКПО 21751226. n

l У Польщі затримали двох «заробітчанок» із Рівненщини, які свідомо
їхали за Буг надавати сексуальні
послуги, та їхнього вербувальника.
22-річний молодик у мережі інтернет
пропонував дівчатам роботу в масажному салоні. Потім у телефонному режимі повідомляв охочим, що насправді
вони надаватимуть послуги інтимного
характеру. На таку пропозицію погодилась 25-річна рівнянка та 28-річна
жителька Здолбунівського району.
l У Рівному обирають пам’ятник
Степану Бандері. Виставка проходить
у міському Будинку культури. На архітектурному конкурсі представлені сім
робіт. Для відзначення кращого проекту встановлені премії: перша — у розмірі 20 тисяч, друга — 15 тисяч і третя —
10 тисяч гривень. Проекти, що виграли,
переходять у власність територіальної
громади міста, а переможець конкурсу
отримає переважне право на подальше
розроблення (чи участь у ньому) проектно-кошторисної або містобудівної
документації.
l Через пробоїну у шлюзі на
70 сантиметрів упав рівень води
в Басівкутському озері. Протягом
двох діб намагалися виправити ситуацію комунальники, оскільки існувала
реальна загроза для життя водолазів: їх
могло засмоктати течією в місцях прориву. Тому дерев’яні щитки встановлювали зовнішнім способом. Еколог
Олег Гетун запевняє, що наразі ситуація
в масштабах водойми не критична, але
якби це сталося кілька тижнів тому, то
ікра, яку риба відклала під час нересту,
могла б загинути.
l У шоу «Караоке на Майдані» переміг Іван Мірошніченко з Рівного. Хлопець навчається в 11 класі школи № 15.
l Благодійний забіг «Почуй мене»
заради маленького Матвійка
Стрільчука відбувся у Дубні. Найменшому учаснику забігу всього 1,5 року,
і це сам Матвійко, а найстаршому — 62.
У жовтні 2016-го хлопчику встановили діагноз: двобічна сенсоневральна
глухота. Допомогти йому чути може
тільки кохлеарна імплантація, яку
провели у травні за 14 тисяч євро. Під
час забігу зібрали 27 тисяч гривень, які
використають для підключення самого
імпланта та реабілітацію Матвійка.
l 8,2 кілограма шкідливих викидів
припадає на одного мешканця Рівненщини. Упродовж 2017 року викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел забруднення порівняно з 2016-м збільшилися
на 5% та становили 9,6 тисячі тонн.
Основними забруднювачами повітря
були «Волинь-цемент», «Рівнеазот»,
«Консюмерс-Скло-Зоря», ТзОВ «Укрмолпродукт», ТзОВ «Агроконцерн».
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Доброго дня
вам, люди!
Знаєте формулу справжньої
журналістики?
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Сонце (схід – 5.05, захід – 21.27, тривалість
дня — 16.20).
Місяць у Рибах. 21–22 дні Місяця.
Іменинники: Сусанна, Геннадій, Степан,
Каленик, Григорій, Іван, Сергій.
7 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід – 5.07, захід – 21.28, тривалість
дня — 16.21).
Місяць у Рибах. 22–23 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Федір, Інокентій, Вікторія, Ярополк, Ігор, Макар.

Сергій НАУМУК

Фото Сергія НАУМУКА.

Коли проходиш поміж важких крапель, які
падають з кожної хвоїни, коли здалеку хапаєш оком одним-один мацюпусінький дубок,
що заховався серед сосен (не інакше сойка

Дорогою до читача: «Ану, що там написали?..»

ручка, диктофон і фотокамера...
А ось на цьому фото ті, хто несе
вам свіже й правдиве слово: журналіст, водій, заступник редактора
з передплати й доставки із нашою
газетою «Волинь», яку творять
люди багатьох дотичних до журна-

n Золоті слова
«Я став журналістом, щоб максимально близько
підійти до серця світу».
Генрі ЛЮС,
американський видавець
найвідоміших журналів «Life», «Time», «Fortune».

Особливий талант –
в особливої дитини

Фото з архіву Заболотцівської ЗОШ.

З-поміж численних локацій всеукраїнського
фестивалю дитячої творчості в Центральному
парку культури і відпочинку імені Лесі
Українки до 100-річчя позашкільної освіти
цей намет не можна було не помітити.
Хлопчина на великому полотні вишиває
бісером карту України. Його вправність
заохочує дізнатися, хто ж цей умілець?

То учень 5-го класу
Заболотцівської школи, що на Іваничівщині, Микола Філь (на
фото). У його доробку
багато картин та ікон
у цій техніці. А й правда – побувала якось у
Заболотцівській ЗОШ і

Модерна бабка
у постдощовому лісі

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Кожен може вивести її, читаючи улюблену пресу. В одному
учнівському есе натрапила на
таку: «Журналіст = психолог +
філолог + порядна людина». Але
життя переконує, що є й інші
успішні формулювання. Адже ця
професія не має «до і після роботи», вихідних і обідніх перерв.
Навіть у їдальні кореспондент
фотографує п’ять полуничок у
вазі за 12 гривень не тому, що
такий естет, а тому, що в думках
уже пише цікавий сюжет на тему
економіки

Хтось пожартував, що журналіст знає все про дещо і дещо про
все. Трохи психолог, лікар, учитель,
політик, і завжди учень. Як виявилося, за шкалою стресів ця професія зі 150 займає третє місце, пропустивши вперед лише шахтарів і
поліцейських. Хоч би що сталося,
ці люди твердо тримають руку на
пульсі новин і намагаються пролити світло часом і на темні речі. Вони
помічають те, на що інші закривають очі, чують те, що інші бояться
озвучити, з ними завжди записник і
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досі пам’ятаю його вишиті картини на стінах.
Тут декілька учнів навчаються за інклюзивною
програмою. Миколка
теж особлива дитина, і
навчання йому дається
важче, ніж однокласникам, але вишивати так,

як він, мало хто вміє. На
звіті «Дивосвіт дитячих
талантів» у Литовезькій
громаді ним зацікавилася методист державного центру естетичного виховання Надія
Шевчук та запросила
показати майстер-клас
із вишивання бісером
на
всеукраїнському
фестивалі. Подали й
ідею — створити в цій
техніці карту України.
Ідеї – це чудово, думаю
собі, слухаючи розповідь заступника директора з виховної роботи
школи, тільки хто ж їх
оплачує?
– Школа закупила
матеріалу на 1200 гривень, – пояснює Іван
Романюк. – Не буду
розповідати, як мудрували, щоб перенести ту
карту на полотно, але
таки за три дні з’явилися вишиті кольоровим
бісером обриси областей України.
Тож особливі діти –
не без таланту, і якщо
з ними займатися, будуть чудові результати.

лістики професій, що часто залишаються за кадром.
На продовження журналістської теми читайте уривки зі
щоденника легендарного редактора «Радянської Волині»
Полікарпа Шафети на с.11.

Хто зупинить
злодійський
промисел?
Схоже на те, що любителі
дармового освоюють
спеціальні підручники,
аби вдосконалити свою
фантазію і навики у
сфері добування грошей.
Квартири, автомобілі,
дачі – це з «крупного». А ще
додалася стаття – «дохід від
здачі металобрухту»
Роксолана ВИШНЕВИЧ

Туди потрапляє все, що погано лежить на подвір’ях, вулицях,
у скверах, підвалах. Примудряються поцупити навіть те, що не
просто забрати із призначеного
місця без спецзасобів. А от як
без зайвих звуків зняти захисні
кришки від коробок з електродротами, які розміщені на східцевих майданчиках біля квартир
– це питання. Саме їх не стало
однієї ночі в під’їздах будинку
№4 Шахтарського мікрорайону
міста Нововолинська.
Починаємо звикати, що викручують лампочки, крадуть килимки з-під квартир, забирають
на вулиці випрану білизну… Торік була «пошесть» на каналізаційні люки, тепер, очевидно, додали ще й такі металеві кришки.
Скільки за них можна вторгувати
– скажуть хіба що «спеціалісти»
у цій сфері. От якби була практика періодично перевіряти, хто
і який метал несе на такі скупки,
то, можливо, крадії думали б,
перш ніж робити шкоду оточуючим. Прикро, що доки правоохоронні органи «реформуються»,
злочинці додають обертів. Хто їх
може зупинити?

колись залишила тут жолудя і забула про нього), коли помічаєш шикарну бабку з краплями
води на крилах (на фото), яка причаїлася на
всуціль вкритих ісландським мохом гілках,
коли натрапляєш на свіжі пеньки, обгризені
бобрами, коли знаходиш і губиш у мокрій
траві їхні стежки, коли повертаєшся, лише як
замочиш ноги по коліна, то розумієш, що з
годину був нарівні з китайськими аристократами, котрі вважали найкращим у світі заняттям гуляти лісом і слухати спів пташок.

n Прогноз погоди

«Літо проситься
ся
ю
у жмені рясною
стиглістю плодів»
6 червня вшановується пам’ять
преподобного Симеона Стовпника на
Дивній горі, чудотворця, котрий провів
на стовпі 37 років у пості та молитві,
зцілював душевні та тілесні хвороби,
передбачав майбутнє. А погоду цього
дня в давнину провіщали бджоли: якщо
вони роєм гудуть на горобині, що квітне,
– завтра буде ясно. У цей час у садах
цвітуть пізні сорти яблунь, вишень
А, за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани
Гончаренко, 6–7 червня — мінлива хмарність,
без опадів. 6–го – вітер північний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі —
6—11, вдень — 16—21 градус тепла. 7-го — вітер
східний, 5—10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — 6—11, вдень — 16—25 градусів
тепла. За багаторічними спостереженнями, найтепліше 6 червня було 2000 року — плюс 31, найхолодніше — 1962–го — мінус 6 градусів.
У Рівному 6—7 червня — сонячно, без
опадів. Температура – 9–20 градусів тепла.

n Анекдот
НЕ ВПЛУТУЙТЕ ДИТИНУ
– Cинку, а кого ти хочеш: братика чи сестричку?
сть ро
– Мамо, мені всього шість
роебе!
ків, і я хочу пожити для себе!
Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94.
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5 червня 2018 Вівторок

Погляд
Алла ЛІСОВА,
редактор відділу економіки
газети «Волинь-нова»

Слово —
бальзам або куля…

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

n Резонанс

ПОПЛІЧНИКИ ЯНУКОВИЧА ВИСУНУЛИ
СВОГО КАНДИДАТА У ПРЕЗИДЕНТИ
«Комітет порятунку України» запропонував на пост глави держави колишнього
депутата від Партії регіонів Володимира Олійника (на фото)
Фото hromadske.ua.

Спека й наближення свята журналістів
навіяли мені такий спогад давнини.
У 1983 році я вперше прибула на практику
в газету «Волинь». Відповідав за студентів
світлої пам’яті Степан Дорофійович
Сачук. Він запитав: «У якому відділі хочеш
попрацювати?» Я, сільська дівчина,
котра постійно дописувала в Іваничівську
«районку», не задумуючись, відповіла:
«Тільки у відділі сільського господарства»
ак тимчасово потрапила в команду завідувача відділу Миколи Олександровича
Пирожка. Як непросто йому було обстоювати перед редактором мої «сирі» тексти! Микола
Олександрович умів делікатно переконати, що
зміни в матеріалі сталися не з моєї вини, а з його
волі. Та один момент примусив серйозно понервувати куратора.
Після відрядження в Турійський район отримала завдання написати дві статті, одна з яких — про
жнива в колгоспі «Дружба». Оскільки тоді такій
гарячій темі партія надавала неабиякого значення,
то я два дні «пихтіла» над статтею, аби не упустити жодної деталі. Микола Пирожко прочитав мій
варіант, дещо уточнив і… похвалив. Дозволив на
день раніше їхати додому, сказав, що матеріал у
понеділок із самого ранку віддасть до набору. Він
акуратно склав мої аркуші біля свого столу на вікні.
З’явилася в редакції у другій половині дня.
Стояли калюжі — вночі добре «побушувала» злива
з громом і блискавицями… Переступивши поріг,
вловила на обличчі завідувача якусь бентежність.
Після кількох фраз Микола Олександрович розповів «історію» з моїм матеріалом, через яку мало
не трапився скандал. Коли зранку прийшов в
кабінет — отетерів. Через відчинену кватирку полилася вода, яка затопила все, що було на вікні,
плавало й моє «творіння». А кореспонденція вже
була запланована на другу сторінку, її треба було
набрати вручну на лінотипній машині й поставити
якнайшвидше в гранки. Дві сторінки були вщент
розмиті, тому Микола Олександрович відновлював їх — то під лупою, то з пам’яті… І дуже хвилювався, що деякі моменти будуть помилковими. А
оскільки під написаним стоїть моє прізвище, то я
й відповідатиму. На щастя, все минулося.
Нас, практикантів, учили дуже обережно й
виважено працювати зі словом, ретельно й прискіпливо перевіряти всі факти. А куратор групи
— професор, уже покійний Володимир Здоровега
— не лише на лекціях, а й на виховних годинах
нагадував нам, що словом можна не тільки піднести людину, але й ранити та навіть убити.
Нині часи змінилися. Коли читаю критичні
публікації, і здебільшого — в електронних ЗМІ,
під якими немає підпису автора, називаю це не
інакше, як пострілом із засідки...
Журналісти подібні речі завжди засуджували.
А тепер часто самі послуговуються не зовсім
гуманними принципами. Складніше це робити
«низовим» журналістам, де один одного знають за стилем написання матеріалу. Тому тут не
заховаєшся за вигаданим іменем. Прикро, що
останнім часом влада робить усе, аби місцеві ЗМІ
перестали існувати. Мовляв, слухайте, люди, й
дивіться те, що «каже Київ».
До чого це може призвести? Наведу вислів, сказаний британським письменником і
журналістом Полом Джонсоном: «Коли помирає преса, то на черзі — демократія». n
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102-метровий прапор розгорнули у Зінькові на Дніпропетровщині учні місцевої
спеціалізованої школи. Захід
проводять на підтримку бійців
АТО. Стяг пошили у місцевому швейному училищі та передадуть в зону бойових дій.

Мирослава СЛИВА

ро це розповів експрем’єр–міністр України Микола Азаров у
своєму відеозверненні «Закрита тема» і відразу ж описав «позитивні» якості кандидата–втікача. «Це Володимир
Олійник — депутат кількох
скликань, відомий політик.
Людина, яка на відміну від так
званих кандидатів не замішана в корупційних скандалах,
ні в яких кримінальних справах», — заявив він. За словами
Азарова, Олійник «справжній
патріот України», який ще й
«знає історію своєї країни» і є
«людиною непростої долі: він
був змушений виїхати з України, будинок його спалили,
син лежав у реанімації… Людина багато перенесла і багато перестраждала». На думку
Азарова, громадянам України
потрібні оновлені політики,
здатні визнати помилки минулого і уявити працездатну про-
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колишній народний депутат України від Партії
« Сам
регіонів вважає себе росіянином.
граму розв’язання проблем,
що накопичилися, яким є Володимир Олійник.
Сам колишній народний
депутат України від Партії ре-

»

гіонів вважає себе росіянином
— в ефірі однієї з пропагандистських програм Олійник заявив,
що «проти нас існує змова», маючи на увазі Росію. n

■ Пульс дня

НОВОНАРОДЖЕНИМ
ПОДАРУЮТЬ БЕБІ–БОКСИ
І «МУНІЦИПАЛЬНУ НЯНЮ»
Такі обіцянки майбутнім мамам
дав уряд
же з вересня матусям у пологових
будинках безкоштовно видаватимуть «пакунок малюка» із речами
для перших тижнів життя. За словами
прем’єр–міністра Володимира Гройсмана, кожна дитина отримає від держави
бебі–бокс, зібраний із любов’ю, щоб у
мами було все, аби доглядати за своїм
чадом. Туди покладуть те, що потрібно
дитині: пелюшки, підгузки, одяг і косметичку. «Це традиція, яку ми вводимо для
підтримки народжуваності. Сотні тисяч
сімей отримають таку додаткову цільову
підтримку», — сказав очільник уряду. А з
наступного року обіцяють компенсувати
частину витрат на няню для малюка до
3 років. «Приймаємо рішення спільно з органами місцевого самоврядування, вводимо поняття «муніципальна няня» — з
1 січня. Коли наймаєте няню, держава
буде виплачувати щомісяця в зарплаті,
щоб дитя було доглянуте», — прокоментував Гройсман. n
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СНІЖАНА ЄГОРОВА ОБРАЗИЛАСЯ,
ЩО ЇЇ ЛЮБЛЯТЬ МЕНШЕ,
НІЖ ЕКС–ЧОЛОВІКА МУХАРСЬКОГО
Вона пішла з телеканалу «Прямий»
і тепер шукає нову роботу
Заяву на звільнення телеведуча написала після
опитування, проведеного в ефірі передачі «ПоярковНьюз», за підсумками якої глядачі висловили підтримку
її колишньому чоловіку. Питання звучало так: «Якби у
вас була можливість зберегти одного з них, кого б ви не
дали убити ворогу?» На вибір запропонували кандидатури Сніжани Єгорової та Антіна Мухарського. У цьому
опитуванні на сторону шоумена став 81% глядачів каналу. Жінка обурилася, що таким «креативним чином» канал відзначив День захисту дітей, пропонуючи вибирати, кого дати вбити ворогу: багатодітну маму, яка одна їх
виховує і живе з ними в Україні, чи багатодітного батька–
аліментника, що залишив уже дві сім’ї, і всім своїм малолітнім дітям винен гроші», — зазначила вона. До того ж,
нагадала, виплати з Мухарського стягуються через суди
і саме тому він втік з України. Телеведуча висловила
вдячність всім, хто її підтримував. А от авторів програми
відмовилася назвати колегами. «Прикро, що найстрашніший ворог, який вбиває, знаходиться найближче. «Поярков-Ньюз» та Ірина Ратушна (ведуча телеканалу «Прямий» та програми «Світські хроніки»), на жаль, не можу
назвати вас своїми колегами і навряд чи ви зрозумієте
таке поняття як професійна або корпоративна етика». n
Р Е К Л А М А

n Пряма мова
Віталій ПОРТНІКОВ, публіцист, письменник
і журналіст, про вмирання в Україні «руського міра»:

«

Час працює на нас. Кожного дня в нашій країні стає
менше радянських людей — таким є невблаганний
я
закон життя і смерті. Змінюються
шкільні програми, мова медіа та
побутового спілкування, змінюються міграційні потоки.
Колабораціоністська Україна —
Малоросія, Новоросія — просто
вмирає. Тане. Пройде ще кілька
років — і нікому буде перемагати на виборах. І Україну не буде
сенсу окуповувати й приєднувати — як нема чого окуповувати
Польщу або Фінляндію.

»

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n У всіх на устах

ДІВЧАТА, ЖІНОЧКИ, БАБУСІ
І ЧОЛОВІКИ, ПЛАЧТЕ:
ОЛЕГ ЛЯШКО ОДРУЖИВСЯ З ЖІНКОЮ!
Депутат став на рушник зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен
(обоє на фото), з якою прожив уже 20 років і має 16-річну доньку
Фото obozrevatel.com.

Лія ЛІС

з самого ранку молодий у гарному настрої заспівав пісню
Мусліма Магомаєва «Свадьба»
і виклав запис в інтернет. Усіх повеселило те, що політик виглядав
дуже заспаним і не завжди потрапляв в слова. Далі нардеп показав,
як підтягується і віджимається у
футболці донецького «Шахтаря», хоч щось пішло не так і після
штанги на відео почули, як Олег
Ляшко… матюкається.

І

ШАХРАЇ
І ЗА ГРАТАМИ
НЕ ГАЮТЬ ЧАСУ
Прокуратура Волинської області
звертається до громадян із проханням
повідомляти правоохоронні органи
про отримання телефонних дзвінків
та розісланих у месенджері VIBER
нібито від імені керівників прокуратури
вимог до фізичних осіб і суб’єктів
підприємницької діяльності про
надання чи позику коштів

становлено, що задля власної наживи
такі звернення розсилають особи, які
перебувають у Довжанській виправній
колонії №38, розміщеній у Луганській області на тимчасово не підконтрольній Україні
території. Акаунт у месенджері (можливий
номер телефону — 095-480-23-36), з якого
надходять такі «послання», містить фото керівника прокуратури, що є в доступі в мережі
інтернет.
Прокурори застерігають волинян: у жодному разі не надсилати і не передавати коштів шахраям та обов’язково звертатися із
заявами про відомі їм факти таких дій у правоохоронні органи. n

В

»

На реєстрацію шлюбу приїхали
нардепи Андрій Лозовий із букетом квітів, Сергій Скуратовський,
охорона, фотограф — загалом до
десяти гостей. Телекамер до РАЦСу не допустили, але журналісти
встигли помітити, що за здоров’я
молодих присутні на церемонії
пили італійське ігристе вино по 500
гривень за пляшку. Для весілля політик вибрав темно–синій костюм,
білу сорочку, а також краватку червоного кольору. Наречена вбрала-

ОВИНИ КРАЮ

Наталія МУРАХЕВИЧ

молодята
« Додому
вирушили на
броньованому
позашляховику.

5

ПІШЛИ КУПАТИСЯ —
І НЕ ПОВЕРНУЛИСЯ
ся в сукню кольору галстука Олега
і спортивне взуття.
Додому молодята вирушили
на броньованому позашляховику.
Невеликий кортеж із трьох машин
доїхав до заміської резиденції
Ляшка — маєтку, котрий радикал
придбав торік за 15 мільйонів гривень. Святкували подію у вузькому
колі, майже без гостей.

Росіта Сайранен народилася в
Дніпропетровську (Дніпрі) в родині військового. Її прабабуся була
іспанкою, на честь якої і дали ім’я
майбутній дружині Ляшка. Пара
познайомилася в 1998 році в залі
ігрових автоматів, де жінка працювала адміністратором. Уперше
Ляшко з коханою Росітою вийшов
на люди тільки в кінці 2011 року… n

n Завтра зустрінемо разом!

Уже передплатили «Волинь-нову»
на ІІ півріччя?
Тоді знайдіть кілька хвилин, щоб абонемент чи його копію відправити на адресу редакції
такому разі ваш лист візьме участь в осінньому жеребкуванні подарунків для наших передплатників на ІІ півріччя 2018 року. У ньому
також візьмуть участь і річні передплатники, яким
фортуна не посміхнулась у двох попередніх акціях.
Увага! Ще раз нагадуємо: для тих, хто випише
«Волинь-нову» у комплекті із «Цікавою газетою на
вихідні», передбачено 50 додаткових подарунків!
Ну а сьогодні продовжуємо друкувати прізвища
щасливчиків, яким дістались призи за результатами жеребкування конвертів учасників акції першого

У

півріччя (щоб дізнатись, як отримати виграш, телефонуйте 050-076-02-44). Як ми повідомляли у попередніх номерах, власниками головних подарунків
— мікрохвильової печі та електром’ясорубки — стали
відповідно Володимир Данилюк та Леонід Зраїтель.
А холодильник — головний виграш для річних
передплатників — ще в березні представники редакції відвезли у село Микитичі Устилузької об’єднаної територіальної громади до Наталії Кудиби.
Усього ж протягом 2018–го розігрується понад
700 подарунків. Тож читайте та вигравайте і ви! n

СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ РЕДАКЦІЙНОЇ АКЦІЇ
ДЛЯ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ I ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ*
(Продовження. Початок у «Волині-новій» за 22, 24, 31 травня).
КОВДРА
Миценко М. І. (м. Ківерці, вул. Незалежності, 37/5), Шкара С. І.
(с. Черче, Камінь–Каширський р–н), Гірняк Т. В. (с. Новосілки, Млинівський р–н), Гноянець Г. Й. (с. Підбороччя, Камінь–Каширський р–н),
Чемерис С. Й. (м. Луцьк, вул. Каштанова, 14–а), Загура В. В. (с. Куснища, Любомльський р–н), Кулик Т. Д. (с. Острови, Маневицький
р–н), Яблонська М. П. (с. Бужани, Горохівський р–н), Шкурник М. В.
(с. Княгинин, Дубенський р–н), Карпук Л. Ф. (с. Шменьки, Ратнівський
р–н), Вакулік Л. В. (с. Луків, Турійський р–н), Ваць О. О. (с. Смідин,
Старовижівський р–н), Троцюк М. С. (с. Доросині, Рожищенський р–н),
Місько О. Г. (с. Орищі, Іваничівський р–н), Сахнюк М. Г. (с. Привітне,
Локачинський р–н), Бабчанік Н. С. (с. Кідри, Володимирецький р–н),
Хвесік Н. Ф. (с. Великий Курінь, Любешівський р–н), Баранчук В.І.
(с. Ростань, Шацький р–н), Музичук Н. О. (с. Коршовець, Луцький р–н),
Голощанова О. В. (с. Корост, Сарненський р–н).
ПОКРИВАЛО
Лінчер Г. Т. (с. Дерно, Ківерцівський р–н), Карп’юк Л. А.
(с. Суськ, Ківерцівський р–н), Тараканець В. І. (с. Полиці, Камінь–Каширський р–н), Лукашик Г. М. (с. Ворокомле, Камінь–Каширський

р–н), Приходько Н. К. (с. Оленине, Камінь–Каширський р–н), Колодежний Л. Є. (с. Клевань-1, Рівненський р–н), Столярчук В. В. (м.
Луцьк, вул. Львівська, 63–б/10), Панчук С. І. (с. Бережці, Любомльський р–н), Колядюк Л. В. (с. Велика Яблунька, Маневицький р–н),
ДячишинВ.О.(с.Цміни,Маневицький р–н),ШкодаІ.С.(с.Хряськ,Маневицький р–н), Моніч Т. О. (с. Довговоля, Володимирецький р–н), Пус І.П.
(с. Кутрів, Горохівський р–н), Данилюк О. О. (с. Старики, Горохівський
р–н), Пасєка В. О. (с. Терешківці, Горохівський р–н), Кортевич З. Г.
(с. Поворськ, Ковельський р–н), Леферович Г. І. (смт Турійськ, вул.
Ковельська, 35/2), Копанько С. С. (с. Переспа, Рожищенський р–н),
Шумик А. (с. Павлівка, Іваничівський р–н), Дробуш М. М. (с. Глинне,
Рокитнівський р–н), Лук’янюк А. С. (с. Сірнички, Локачинський р–н),
Козодой С. (с. Красносілля, Володимирецький р–н), Єлець В. Г.
(с. Гірки, Любешівський р–н), Капець Г. А. (с. Угриничі, Любешівський
р–н), Дяк П. А. (с. Мала Глуша, Любешівський р–н), Денисюк С. І.
(смт Шацьк, вул. Шковороди, 38/1), Мартинчук Н. А. (с. Городище-2,
Луцький р–н), Климук М. П. (смт Рокині, вул. Наукова, 12/15, Луцький
р–н), Тумік В. Г. (с. Овадне В. — Волинський р–н), Комар М. О. (с. Корост, Сарненський р–н).

У передостанній день весни на Волині
внаслідок нещасних випадків на
водоймах загинуло двоє дітей
Анна ПАВЛОВСЬКА

Підцир’ї Камінь-Каширського району опівдні 8-річний хлопчик, мешканець цього населеного пункту, пішов
на ставок купатися і потонув. Того ж дня до
Любомльського відділу поліції надійшло
повідомлення, що в селі Вишнів у період з
16.30 по 18.30 зникла 7-річна дівчинка. Під
час виїзду на місце слідчо–оперативна група знайшла тіло дитини в ставку неподалік
будинку. Попередня причина смерті — утоплення.
За обома фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу
України з приміткою «нещасний випадок».
Правоохоронці з’ясовують обставини трагічних подій.
А у перші дні літа у Західному Бузі поблизу села Литовеж Іваничівського району
втопився 35-річний чоловік. Із ставка села
Миляновичі Турійського району водолази
підняли тіло 42-літньої жінки. n

У

ПОТЕРПІЛИХ
ЛІКАРЯМ ВРЯТУВАТИ
НЕ ВДАЛОСЯ
Дорожньо-транспортна пригода
зі смертельними наслідками сталася
1 червня близько 20-ї години на вулиці
Дубенській в Луцьку
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

оліцейські на місці події з’ясували,
що 41-річний рівнянин, який керував
автомобілем «Рено Мегане», здійснюючи маневр розвороту через подвійну суцільну лінію розмітки, виїхав на смугу
зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом
«Сетра» сполученням Київ–Львів під управлінням 35-річного жителя Тернопільщини. У
результаті важкі травми отримав пасажир
легковика, 30-літній рівнянин. Життя чоловікові врятувати не вдалося.
А в селі Острівок Володимир-Волинського району в останній день травня під
колесами «МАЗа» постраждав 6-річний
хлопчик. Одержані ним травми виявилися
смертельними, лікарі були безсилі. n

П

* — Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,01 грн з ПДВ.
(Продовження у наступному номері).

Більше новин — на сайті
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n На роздоріжжі реформ

Добре, коли хвалить міністр,
а ще краще — коли люди…
У п’ятницю після молитовного сніданку Уляна Супрун спілкувалася із керівництвом області та міста,
фахівцями обласного управління охорони здоров’я, головними лікарями Центрів первинної медикосанітарної допомоги, а також із журналістами. Запитань до очільниці МОЗ було чимало
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ляна Супрун подякувала за
підтримку в реформуванні
первинної ланки медицини. Уже склали декларації з лікарями 16 відсотків жителів нашої
області, у Луцьку – 22 відсотки
від загальної кількості населення.
Показники є вищими від середніх в Україні і свідчать про високі
темпи підписної кампанії. Однак
у медиків залишається багато
нез’ясованих моментів у роботі.
Зокрема, представники Центрів
первинної
медико-санітарної
допомоги, які входять до складу
територіальних медичних об’єднань, потерпають, чи не доведеться їм після зміни статусу
вдруге проводити оформлення
декларацій? Хвилюють людей
і перспективи збереження ФАПів
у селах. Цікавилися волиняни,
коли буде розширено перелік
«Доступних ліків», адже торік обіцяли, що до нього увійдуть препарати для лікування хвороб шлунково-кишкового тракту, депресії
та анемії у вагітних. На жаль, як
повідомив радник в. о. міністра,
питання ще в стадії обговорення,
нинішнього року пацієнти із цими
недугами розраховувати на безкоштовні ліки не можуть.
Столичну гостю раз по раз від-

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

обслуговування. Адже нині не всі
сільські амбулаторії в області забезпечені кадрами, нерідко під
опікою одного лікаря 3–4 тисячі
осіб. Як бути, коли жителям нема
з кого вибирати?
Уляна Супрун покладає надії
на рішення уряду, що заохочує
молодих людей, які мріють на-
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чарівної
« Помахом
палички ситуацію
враз не зміниш,
потрібні час і воля
всього суспільства,
щоб реформи
запрацювали.

»

Головний реформатор української медицини Уляна Супрун під час
візиту на Волинь випромінювала оптимізм.

волікали телефонні дзвінки, вона
надовго виходила, виправдовуючись: «Я залишаю Київ, але він не
залишає мене». Пояснювала, що
розмовляла з главою уряду й міністрами. Була в доброму гуморі й

не скупилася на похвалу обласній
владі за співпрацю у просуванні
реформ.
Але було б ще краще, якби
і люди насправді могли відчути
поліпшення якості медичного

вчатися у медуніверситетах на
бюджетній основі, підписувати
контракти на трудовлаштування
у сільській місцевості. Якщо здобув освіту державним коштом
і не відпрацював 3 роки в глибинці, доведеться повертати гроші.
Але головна умова вирішення кадрової проблеми — забезпечити
сільських лікарів пакетом соціальних послуг: житлом, транспортом,
належною зарплатою.
Оскільки влада на місцях
самотужки зробити це не спро-

можна, в. о. міністра радить використовувати різні джерела фінансування. Зокрема, чому б не
підготувати відповідний проект,
який би дав змогу повернути неосвоєні кошти Світового банку,
передбачені на будівництво нових
амбулаторій в області. Уляна Супрун вважає, що збій у виконанні
цього пункту програми стався через законодавчі колізії, але варто
спробувати «відвоювати» втрачені гроші, аби використати їх на
розв’язання соціальних проблем
сільської медицини чи, скажімо,
на нові автомобілі для Центру екстреної медичної допомоги.
Присутній на прес-конференції голова облдержадміністрації
Олександр Савченко пояснив, що
йдеться про
10
мільйонів доларів, під які буде подано додаткові проекти. Решту ж
коштів Світового банку, а це удвічі
більша сума, витратили на новітнє
обладнання, оснащення амбулаторій комп’ютерами, програмним
забезпеченням. Однак необхідне
сприяння міністерства у придбанні нових рентгенапаратів, адже
у деяких лікувальних закладах
вони давно своє відслужили.
Цікавило журналістів також,
хто контролюватиме якість медичної допомоги на первинному
рівні. Уляна Супрун повідомила,
що у Національній службі здоров’я
для цього буде створено окремий
відділ. У планах — ліцензування
лікарів, як це прийнято у світі. Зі
зміною фінансування впливатимуть і матеріальні стимули. «Але
помахом чарівної палички ситуацію враз не зміниш, потрібні час
і воля всього суспільства, щоб реформи запрацювали», — зазначає в. о. міністра, хоча сьогодні й
чує на свою адресу більше критики, аніж похвали. n

n Місцеве самоврядування
Кость ГАРБАРЧУК

агалом склалося враження,
що провладна меншість уже
змирилася з тим, що їхню
думку в залі ніхто навіть не хоче
слухати, ніби їх і немає. Повний «ігнор» усіх пропозицій, які
надходять від БПП. Щось дивне
відбувається і з фракцією «Самопоміч», яку замість Бориса
Бабійчука очолив Костянтин Зінкевич, а перед цим від них утік
Михайло Імберовський. Невже
знову хтось хоче міняти орієнтацію, маю на увазі… політичну, адже зовсім скоро вибори й
пора визначатися?
Приїхав на сесію й народний
депутат Ігор Гузь, котрий щось
зосереджено та уважно читав
у своєму телефоні й вивчав
Перспективний план утворення
об’єднаних територіальних громад. А чого приходив, так і не
сказав. Тільки викликав із залу
Валентина Кошельника й більше
не з’являвся.
Після традиційних запитів та
запитань обранці громади без
обговорення ухвалювали питання порядку денного, щоправда,
перед цим його суттєво скоротили, знявши з розгляду частину пропозицій, запропонованих
Сергієм Слабенком (одним із
трьох членів «Батьківщини», які
не голосують в унісон із більшістю). Очевидно, щоби провчити,
щоби менше виступав.
Жвава полеміка розгорілася
між цим депутатом та Ігорем Палицею, коли затверджували звіт
про оцінку корупційних ризиків
та антикорупційну програму об-

З

З роботою могли би впоратися вдвічі
швидше, якби… не пан Слабенко
Без пікетувальників та протестувальників цього разу пройшло пленарне засідання
20-ї сесії найвищого представницького органу краю, і всього за чотири години
розглянули понад 40 питань. Неймовірна працьовитість та продуктивність. Не було
ні колишнього голови ОДА, депутата облради Володимира Гунчика, ні нинішнього
керівника виконавчої гілки Олександра Савченка
ласної ради. Як пожартував один
із колег, «якби не пан Слабенко,
то сесія пройшла б взагалі за дві
години». Нині лише він — єдиний опонент проукропівської
більшості, але його пропозиції
набирають максимум 13 голосів.
Отож демократія в дії…

шиться. І закликав зробити зі
Світязя Анталію, а не Крим…
Склалося враження, що
обранці кудись поспішали, бо
дуже активно й без жодного обговорення ухвалювали рішення. Врешті-решт не витримала
система для голосування. На

звернення, озвучене паном Пирожиком,
« Дохочречі,
і було підтримане, набрало лише 36 голосів
із 59 присутніх (всього депутатський корпус
Волині становить 64 обранці). Невже наші
депутати таки люблять олігархів?
За виконавчу владу на сесії
довелося «віддуватися» начальнику управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції
Волинської облдержадміністрації Юрію Кресаку, котрому голова облради запропонував не
займатися промоцією області,
а спілкуватися із СБУ. Мовляв, на
березі Світязя 11 гектарів через
корупційні схеми Держгеокадастру купив якийсь львів’янин.
Скоро в області нічого не зали-

»

одному із завершальних питань
довелося її перезавантажувати.
Такої ж процедури, гадаю,
вже давно потребує й депутатський корпус. Будемо сподіватися, що восени наступного
року, згідно із законом, відбудеться це «перезавантаження».
Перед «фінальним свистком» на трибуну вийшов головний борець з олігархами на Волині, перший заступник голови
обласної ради, свободівець

Олександр Пирожик, який на цій
сесії став чиновником третього
рангу. Він наполегливо переконував колег підтримати звернення до Верховної Ради щодо
ухвалення
Антиолігархічного
пакету докорінних перетворень.
Відразу стало зрозумілим: тепер
ні одна політична сила не братиме коштів у товстосумів на вибори — жодної гривні, жодного долара. Будуть фінансувати зі своїх
партійних внесків та зарплат.
Усі знають про заяву Ігоря
Палиці ще на початку цієї каденції, котрий, як відомо, не отримує заробітної платні, вона
залишається в обласному бюджеті. Керівник представницької
гілки влади знову це підтвердив,
коли депутати проголосували
за підвищення його посадового
окладу на 20 відсотків. Чому б
заступникам голови не взяти
з нього приклад — також відмовитися від зарплатні й таким
чином поповнити волинську
«скарбничку»? До речі, звернення, озвучене паном Пирожиком,
хоч і було підтримане, набрало

лише 36 голосів із 59 присутніх
(всього депутатський корпус Волині становить 64 обранці). Невже наші депутати таки люблять
олігархів?
Не забули й про церкву. Тільки ухвалили варіант щодо надання томосу на автокефалію,
запропонований заступником
голови облради Романом Карпюком «Блок Юлії Тимошенко».
Практично аналогічна пропозиція депутата від «Солідарності»
Володимира Дейни не набрала
більшості. Самі розумієте, БПП.
Як кажуть, втомлені й задоволені результатами своєї роботи, обранці обласної громади
дружно залишали сесійну залу.
Чого там тинятися, коли все вже
вирішили?
Останній день цієї весни видався дійсно дуже спекотним.
Думаю, у багатьох депутатських
душах звучала нині актуальна,
як ніколи, пісня гурту «Тартак»
нашого земляка Олександра
Положинського «Сонце пече,
річка тече, влітку на вулиці так
гаряче!». Адже попереду — відпустка.
ПІДСЛУХАНО В КУЛУАРАХ
Юна журналістка з інтернет-видання запитує досвідченого телеоператора з одного волинського каналу:
— Ви будете вести пряму
трансляцію чи зробите запис
сесійного засідання?
— Яка трансляція? Тільки невеличкий репортаж. Ми ж не той
«патріархат», — відповідає він
жартома. n
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«АТБ» СТВОРЮЄ СТАНДАРТИ
Відома торговельна мережа розвивається за сучасними європейськими трендами
Антон ГУДИМА

ешканці Волині через
вдале розташування
області раніше за багатьох інших українців дізнаються про провідні європейські тенденції в тих чи інших
галузях. Це, безумовно, стосується і торгівлі. З роботою
закордонних мереж Lidl і Aldi
волиняни були знайомі ще до
того, як люди з центральних
чи східних регіонів почули ці
назви.
Ми також маємо можливість бачити, що європейські
торговельні підприємства не
стоять на місці — вони постійно розвиваються. Цікаво,
що найпотужніші вітчизняні
мережі теж прямують цим
шляхом і також змінюються.
Це добре видно на прикладі
«АТБ», де щодня купують товари понад 3 мільйони українців (у 951 магазині в 246
населених пунктах країни).
«Як показує досвід європейського ритейлу, впровадження передових технологій,
концепцій і практик — новий
тренд у розвитку формату
дискаунтер (формату, в якому працює «АТБ». — Ред.).
Поряд із такими європейськими лідерами, як Lidl
і Aldi, ми розглядаємо цей
напрямок як найголовніший
у своїй інвестиційній діяльності», — каже Борис Марков,
голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ». Враховуючи той
факт, що приклад цієї мережі

М

Облаштування магазинів «АТБ» почали копіювати конкуренти.

постійно наслідують численні конкуренти, можна стверджувати: вся вітчизняна торговельна індустрія стоїть на
порозі серйозних змін.
Тож що саме робить
«АТБ»? Сьогодні в корпорації

експериментальний майданчик. Тут впроваджено передові рішення у сфері роздрібної торгівлі, будівництва та
енергозбереження. У магазинах «АТБ» нового формату
встановлено холодильне та

завдяки своїм передовим рішенням
« Компанія
задає тон у роботі для всієї вітчизняної
торгівлі.
»
одночасно реалізують декілька інноваційних проектів.
По-перше, проводять роботи
з модернізації магазинів торговельної мережі. Оновлені
маркети, які легко впізнати
за сучасним дизайном у темних тонах, — це свого роду

морозильне обладнання останнього покоління, а також
новітня система освітлення, що функціонує на основі
LED-технологій. Чимало уваги приділили вдосконаленню
систем утеплення, опалення
та рекуперації енергії. Зага-

лом такий комплекс заходів
дає можливість скорочувати
витрати на опалення до 70%.
Іншим проектом, який
активно втілює компанія, є
експеримент з використання
технології кас самообслуговування (КСО). Він стартував
у листопаді минулого року
і вже добре зарекомендував
себе як в експертному співтоваристві, так і серед споживачів. Не дивно, адже це
кращі міжнародні рішення й
обладнання. «У проекті тестується використання кас
самообслуговування
NCR
SelfServ Checkout. Компанія NCR — провідний світовий виробник устаткування
у сфері банківських, торгових
та інформаційно-технологічних рішень, на частку якого
припадає понад 75% обсягу
ринку», — підкреслює Борис
Марков.
Третій великий проект
не такий помітний для пересічного споживача, оскільки
і його впровадження, і результати, як правило, залишаються «за лаштунками»
торговельної діяльності. Ми
говоримо про організацію
логістики. Коли йдеться про
«АТБ», це не просто перевезти партію продукції з пункту А в пункт Б. Адже мережа
транспортує товари 3500
асортиментних позицій майже у тисячу маркетів по всій
країні. Компанія володіє логістичною інфраструктурою,
що складається з восьми

сучасних
мультитемпературних розподільчих центрів
категорії «А» загальною площею 150 тис. кв. м, яка є однією з найбільших в Україні.
«Управління складами здійснюється за допомогою інформаційної системи (WMS),
системи управління двором
(YMS), а також передових
технологій контролю якості
обробки товару, які забезпечують комплексне вирішення завдань автоматизації
управління складськими процесами. Вони дають змогу
знизити вартість внутрішньої
складської обробки товару
та його доставки, підвищити контроль над виконанням
складських операцій і обмежити вплив людського фактора на процеси складської
логістики», — зазначає Борис
Марков.
Безумовно, все перераховане є лише частиною
великої програми розвитку
«АТБ». А враховуючи, що ця
компанія завдяки своїм передовим рішенням сприяє
формуванню стандартів для
всієї вітчизняної торгівлі, це
дуже гарна новина для українців. Є інформація про те, що
мережа має грандіозні плани
щодо розширення своєї діяльності. Програмою на 2018
рік передбачено відкриття
не менше ніж 100 нових магазинів, ще з півсотні «АТБ»,
які вже працюють, отримають новий дизайн. Компанія
націлена на активний розвиток своєї мережі в столиці,
південних і західних регіонах
України. Отже, нові стандарти запроваджуватимуть по
всій країні, наближаючи вітчизняну торгівлю до рівня
провідного західного досвіду
та якості обслуговування. n

n Ніхто, крім тебе

«Гірко!» звучало одразу
для 13 пар «молодят»
Саме стільки родин, які прожили разом 50 і більше літ, запросив на зустріч
обласний фонд «Милосердя і здоров’я»
Євгенія СОМОВА

а
велике
спільне
«весілля»
прибули
подружжя з Луцька і «столичного» району,
а також Володимир-Волинського, Ківерцівського.
Найстаріша сімейна пара
з Володимира-Волинського
— Ніна та Володимир Сєдиє
разом уже 66 років. А лучани
Людмила та Іван Марчуки,
Валентина і Віктор Волкови,
Олександр і Зінаїда Хомичі
— 60. Їхня молодість припала на роки, коли в країні
велося активне будівництво
заводів, шахт, житла. Подружжя трудилися, не покладаючи рук, ростили дітей.
А нині гордяться внуками та
правнуками і, як в юності, закохані одне в одного.
— У житті було все, — ділився секретом сімейного довголіття Олександр
Хомич, — і сварки, і дрібні

Фото Євгенії СОМОВОЇ.

П’ятдесят років у парі
прожили Ганна та Юрій
Яницькі із села Коршів Луцького району. «Ціную чоловіка за працьовитість, відданість і турботу», — зазначила

Н

в сім’ї
« Багато
залежить від
дружини. Вона має
бути терпеливою,
поступливою, вміти
прощати.

»

Подружжя Сєдих разом уже 66 років.

непорозуміння, але завжди мирилися. Багато в сім’ї
залежить від дружини. Вона
має бути терпеливою, поступливою, вміти прощати.

Золоте весілля відзначили Тарас та Ірина Вовчки з
приміських Піддубців. Привітати їх прийшли син та внуки.

дружина, відповідаючи на
запитання анкети, запропонованої організатором заходу, керівником фонду «Милосердя і здоров’я» Лідією
Тарасюк. Свого Юрія вона
зустріла в Коршеві, куди
її, студентку Горохівського
сільськогосподарського тех-

нікуму, направили на практику. Хлопець сподобався,
зав’язалися стосунки. Згодом одружилися. Разом подружжя долало всі труднощі
й хвороби, адже в житті буває не тільки радість. Нині
Яницькі тішаться шістьма
внуками і правнуком. Їхня
працьовита і дружна сім’я
шанована в селі.
Про свою долю на зустрічі розповідали й інші «золоті», «діамантові», «перлинні»
пари. У кожної з них вона
своя — цікава і нелегка, але
всіх єднає те, що крізь роки
пронесли світле почуття кохання. Секретами сімейного довголіття учасники зібрання ділилися з молодою
сім’єю Ольги та Андрія Мисковців, яка фінансово допомагала в організації свята.
Одним із спонсорів його
була й газета «Волинь-нова».
— На цьому заході є пари,
які прожили багато літ разом, — зазначив перший
заступник луцького міського
голови Григорій Недопад. —
І ця лебедина вірність є прикладом для молодого покоління, як любити, поважати
одне одного.
Як і годиться, тут були
пісні, танці. А на завершення
«молодята» отримали від весільного старости коровай і
подарунки від фонду. n

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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Фото з архіву Олексія МАКСИМІВА.

«Батькам зізнався, що був
не на Рівненському полігоні,
лише коли повернувся з фронту»
Воєнна сторінка лікаря-анестезіолога Нововолинської
центральної міської лікарні Олексія Максиміва
Фото Ігоря ЛІСОВОГО.

Алла ЛІСОВА

«ТИЖНІ СПРАВЖНЬОГО
ЖАХУ — ОТРИМАЛИ
МЕДПРЕПАРАТИ, ДАТОВАНІ
МИНУЛИМ СТОЛІТТЯМ»

— Війна і вчить, і об’єднує,
і загострює, і ламає… — починає
розповідь медик. — Перші місяці,
які видалися важкими, пам’ятаю
майже похвилинно. Потім спогади дещо розмилися, бо втягнувся
в бойовий ритм, в окопне життя.
Олексія Максиміва — лікаря-анастезіолога
Нововолинської центральної міської лікарні — було непросто розговорити.
Він із тих, хто не вихваляється.
З перших хвилин бесіди наголошує, що нічим особливим не
відзначається. Є хлопці з більш
героїчною біографією, які на полі
бою отримали каліцтва, гинули.
А його Бог милував…
…Це був кінець березня — початок квітня. Тоді отримав інформацію, що його призивають на
військові збори. Прибув у військкомат. Відправили в 51-шу механізовану бригаду. Про мобілізацію ніхто не говорив.
Пан Олексій дещо стишує бесіду, задумується:
— Що застали і з чого починали? Перші тижні був справжній жах. Законсервована техніка
зразка 1969–1979 років, відповідно укомплектовані й медпрепарати, датовані минулим століттям.
Зі всього начиння повикидали
різні мазі від сонячних опіків на
всю бригаду. Назбиралося два
десятилітрових відра з бинтами
і ще деякими лікарськими засобами, якими можна було тільки
зупинити кровотечу при порізі
пальця. Вирушили в Рівне для
бойового злагодження — перші
автомобілі і БТРи заглохли. Десь
біля
Володимир-Волинського
цукрового заводу двигуни повиходили з ладу. Нам пощастило —
ми за світловий день добралися
туди. На 200 цивільних — один
контрактник. Як палатку поставити, ніхто не знає. «Загуглили»
через інтернет мобільними те-

вечір, коли стріляли неприцільно місцеві орки. Перший свист
куль заставив задуматися, що
поруч — небезпека. Але людина
може звикнути до всього, а надто
тоді, коли знаєш, що мусиш бути
в певному місці, — розмірковує
пан Олексій, котрому, видно, непросто згадувати окремі епізоди.
— Війна також людину втягує.
Спочатку в нас було Дачне на
Дніпропетровщині, потім — Варварівка, Лисичанськ, Сєвєродонецьк на Луганщині, де наша
бригада вмілими бойовими діями

якби знову виникла
« Ітака
ситуація — діяв
Тепер – знову на посту
в реанімаційному відділенні
Нововолинської центральної міської
лікарні.

лефонами відповідні інструкції,
почали вчитуватися — і так налагоджувати військовий побут.
Не було загального військового
керівництва, ніхто не проводив
ні теоретичних, ні практичних завдань, тільки випустили по два
ріжки патронів з автомата.
«НАЙПАМ’ЯТНІША КАВА
У ЖИТТІ —
НА ПЕРЕДОВІЙ ВІД КОХАНОЇ»

— Психологічно солдатів не
готували до того, що вони йдуть
на війну, в зону бойових дій, не
інструктували, як себе вести,
щоб не потрапити в халепу через
власну необережність, — продовжує лікар.
Та помалу звикли до розпорядку, — і ось уже їхня бригада на
Сході. Добралися до роздоріжжя
в Дніпроперовській області: справа — Донеччина, зліва — Луганщина. Тоді пронизав справжній
страх. Свердлила мозок думка:
«Що робитиме дружина з двома
дітьми?» Тривоги додала трагедія
10-го блокпосту біля Волновахи.
— Чи довго адаптовувалися
до воєнної атмосфери?
— Незабутнім залишився той

би так само. Захищати
країну — обов’язок
справжнього
мужчини.

»

заставила російські окупаційні
війська відійти з тієї території, де
ми закріпилися аж до сьогодні.
Весь час служив у третій бойовій
тактичній групі з колегами — хірургом з обласної лікарні та двома ковельськими стоматологами.
У мене — лише контузія, а один
з них мав осколки в ногах, аж до
колін, другий навіть тиждень побув у полоні в росіян.
— Як ваша служба позначилася на родині, сім’ї?
— Дуже важко переживала
дружина, я їй вдячний за підтримку. Сини, тоді їм було 13 і 9 років,
думаю, сьогодні гордяться татом, вони приїжджали до мене
в Рівне й запам’ятали, як «бавилися» моїм автоматом. Від тестя
з тещею, звичайно, цього не зміг
приховати, бо вони проживають
у Нововолинську, а батькам розповів і показав знімки, вже коли
повернувся з фронту. Їм усе говорив телефоном, що служу в Рівному, комплектую аптечки, проводжу з солдатами теоретичні й
практичні навчання з медпідготовки. Особливо вдячний дружині
за каву, яку вона мені передавала
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n Редакційний щоденник
на передову, і яка, завдяки волонтерові Валерію Курстаку, прибувала майже під Іловайськ персонально до мене. Я вранці нею
смакував, не ховаючись в окопі.
І це круто, бо принципово: чому
я маю ховатися на своїй землі від
якихось зайд?
«ВПЛИНЬТЕ НА ТИХ,
ЩО ЗА РІЧКОЮ…»

До буднів у зоні бойових дій адаптувався швидко.
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Пан Олексій більше розповідає про побратимів, із якими
доводилося переживати складні
моменти: оговтуватися від обстрілів, рятувати поранених, підтримувати їх не лише фізично, а й
морально.
— Які люди воювали, працювали поруч із вами?
— Різні. Підприємці, дуже багато спеціалістів професійних будівельників, інженерів, фермерів,
працівників сільського господарства. Були й ті, хто потрапив на
війну з відчаю — не складалося сімейне життя. Але всі вони — дужі
хлопці, великі патріоти. Опісля їх
агітували на контрактну службу,
де вже була зарплата від 10 тисяч гривень і вище, але частина
хлопців хотіла обробляти землю,
будувати, зрештою, відпочити
від війни. Хоча були й такі, кого
воєнна служба приваблювала.
Приємно здивувала наша медсестричка Марія Груй, заявивши
про своє бажання залишатися на
війні. Адже їй там чи не найважче — окопи, бліндажі, обстріли,
надання першої медичної допомоги. Підтримую зв’язки з однополчанами, колегами-медиками.
Окремі після фронту потребують
психологічної реабілітації, декого, на жаль, слід рятувати від алкоголю.
Вчорашній військовий лікар
довго був вражений поведінкою
місцевого населення. Адміністративний кордон між Дніпропетровською і Донецькою областями пролягає по річці Вовча — і це,
смію думати, неспроста, особливо в назві річки. На Дніпропетровщині — щирі, приємні люди,
з вишуканою українською мовою,
зі своєрідною говіркою. Як вони
стоять за Україну і як швидко розібралися, хто є хто в державі!
Особливо втішали діти, цікавилися всім, жінки приходили з коробками пиріжків і бідонами домашнього борщу, щоб підгодувати
солдатів.
А ось там, за річкою, була вже
зовсім інша атмосфера, жителі,
які завжди чимось невдоволені,
приходили постійно з претензіями. Від них можна було лише
почути: «Мне однаково, Украіна
здесь ілі Путін. Мнє должни дом
отремонтіровать, то і то сдєлать».
Ми вже давно позбулися такого
менталітету. А там бачили випадки, як люди отримали пакет «сепарської» крупи з черв’яками надурняк і бігали по селу, тішилися
нею.
— Як колектив лікарні сприйняв вашу службу на
фронті?
— Відчував підтримку всіх,
особливо жінок, які більш емоційно переживали. Підтримували
і в телефонному режимі, я дзвонив завідувачеві, надавав інформацію.
… Лікар-анестезіолог поспішає — така в нього служба.
Не чекаючи чергового запитання, каже:
— Не шкодую ні за чим — це
моя життєва позиція. І якби
знову виникла така ситуація —
діяв би так само. Захищати
країну — обов’язок справжнього мужчини. n

Хочу наголосити, що ми не лише
«бухали», але й важко працювали.
Адже за два місяці збудували залізничний переїзд та проклали 5 кілометрів колії.

«БЕРИ ПОБОЛЬШЕ — БРОСАЙ ПОДАЛЬШЕ!»:
ЯК УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТИ БАМ БУДУВАЛИ
Фото з особистого архіву автора.
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Чим переймався і з чого
дивувався 30 років
тому нинішній редактор
відділу місцевого
анння
самоврядування
і сільського
життя газетии
«Волинь-нова»
ва»
Кость
ГАРБАРЧУКК
«ХТО НЕ ЛІНУЄТЬСЯ,
ПОВЕРТАЄТЬСЯ ЗВІДТИ
НА НОВЕНЬКИХ «ЖИГУЛЯХ»…

Нещодавно у своєму архіві
знайшов пошарпаний блокнот,
у якому записи датовані 1988 роком, а зроблені вони в місті Тайшет Іркутської області Росії. Якраз
минає 30 літ з тих пір, як я потрапив на будівництво Байкало-Амурської магістралі, відомої під короткою та звучною абревіатурою
БАМ. Радянські пропагандисти цю
залізницю — протяжністю понад
4 тисячі кілометрів — називали
всесоюзним ударним комсомольським будівництвом ХХ століття.
Старше покоління часто чуло популярну в ті часи пісню: «Веселей, ребята, выпало нам путь железный строить, а короче — БАМ».
А поінформовані люди жартували,
що насправді залізницю будують
«забайкальські
комсомольці»,
а скорочено — «зеки».
Оскільки у країні недорозвиненого соціалізму не вистачало робочих рук, то й створили студентські будівельні загони, в яких на
канікулах можна було підзаробити. Тим більше, що ми наслухалися
байок від старшокурсників про величезні гроші на БАМі — хоч греби
лопатою. Мовляв, хто не лінується,
повертається звідти на новеньких
«Жигулях». Але на саме будівництво залізниці досить важко було
потрапити, адже туди рвалися студенти з усього Союзу. Тому дуже
часто будзагони просто відправляли в якусь сибірську «діру» понад
колією копати траншеї — дешеву
робочу силу, і нічого там не заробиш. Ми довго шукали грошовитий
об’єкт й уважно вивчали контракт.
Підписали його, лише коли переконалися, що їдемо саме на трасу
БАМу. Сесію складали достроково
й досить успішно. Викладачі ставилися лояльно до учасників комсомольських будівельних загонів.
Авіарейсом «Київ — Омськ —
Братськ» ми потрапили у Східний
Сибір. Для більшості з нас це був
перший у житті переліт літаком, ще
й на таку відстань — понад 5 тисяч
кілометрів. А в Тайшет добиралися
поїздом. Їхали й дивувалися тим
просторам: кінця-краю їм нема.
Хто бував за Уралом, той насправді знає масштаби. Але найбільше вразив страшенний бардак та
безгосподарність у гігантських
розмірах. Це вже ми побачили на
власні очі: розкрадання та зловживання буквально на кожному кроці.
Ще й дивувалися, яким чином ходять ті поїзди по залізниці, яка зроблена настільки недбало.
Отож у червні 1988-го на будівництво траси приїхав міжнародний
загін студентів Київського універ-

Перед вильотом з друзями Леонідом Качуровським та Андрієм Татаркіним.

ситету з романтичною назвою «Либідь». Невеличке сибірське містечко на річці Бірюса відоме в історії
тим, що в ці краї російський цар
Микола І відправляв у заслання
декабристів, а в роки сталінських
репресій навколо нього були розміщено 8 концтаборів. Це вже згодом
ми дізналися від місцевих жителів,
більшість із яких — нащадки каторжан. А тоді воно стало знаменитим
завдяки фразі радянського прем’єра Олексія Косигіна: «БАМ начинается с Тайшета».
Для нас він розпочався з облаштування табору на околиці
в якомусь занедбаному клубі. У наметах жити ми відразу відмовилися, адже погода справді сибірська,
лише 5–8 градусів тепла, а ночами
бували й заморозки. Саме тоді, дощового літа 88-го, в місто привезли фільм «Холодне літо 1953- го…»
У сибірській тайзі він сприймався зовсім інакше, адже ми якраз
перебували в тих місцях, про які
йдеться у картині.
ВТОМУ ЗНІМАЛИ ДУЖЕ
ПРОСТО, АЛЕ ЕФЕКТИВНО:
ГРАЛИ У ВОЛЕЙБОЛ ТА… ПИЛИ
ГОРІЛКУ

Найбільше нам дошкуляли комарі, але зовсім не такі, як у нас
в Україні. Таке дрібне двокриле
створіння, від якого немає спасу,
називається гнус. Воно пролазить
крізь футболку, сорочку, п’є кров,
виїдає очі. Ми наслухалися стільки страшилок від місцевих жителів про знайдені скелети людей,
яких у тайзі замордував гнус. Але
компенсували ці негаразди просто
фантастичні краєвиди первозданної сибірської природи та неймовірні світанки і заходи сонця, які
я фотографував на слайдову плівку.
У мене досі зберігається кілька сотень кольорових знімків Тайшета та
його околиць у різну пору доби.
Нас чекала безперервна й
виснажлива робота киркою й лопатою — майже як у радянській
армії: «Бери побольше — бросай
подальше!» Втому від важкої праці

Колію укладали не тільки «забайкальські
комсомольці», але й київські.

вразив
« Найбільше
страшенний бардак
Часом працювали не киркою,
а пилкою.

знімали дуже просто, але ефективно: грали у волейбол та… пили горілку. Хочу нагадати, що тоді в країні якраз тривала горбачовська
антиалкогольна кампанія, розпочата у травні 1985-го. Щоправда,
до сибірських околиць вона так
і не дійшла. Там були свої правила
та закони. В Тайшеті монополію на
торгівлю спиртним тримали в руках місцеві цигани. Не знаю, де
вони взялися, але в місті була чимала община. Оскільки алкоголь,
як і в усьому Союзі, продавали
по дві пляшки в руки, то на ромів
«працювала» бригада місцевих чоловічків зі специфічним кольором
обличчя, котрі ще зранку займали
чергу біля магазину, хоча горілчаний відділ розпочинав роботу о 14й годині. Тільки вони могли отоваритися й за це отримували від
своїх «роботодавців» безкоштовно
кожну шосту куплену ними пляшку.

та безгосподарність
у гігантських
розмірах.

»

А цигани продавали півлітровку
«казьонки» — хоч вдень, хоч вночі — за 20 карбованців при фіксованій державній ціні 3,62 крб. Дуже
простий і вигідний бізнес на БАМі,
де було чимало спраглих любителів «зеленого змія».
Ми вирішили порушити циганську монополію і якось усім загоном у вихідний день вирушили
під магазин. Саме тоді зрозуміли
просту істину: всі поважають грубу фізичну силу — 25 молодих та
дужих студентів проти спитих мужичків. Нас тоді пропустили без
черги…
Найбільше зраділи першій
зарплаті — 552 карбованці за місяць. Як для студентів зі стипендією 40 рубликів — просто неймовірні гроші.
Ми бурхливо відзначали професійні свята — спершу будівельників, а згодом — залізничників.

МАЙОР «ПІД МУХОЮ»
ЗАПРОСИВ НАС УТВЕРДЖУВАТИ
СОЦІАЛІЗМ У НІКАРАГУА —
І МИ, ЗВИЧАЙНО, ПОГОДИЛИСЬ!

У нашому загоні, крім українських студентів-істориків, ще було
кілька іноземців, серед них сирійський вірменин Хайк Салатян —
з медичного інституту та кілька
партизанів-сандіністів із далекої
країни Нікарагуа. Вони саме перемогли підтримуваних американцями контрас і прийшли до влади.
У нагороду за мужність героїв війни направили на навчання в СРСР.
Так смагляві воїни з берегів Карибського моря потрапили в Київський університет на факультет
міжнародних відносин. Не знаю, як
вони засвоїли нашу науку, але пити
так і не навчилися. Дуже швидко
чманіли і втрачали здатність ходити. Одного разу нам довелося
колишнього комбата, майора Роландо — маленького, товстенького й неймовірно важкого — нести
кілька кілометрів з об’єкта на руках, так його розібрало після нерозведеного медичного спирту.
Ми лаяли його, їхню революцію
й тодішнього президента Даніеля Ортегу. А п’яний нікарагуанець
співав щось та кричав: «Только не
трогайте Сандино — это святое,
это наш Ленин». Їхнього вождя ми
справді не чіпали, а комбата кілька
разів по дорозі «губили» й клали
у корчі погодувати комарів, щоби
швидше протверезів. Наступного
дня, добряче похмелившись, майор став нас агітувати й запрошувати до себе в Нікарагуа будувати
соціалізм. У їхній республіці катастрофічно не вистачало вчителів.
Ми всі дружно погодилися, навіть узялися вчити іспанську мову,
щоправда, недовго. Бо Роландо
дуже швидко засвоїв наші матюки й вживав їх дуже доречно й активно. Це викликало неймовірний
регіт усього студентського загону.
Якось до нас приїхав інструктор
ЦК комсомолу, й нікарагуанський
партизан доступно йому пояснив
зрозумілою без перекладу мовою,
як він отримав травму руки. Більше
ніхто з перевіркою на нашій ділянці
траси не з’являвся.
Заробили по півтори тисячі карбованців за літо. Хочу нагадати, що
це ще були не інфляційні, а нормальні гроші, ми вирушили купатися на Байкал. За 70 кілометрів
від Іркутська є селище Ліствянка.
Саме там неймовірно красива сибірська річка Ангара витікає з озера, щоправда, на вигляд це безкрає море. Хоч на початку вересня
вода вже була холодна, нам після
кількох ящиків оковитої вона здавалася гарячою. Ми орендували
цілий пароплав і на якомусь острові влаштували бенкет.
Щасливі й багаті, переповнені
враженнями, повернулися в Київ.
На зароблені гроші я побував у туристичному поході на Кавказі: Чечня, Грузія й Абхазія, а також купив
якісний імпортний одяг. Міг собі
таке дозволити. Хто жив у часи
суцільного дефіциту, мене зрозуміє. Восени буде 30 літ, як бородатий студент в австрійському
пальті, справжньому англійському
костюмі і в югославських туфлях
прийшов у гуртожиток № 6, що на
вулиці Ломоносова, 59 у Києві. Там
я і познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Але це вже інша
історія…
Більше фото з будівництва БАМу
— на сайті VOLYN.COM.UA
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МАНЕВИЦЬКА АКОРДЕОНІСТКА
ПІДКОРЮЄ КРАЇНУ

Вони вчать нас
бачити серцем

Фото із сімейного альбому Наталії ГОРАЙЧУК.

У Луцькому міському палаці культури
відзначили 85-річчя створення організації,
котра підтримує осіб, які втратили зір

Закінчення.
Початок на с. 1
Сергій ГУСЕНКО

имало обдарованих дівчат,
які навчалися у Маневицькій
ЗОШ № 2-гімназії, займались у досвідченого вчителя музики, заслуженого діяча мистецтв
України Олександра Синютіна
в студії «Троянда-С».
— Якось дівчата з Наталчиного
класу пішли на прослуховування до
Олександра Володимировича, а її
тоді не було в школі, тож спершу до
нього не потрапила, — продовжує
Анатолій Горайчук. — Але потім,
коли він прослухав дівчину, все дивувався і запитував: «Як я тебе, таку
голосисту, пропустив?» Уже після
цього постійно ходила до нього
у студію, також співала в дитячому
хорі «Перлина Волині» РБК під керівництвом Людмили Синютіної.
Коли Наталка на обласному
конкурсі у восьмому класі зайняла
перше місце, то для себе вирішила, що вступатиме у Волинське
державне училище культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського.
Проте батько переймався через її
невеличкий зріст і все запитував:
«Куди ж я тебе, таку маленьку, відпущу?» — намагаючись відговорити. Проте дівчина була налаштована рішуче.
Перший акордеон батьки купили доньці в Ковелі, але коли вона
вступила до училища, то потрібен
був кращий інструмент. Невдовзі
для Наталки придбали вживаний
акордеон Weltmeister Supita вартістю три тисячі доларів, оскільки ціна
на нові подібні інструменти стартує
від шести тисяч євро. Проте і цей
довелося переробляти, бо для дівчини він був завеликий. Анатолій
Петрович спеціально возив його
на Житомирську музичну фабрику,
аби зменшили резонатор, та тим
самим позбутися кількох кілограмів ваги.

Ч

Євгенія СОМОВА

сторія розвитку і становлення Українського товариства
сліпих розпочалася 4 червня
1933 року. Волинська обласна
організація, яка є його частиною, нараховує понад 1600
членів. За підтримки держави
і місцевої влади вона здійснює
соціально-трудову, медичну,
професійну реабілітацією інвалідів зору, забезпечує їхні

І

тація ще двох, призначених для
незрячих діток, — «Букваря»
та «Євангелія». Ці книги підготувала до друку громадська
організація «Вірю, надіюся
і люблю», яку очолює дружина
волинського священика УПЦ
протоієрея Валентина Марчука
Олена.
85-річчя УТОС — це не лише
кругла дата в житті організації,
а й історія згуртованості людей, чия незламна сила духу є

обласна організація товариства,
« Волинська
яку вже 25 років очолює Юрій Симончук,
Викладачка Валентина Милогородська побачила в обдарованій
дівчині справжній талант.

— Багатство великої радості
не принесе, а от те, що зробиш
для дітей та закладеш хороший
фундамент, — це і є справжнє
щастя, тим більше, що Наталка
до музики ставиться з великою
любов’ю, Можливо, у неї талант
іде від роду, адже дядьки дружини

країнському фестивалі-конкурсі
виконавців на народних музичних
інструментах «Провесінь».
— Дуже багато репетирувала, — каже Наталка. — Виступала
в окремій категорії по акордеону, де було 14 учасників, із яких
— лише три дівчини. Не могла й

Наталки придбали вживаний акордеон
« Для
Weltmeister Supita вартістю три тисячі доларів,
оскільки ціна на нові подібні інструменти
стартує від шести тисяч євро.
колись були хорошими гармоністами, — продовжує Анатолій
Горайчук.
Вагомим успіхом для дівчини
під час навчання стало здобуте
друге місце на Міжнародному
конкурсі баяністів-акордеоністів
«InterSvitiaz accomusik–2017» та,
звичайно, перше місце на Всеу-

»

сподіватися на такий успіх, це був
дуже радісний момент.
Цьогоріч Наталка закінчує коледж і планує продовжити навчання в Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського.
Гадаю, їй це буде під силу, адже
чітка мета — це вже перший крок
до будь-якого досягнення. n

заслужений працівник соціальної сфери
України, одна з кращих у державі.
конституційні права на освіту,
відпочинок, гідні умови проживання. У Луцьку й області діють
її первинні організації. Працює
навчально-виробниче підприємство УТОС, на якому незрячі
отримують повний спектр соціального захисту, можливість
самореалізуватися та повноцінно жити й трудитися.
Волинська обласна організація товариства, яку вже
25 років очолює Юрій Симончук, заслужений працівник
соціальної сфери України,
одна з кращих у державі. Вона
постійно займає призові місця за постановку громадської
роботи серед незрячих, тісно
співпрацює з владою та церквою. Завдяки співробітництву
з Волинською єпархією УПЦ
світ побачили унікальні видання — «Молитвослов» і «Закон
Божий» шрифтом Брайля.
А невдовзі відбудеться презен-

»

прикладом для нас, зрячих. Тож
привітати винуватців торжества
прийшли представники обласної, міської влади, духовенства,
а також партнерських організацій. Зала дружно аплодувала,
коли заступники голів обласних
ради й держадміністрації Роман
Карпюк та Світлана Мишковець
запрошували для отримання
відзнак активістів УТОСу, котрі
внесли вагомий вклад у діяльність організації, соціальний захист її членів.
Хвилиною мовчання вшанували присутні тих членів
організації, котрі стояли біля
витоків її створення й відійшли у Вічність. А потім відбувся
фестиваль вокального жанру
«Волинська весна». У ньому
взяли участь самодіяльні артисти, зокрема хорові колективи, що носять звання народних
аматорських, із Волині, Рівненщини, Львівщини… n

n Актуально
Євгенія СОМОВА

ропозиція попрацювати
на користь мешканців
свого села чи міста донедавна сприймалося негативно. Люди вважали скерування
на громадські роботи ледве
не покаранням для себе. Тож
фахівцям служби зайнятості
доводилося переконувати, що
це — варіант тимчасового працевлаштування. І не найгірший,
бо ж людина, зберігаючи за собою допомогу по безробіттю,
має додаткову зарплату. До
того ж це шанс знайти постійне місце праці. Адже роботодавець може придивитися до
людини, побачити її професійні
якості.
Як повідомив на прес-конференції в Ковелі директор Волинського обласного центру
зайнятості Роман Романюк, 69
із 700 краян, які цьогоріч брали
участь у громадських роботах,
закріпилися на підприємствах,
організаціях, перейшли у статус
працівників. У 2017-му служба
зайнятості своїм пріоритетним
завданням визначила громадські роботи, завдяки яким міс-

П

Задоволена і влада, і безробітні
Усе більше волинян долучаються до громадських робіт
там і селам вдається вирішити
ряд актуальних для життєдіяльності проблем. Організовують
їх місцеві держадміністрації
або виконкоми сільських, селищних, міських рад і центри

джерело доходів для людей, які
опинилися в скрутній ситуації.
Вони знімають напругу на ринку
праці і сприяють соціально-економічному розвитку регіону. Тож
вирішуючи проблему безробіт-

роботи, за словами Романа Романюка,
« Громадські
вигідні для органів місцевого самоврядування.
»
зайнятості. Громадські роботи,
за словами Романа Романюка,
вигідні для органів місцевого
самоврядування. Адже сільські,
селищні чи міські ради отримують працівників за півціни,
оскільки фінансування йде за
принципом 50 на 50. Половину зарплати оплачує обласний
центр зайнятості за рахунок
коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття.
Як наголосив Роман Романюк,
ці роботи не лише додаткове

тя, обласний центр зайнятості
співпрацює з органами місцевого самоврядування. І результатом цього є 313 договорів
на проведення громадських
робіт, укладених із сільськими,
селищними і міськими радами
впродовж січня — травня. Окрім того, на цей рік усі райони
і міста Волині ухвалили рішення про виконання громадських
робіт. У місцевих бюджетах на
них передбачено 2 мільйони
600 тисяч гривень. Обласний

центр зайнятості готовий виділити на їх організацію 2 мільйони 403 тисячі гривень із Фонду
соціального страхування.
— Щороку місцеві органи
влади збільшують видатки на
громадські роботи, — зазначив Роман Романюк. — Якщо
у 2016-му в місцевих бюджетах
було закладено мільйон 226 тисяч гривень, то на п’ять місяців
2018-го передбачено два мільйони 600 тисяч гривень.
Зазначимо, що громадські
роботи різнопланові — від благоустрою й озеленення території до інформування населення
про порядок надання субсидій.
Цьогоріч служба зайнятості акцентує увагу на розширенні їх
видів, зокрема робіт соціального спрямування. До їхнього
переліку додадуться екологічне
оздоровлення території, супровід незрячих. Планується
посилити увагу і до родин вій-

ськовослужбовців, які захищають цілісність держави на Сході
України.
Роман Романюк, пояснюючи, чому саме прес-конференцію вирішили проводити у Ковелі, наголосив, що тут більш як
п’ять літ поспіль не закладали
у бюджет коштів на громадські
роботи. А цьогоріч міська рада
запланувала витратити 300 тисяч гривень. У районному бюджеті заклали на них 249 тисяч
гривень. Ковельський міський
голова Олег Кіндер зазначив,
що влада міста зацікавлена
у проведенні громадських робіт.
Чиновник позитивно відгукувався про людей, які за направленням центру зайнятості займалися прибиранням вулиць.
І він, і його колега — голова Ковельської райдержадміністрації
Віктор Козак — переконані, що
співпраця зі службою зайнятості
вигідна і владі, і громаді. Обидва
керівники відзначили, що вона
особливо активізувалася, коли
почали створюватися об’єднані територіальні громади, які
намагаються раціонально використовувати кожну копійку
з бюджету. n

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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n Проблема

У МІСЬКІЙ ЛІКАРНІ ПЕРУТЬ
ПОГАНО ЧИ В ОБЛАСНІЙ
НЕ ЕКОНОМЛЯТЬ?
Бо ціна питання – мільйон

Фото YouTube.com.

Скільки має
коштувати прання
лікарняної білизни?
Пошук відповіді
на це питання
викликав жваву
дискусію депутатів
Рівненської облради.
Бо обласній лікарні
воно обходиться
значно дорожче, аніж
міській. Посадовці
обласного управління
охорони здоров’я,
захищаючи свій
комунальний заклад
від звинувачень
у марнотратстві,
заявили, що
білизну Рівненської
ЦМЛ перуть…
без дотримання
санітарних норм
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Цей

«Заметушилися
День підбадьорливо
в історії
представники
червня
хижацької зграї
6 в журналістиці»
6 червня 1992 року НСЖУ
прийняли у Міжнародну
федерацію журналістів, і пізніше
указом Президента саме цю дату
визначили як професійне свято
представників мас-медіа
Тарас СТЕПАНЮК

своєму
«Щоденнику
без цензури» багатолітній редактор «Радянської Волині» Полікарп
Шафета залишив чимало цікавих спостережень зі свого
професійного життя. Деякі з
них нині перегукуються із сучасністю, хоча написані понад 20 літ тому.
«27 січня 1992 року. А
тепер у нас не ті проблеми.
Українська журналістика стоїть на колінах перед Росією
— нема паперу, не виходять
республіканські
видання,
крім парламентської і «Літературної України». Останню
живить діаспора. Зате московські газети зухвало насміхаються над українським
читачем. Вони друкуються в
українських друкарнях, мають по 8–10 сторінок, рекламують заморську техніку й
кепкують над «хохлами». За
останній час прочитав лише
в «Известиях» розсудливу
статтю свого університетського товариша Володимира Надіїна про уразливість з
військової точки зору Чорноморського флоту. Він опублікував також інтерв’ю з
українським Президентом
Леонідом Кравчуком, зазначивши, що бесіда велася
українською мовою. Вчора
в газеті він змушений був
роз’яснювати читачам, що
це не «проявление украинского национализма», а цивілізована норма, коли кореспондент уміє вести бесіду
мовою співрозмовника.
То що дивуватися, якщо
російський парламент проголосував майже одностайно за те, щоб Крим «вернуть
России». Вони, мабуть, скоро вимагатимуть повернення Аляски. Коли ж вони зрозуміють, що Сибір – не Росія,
що Виборг – фінське місто,

У

Левко ЗАБРІДНИЙ

обласній лікарні —
675 ліжок, у міській
– на сотню більше.
Проте на прання білизни
в обласній лікарні цього
року планують витратити
трохи менше 1,5 млн грн,
у міській – близько 500
тисяч. Чому така різниця,
вимагали пояснити у представників обласного управління охорони здоров’я та
обласної лікарні депутати
бюджетної комісії облради. Бо ж на сесії 18 травня
обллікарні з бюджету виділили близько 1,1 мільйона
грн, а багато пацієнтів
взагалі не використовують
лікарняні простирадла, а
беруть з дому.
– Подані обласною
лікарнею розрахунки
взяті зі стелі, – коментує
Владислав Сухляк, депутат
бюджетної комісії. – Приватна пральня ставить
завищені ціни. Ліпше створити свою, яка б обслуговувала кілька закладів. А
то нині у нас немає економії бюджетних коштів. Краще б зекономлене на миючих засобах направили на
закупівлю медикаментів та
обладнання. Онкодиспансер, наприклад, просив
400 тис. грн на лінійний
прискорювач.
Міська лікарня має
власні пральні, а ось
обласна замовляє цю
послугу у приватного підприємця з Хмельницького
Максима Коробейнікова,
який цього року виграв
тендер обласної лікарні у
рівненської фірми «Либідь», запропонувавши
меншу ціну. Проте торік
перемогу йому віддали
навіть попри те, що його
пропозиція була найдорожчою на торгах. Підприємець також обслуговує і
обласну дитячу лікарню та
чорнобильську.
– Є інструкція з прання

5 червня 2018 Вівторок
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Лікарняну білизну не можна класти у звичайну пральну машинку.

лікарняної білизни, – заявляє Іван Зима, головний
лікар Рівненської обласної клінічної лікарні. – Не
можна її класти у звичайну
пральну машинку. Має
бути двоє дверей: в одні її
брудну впихають, іншими
витягують уже попрану. На
теренах Рівненщини таких

го лікаря обласної. Заклад
провів закупівлю процедури на Prozorro, жодних
порушень не було.
Доцільності створення
комунальної не бачу. Ми
вже маємо комунальну
аптеку. Вона хоча б одному
нашому медичному закладу продала ліки дешевше?

вже маємо комунальну аптеку. Вона хоча
« Ми
б одному нашому медичному закладу продала
ліки дешевше? Ринок сьогодні регулює все.
»
машинок практично немає.
Ми оголошували торги і
ставили відповідні вимоги
перед учасниками. Яких
норм дотримується міська
лікарня, я не знаю.
Підтримує головного
лікаря і начальник Рівненського обласного управління охорони здоров’я Юрій
Осіпчук:
– Міська медустанова утримує пральню на
свій страх і ризик. Праття
білизни вимагає певних
режимів та відповідних
сертифікатів. Наскільки
знаю, вона їх не має. Тільки й того, що економить
гроші. Пральня підприємця, який виграв торги
обласної лікарні, відповідає нормам, принаймні за
документами. Так працює
увесь цивілізований світ:
перуть або по аутсорсингу,
тобто винаймають підрядників, або ж використовують одноразову білизну.
Третього варіанта немає.
Власна пральня при лікарні
– це пережитки минулого,
тому я підтримую головно-

Ринок сьогодні регулює
все. Навіть якщо створити власну, то доведеться
змагатися за право прати
білизну на тендері з приватними фірмами.
Натомість Ігор Шаров,
заступник головного лікаря Рівненської центральної
міської лікарні з технічних
питань, запевняє, що його
заклад дотримується
санітарних вимог і звинуваченням від обласних
посадовців дивується.
– У нас є дві пральні:
в одну завозимо білизну
з так званих чистих відділень, а в другу, де стоять
зовсім інші машини, – з
гнійної хірургії, реанімації
і т. п., – коментує пан Шаров. – Маємо машинки,
які спеціально призначені
для обслуговування медичних установ. Вони одяг
перуть, а потім викручують
за допомогою центрифуги.
Після цього відправляють
на сушильну та прасувальну машини. Усіх технологій
дотримано і ніяких претензій бути не може. n

«

а так звана Калінінградська
область – Східна Прусія — це
німецькі землі.
14 червня 1995 року.
Наше свято – День журналіста – теж відшуміло й затихло.
Бюрократичним видався при-

« Українська
журналістика
стоїть на колінах
перед Росією —
нема паперу.

»

йом в облвиконкомі. По три
грамоти роздали представникам майже всіх редакцій.
Заметушилися
підбадьорливо
представники
хижацької зграї в журналістиці: їм теж дали почесні грамоти облвиконкому, і вони
це сприйняли як шлагбаум
перед ревізорами й прокурорами. А один із них навіть
встановив для другого диплом за порядність і тут же
вручив його, додавши сувенір за чотири мільйони (купонокарбованців. — Ред.).
Добре, що в редакції відбувся чудовий концерт артистів
філармонії. Музика змила з
душі чужий бруд ницості та
брехні». n

n Пряма мова
Ірина ГЕРАЩЕНКО, віце-спікер Верховної Ради,
звернулася до наших громадян, які хочуть на власні очі
подивитися Мундіаль-2018 в Росії:

Дозвольте звернутися до тих 5 000 українців, про
яких говорять, що вони начебто купили квитки
їхати на Чемпіонат світу з футболу. Шановні
українці, десять разів подумайте над тим, чи
варто їхати в країну-агресор, де вас можуть
схопити, затримати – і потім українська влада
буде часто безсила навіть надіслати до вас консулів. Вважаю, що «не варто ані гривнею,
ані рублем підтримувати будь-що, що
відбувається в Росії.

»
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n Подорожні нотатки
Фото miroworld.ru.

Фото omyworld.ru.

Зовнішній вигляд Сикстинської капели.

І така краса зустрічає всередині.

ТРИ ГОДИНИ У ЧЕРЗІ
ДО СИКСТИНСЬКОЇ КАПЕЛИ
Фото kulturologia.ru.

Закінчення.
Початок на с. 16

Ватикану
« Палаци
— це найбільший

Катерина ЗУБЧУК

музейний комплекс
у світі.

»

РЕЗИДЕНЦІЮ
ПАПИ ОХОРОНЯЄ…
ШВЕЙЦАРСЬКА ГВАРДІЯ

Екскурсія у Ватикан починається на добре відомій площі перед собором Святого
Петра. У багатьох вона асоціюється з тим, що тут напередодні католицького Різдва
встановлюють ялинку. Якби
ми прийшли сюди в неділю,
то рівно о 12–й годині побачили б Папу Франциска — він
виглянув би зі свого віконця,
промовляючи молитву «Ангел Господній», і звернувся б
із коротким словом до присутніх вірян. А в середу його
можна було б побачити в ложі
під накриттям. Оскільки ми
тут 30 квітня, і це понеділок,
то нам залишається вірити на
слово своєму екскурсоводу і
включати уяву…
Сикстинська капела, куди
ми маємо за мету потрапити, — це місце конклаву, де
обирають очільника Римо–
католицької церкви. У перекладі з латинських слів — це
«під ключем», оскільки кардинали під час обрання нового понтифіка перебувають
у повній ізоляції від усього
світу. Охоронці тут — вояки
Швейцарської гвардії, яких
і ми могли побачити на воротах міста-держави. Вони
біля старих мурів, як і багато століть тому. Швейцарська гвардія була створена у
1506 році, коли ця країна була
бідною (таке, звичайно, сьогодні важко уявити). Гвардійці
цієї країни охороняли спокій
багатьох монархів Європи, а
сьогодні продовжують служити тільки у Ватикані. У це
військо можуть бути прийняті
лише неодружені громадяни
Швейцарії католицького віросповідання, віком від 19 до
30 років, зростом не менше
174 сантиметрів. Сьогодні у
гвардії 110 чоловік. Один із
них уже на нашому, як кажуть,

Фрагмент розпису – створення першого чоловіка Адама.

віку, 13 травня 1981 року на
площі Святого Петра, ризикуючи життям, закрив собою
Іоанна Павла ІІ від кулі вбивці.
Поранення, як пригадуємо,
не було смертельним.
Екскурсовод ще з площі перед собором Святого
Петра показує нам конклав
— місце, де під час виборів
понтифіка можна побачити
дим: якщо він чорного кольору — то це означає, що Папу
не обрано, коли ж білого — то
це свідчить, що голосування закінчилося позитивно.
Оскільки в той день, коли ми
були тут, вихідний мали не
лише українці, а й жителі інших європейських країн, то
на екскурсію у Ватикан вишикувалася черга, якої давно не доводилося бачити. А
ще ж того дня вранці, зі слів
екскурсовода, стався надзвичайний випадок: комусь
у цій велелюдній черзі, вже
після того, як потрапив за середньовічні мури Ватикану,
стало погано. Завдяки соцмережам інформація вмить
набрала розголосу. У зв’язку
з цим посилили охорону для
підтримання порядку. Був
ризик, що ми, може, даремно стоїмо — в якийсь момент
задля безпеки тих, хто вже в
музейних залах, нам скажуть,
що вхід припиняється. Але,
навіть знаючи це, ніхто чер-

ги не залишав, не втрачаючи
надії побачити Сикстинську
капелу. Не могло потішити й
те, що коли екскурсія не відбудеться, то її вартість повернуть (а це 47 євро, включаючи
послугу екскурсовода та квиток у Ватикан).
Забігаючи наперед, скажу,
що лише через три години ми
переступили заповітну межу:
пропустили свої сумочки через металошукач, одержали
ватиканські пристрої з навушниками (ті, з якими ходили з екскурсоводом по Риму,
тут «бракувалися»). Наш шлях
до Сикстинської капели ставав усе ближчим. З одного
боку, така черга дуже втомлює, а з іншого — якби не ці
три години, то ми б не почули
від свого екскурсовода багато цікавинок, — не було б на
це часу. Наприклад, ось таку.
Виявляється із 266 пап була
одна… папесса під іменем
Іоанн VІІІ. За легендою, це —
дочка англійського місіонера.
Коли вона мала 12 років, то зійшлася з монахом із монастиря Фульди і потрапила з ним,
перевдягнувшись у чоловіче
вбрання, на Афон. Згодом
поселилась у Римі, де була
нотаріусом, потім — кардиналом і, нарешті, — Папою
Римським. Але під час однієї
процесії вона… народила дівчинку. Папессу розірвали на

частини, як і її доньку, учасники ходи, ображені в релігійних
почуттях. Кажуть, після цього
придумали спеціальне крісло, на яке садовили кожного
наступного Папу, щоб перевірити, чи ж він це. Зараз, коли
можна взяти волосину на ДНК
і визначити стать, про таке
крісло, звичайно, забули. Легенда? Може. Але, зазвичай,
диму без вогню не буває.
Зрештою, саме завдяки
цій черзі ми побували у багатьох музейних залах Ватикану, які й не були передбачені
екскурсією. Для безпеки відвідувачів потік людей охоронці час від часу перерозподіляли, і ми змогли, кружляючи
своєрідним лабіринтом, побачити
безцінні
витвори
мистецтва. Палаци Ватикану
— це найбільший музейний
комплекс у світі. Саме тут —
скульптури Лаокоон, Аполлон, Бельведерський торс.
Що там говорити — навіть
мозаїчна підлога є цінним
експонатом — і чим більше
людей ступає на неї, шліфуючи камінь, тим вона має ще
кращий вигляд.
У СОБОРІ СВЯТОГО ПЕТРА
ТРЕБА ОБОВ’ЯЗКОВО
ПІДІЙТИ ПІД КУПОЛ
І ПОПРОСИТИ В МОЛИТВІ
ЩОСЬ У БОГА

Зрештою, і про роботу
над розписом Сикстинської
капели екскурсовод нам розповіла ще до того, як ми в неї
потрапили. Інакше нічого б не
почули (не встигли б), оскільки були там хвилин десять.
Нам, як кажуть, наступали на
п’яти інші туристи — не затримаєшся. До речі, Ватикан
заборонив
фотографувати
дивовижні фрески. Зроблено
це якоюсь мірою і для того,
щоб полегшити численним

відвідувачам рух всередині
приміщення.
Сикстинська капела була
споруджена у другій половині ХV століття на замовлення Папи Сикста ІV — дядька
Юлія ІІ. Навесні 1508 року
Юлій ІІ дав завдання Мікеланджело розписати фресками
її стелю. Прийшовши сюди,
майстер сказав: «Цього хліва розписувати не буду. Я не
художник — я скульптор».
Зрештою він погодився, але
за умови, що прикрашатимуть стелю не фігури 12 апостолів, як спочатку було задумано: Мікеланджело сам
визначив тематику фресок і
відобразив створення Богом
світу. Він працював цілком
один, розігнавши помічників,
бо на самоті почувався краще. А це — 600 квадратних
метрів! Чотири роки пішло на
розпис стелі. За цей час у Мікеланджело був зруйнований
хребет, погіршився зір. Творити доводилося на висоті —
із піднятою головою або лежачи, тож фарба потрапляла
в очі. І ось це диво, зокрема,
найзнаменитіша фреска —
створення першого чоловіка:
Бог простягає Адаму руку і
оживляє його…
На завершення екскурсії,
яка затягнулася, нам все-таки
пощастило — ми потрапили у
собор Святого Петра (оскільки день добігав кінця, то храм
міг бути закритий, і тоді ми
вийшли б якимись боковими
дверима). Пригадую слова
екскурсовода, яка підказувала, що треба обов’язково
підійти під купол, помолитися
і попросити для себе щось у
Бога. Так і зробив багато хто.
Саме під куполом, на глибині
декількох метрів, — могила
Святого Петра. Вона і є точкою опори Ватикану. Якби тут
не було свідка Воскресіння
Христового, який не сумнівався, що його теж розіпнуть, то
не виник би на цьому місці чудовий храм і не існувало б тепер місто–держава Ватикан.
У соборі нас чекала зустріч
ще з одним шедевром — саме
тут стоїть скульптура Мікеланджело «Оплакування Христа» Її, до речі, майстер створив, маючи лише 24 роки. І
вона єдина, на якій є підпис. А
було, розповідають, так: коли
Мікеланджело зробив скульптуру, яку поставили у храмі,
то вона всім дуже сподобалася. Але ніхто не знав автора.
І ось творець її нібито почув,
як дві жінки розмовляли між
собою з приводу цього. Одна
сказала, що, певно, автор — з
Мілана. І тоді Мікеланджело,
розсердившись, пробрався
вночі у собор і зробив напис.
Тож на скульптурі можна прочитати і прізвище, і те, що автор — флорентієць.
Я не випадково наголошую на тому, що пощастило
побувати в соборі Святого
Петра. Тур передбачав лише
один день на Рим. Чи вдасться ще колись тут побувати?
Про таку перспективу може
говорити молодь. А мені залишається подякувати долі,
що хоч раз ступила на цю
древню землю. Правда, кажуть, хто хоч раз приїде у
Рим, той обов’язково сюди
ще повернеться. Є ще один
хороший варіант — дивитися
в майбутньому на це та інші
міста очима дітей, онуків. n
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n Оле-оле-оле-оле!

ФУТБОЛ І «НІМЦІ»
У переможному поєдинку з Албанією гравці Бундесліги «вистрілили» дублями
Фото football-ua.com.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

онтрольний матч. Албанія —
Україна — 1:4 (0:1 — Євген
Коноплянка, 31 хв.; 0:2 — Андрій Ярмоленко, 36 хв.; 0:3 — Андрій
Ярмоленко, 45 хв.; 1:3 — Емануеле
Ндой, 89 хв.; 1:4 — Євген Коноплянка, 90 хв.)
3 червня. Евіан (Франція). Стадіон «Каміль Фурньє». Головний суддя
Франсуа Летексьє (Франція).
Україна: Андрій Лунін, Едуард
Соболь, Богдан Бутко (Олександр
Караваєв, 82), Микита Бурда, Сергій
Кривцов, Євген Коноплянка, Руслан
Малиновський (Сергій Сидорчук, 71),
Олександр Зінченко (Віктор Коваленко, 71), Марлос (Микола Шапаренко,
57), Андрій Ярмоленко, Артем Бєсєдін
(Євген Селезньов, 46).
«Запасний» дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко назбирав аж чотири пункти за системою
«гол+пас» у товариському поєдинку
збірних Албанії та України. «Ярмола»
двічі забив і два рази віддав гольові
паси на ще одного нашого представника в Бундеслізі Євгена Коноплянку.
Це майже стільки ж, як доробок Андрія за весь сезон у першості Німеччини, де він спромігся тричі вразити
ворота суперника і ще двічі віддати
результативні передачі на партнерів…
«Конопа» в боргу не залишився,
«повернувши» екс-гравцеві київ-

К

«Конопа, давно ми з тобою не влучали дуплетом».

за «Шальке» в Бундеслізі було 4+4 за
весь сезон…
Таким чином Ярмоленко продовжує впевнено наздоганяти Андрія
Шевченка в списку найкращих бомбардирів «тризубих» усіх часів (тепер
в активі «Андрія-молодшого» 35 влучних пострілів — у «Андрія-старшого»,
нагадаємо, їх було 48). А Коноплянка
обійшов Сергія Реброва і вийшов на
«чисте» третє місце за кількістю голів
за збірну (тепер 17 — проти 15-ти).
Збірна Албанії — це, звісно, аж
ніяк не мюнхенська «Баварія». Проте
розгромна перемога українців та феєричний доробок її «бундес»-лідерів
нас все одно тішать! Хоча б тому, що

з Північної Африки не тільки більше володіла м’ячем,
« Команда
не тільки більше створила моментів, а й мала особливий
вогник в очах і прагнула перемоги. Наші ж були, відверто
кажучи, ні риба ні м’ясо. Ну не грають із таким настроєм
у футболці національної збірної!

ського «Динамо» один гольовий пас
(тут треба відзначити ще й нашого
бразильця Марлоса, який розганяв
перші три гольові атаки «синьо–жовтих»). Два голи і результативна передача Євгена — теж непогано. Адже

»

перемог над грандами світового футболу в активі збірної України за всю її
вже понад чвертьстолітню історію (висловимося «м’якенько») було таки не
надто багато. А остання наша звитяга
з великим рахунком датована ще жов-

тнем 2016-го (тоді ми здолали Косово
— 3:0). Ну а чотири у ворота суперника ми відправляли ще давніше — у
травні 2016-го (перемога 4:3 над Румунією у товариському матчі).
На цьому збірна України «зав’язує»
з «товарняками». А вже восени на нас
чекають поєдинки зі збірними Словаччини та Чехії в рамках абсолютно
нового турніру — Ліги націй УЄФА.
ЗА ВОРОТАМИ

Андрій
ШЕВЧЕНКО,
головний тренер
Національної
збірної України:
«Незважаючи
на те, що закінчився чемпіонат і було
мало часу на відновлення, я попросив команду здобути результат,
тому що наступні ігри, які на нас чекають, — офіційні. Налаштування на
матч було відповідне, і це відобразилося на полі.
Голи мають значення для психологічного відновлення Ярмоленка.
Тривала реабілітація після травми
завадила йому провести кінцівку
сезону у своєму клубі. Ми бачимо
його функціональний стан, він постійно додає, і позитивним моментом для нього є те, що він зіграв два

n Золоті слова

матчі, двічі забив, віддав дві гольові
передачі. Я радий за нього і радий
за команду.
Перший тайм був взагалі непоганий, у другому ми попросили контролювати м’яч. Хлопці, які вийшли
на заміну, вдало увійшли у гру. Рахунок 4:1 говорить сам за себе. Це
хороша репетиція, яка дає психологічну впевненість перед наступними
поєдинками. Восени на нас чекають
серйозні матчі».
Нагадаємо також, що грі «синьо-жовтих» з албанцями передував
поєдинок із марокканцями.
Контрольний матч. Марокко —
Україна — 0:0.
31 травня. Женева (Швейцарія).
Стадіон «Стад де Женев». 8000 глядачів. Головний суддя Сандро Шерер
(Швейцарія).
Україна: Андрій П’ятов, Микита Бурда, Микола Матвієнко, Сергій
Кривцов, Олександр Караваєв, Тарас
Степаненко (Руслан Малиновський,
64), Євген Коноплянка (Сергій Сидорчук, 76), Віктор Коваленко (Микола
Шапаренко, 46), Олександр Зінченко,
Андрій Ярмоленко (Марлос, 46), Євген Селезньов (Артем Бєсєдін, 46).
На відміну від нас екс–гравець київського «Динамо» Юнес Беланда і компанія посилено готуються до ЧС-2018.
І те, що вони перебувають у непоганій
формі — принаймні, якщо порівняти з
нами, — факт. Команда з Північної Африки не тільки більше володіла м’ячем,
не тільки більше створила моментів, а
й мала особливий вогник в очах і прагнула перемоги. Наші ж були, відверто
кажучи, ні риба ні м’ясо. Ну не грають із
таким настроєм у футболці національної збірної!
Звісно, Андрій Шевченко і члени його тренерського штабу одразу
заявили, що в грі з Марокко продовжували шукати нові ідеї та нових претендентів на головні ролі у збірній.
Слабке виправдання. Хоча саме в
тому матчі у складі національної команди дебютували київські «динамівці» Микита Бурда і Микола Шапаренко (вочевидь, головного тренера не
розчарували, бо з албанцями згодом
також зіграли).
А ось партнерів під час «післяматчевої» вечері новачки таки не потішили. За традицією, Микита і Микола
мали пройти «обряд посвячення» у
формі виконання пісні. Дует затягував, як умів, проте у підсумку був
безжально закиданий серветками, а
одним із перших у підопічних поцілив
якраз Андрій Шевченко. n

Фото depo.ua.

Євген Хачеріді на прощання
вразив своїм серцем
30-річний півзахисник київського «Динамо» на
правах вільного агента перейшов у грецький ПАОК,
де виступає ще один гравець національної збірної
України Євген Шахов
Петро ПАС

инамівські кольори Хачеріді захищав із 2008
року, до того виступав під прапорами луцької
«Волині». Зі столичним клубом він тричі ставав
чемпіоном країни, двічі вигравав Кубок і тричі — Суперкубок України, у 249 матчах забив 8 голів.
За деякими даними, в ПАОКу він виступатиме
під звичним для себе 34-м номером і отримуватиме
1,5 мільйона євро зарплати на рік. Перед тим, як відправитися до Греції, грек за національністю із Мелітополя Євген Хачеріді звернувся зі зворушливими словами до своїх київських уболівальників.
«Говорити «прощай» або «до побачення» — це
найскладніша справа. Я не виняток… У мене було достатньо часу за останні кілька місяців побути на самоті та підготувати себе до цього моменту.
Для мене, звичайного хлопця з Мелітополя, ці ос-

Д

танні десять років були справжньою казкою, тепер я
це розумію… Ти ніколи не зможеш забути команду, місто, де практично все в твоєму житті сталося вперше:
любов, слава, гроші, сльози, поразки. Я став тут чоловіком… І з твердою впевненістю кажу: уболівальники
«Динамо» Київ — ви найкращі в світі! Ви закарбувалися, як і «Динамо», в моєму ДНК. Я ніколи вас не забуду.
Спасибі величезне моєму президенту Ігорю Михайловичу Суркісу за те, що він виховував мене, лаяв,
хвалив, учив, терпів. Адже розумію, що я — катастрофічно не простий. І ось настав той момент, який боявся собі уявити, коли пишу цього прощального листа
своїй сім’ї, своєму дому, своїм близьким і рідним людям… Спасибі всім вам! Я вас ніколи не забуду !!! Моє
серце завжди з вами !!!» — написав Хачеріді. n

ніколи не зможеш забути команду,
« Тимісто,
де практично все в твоєму
житті сталося вперше: любов, слава,
гроші, сльози, поразки. Я став тут
чоловіком…

»

«Уболівальники «Динамо» Київ, ви закарбувалися,
як і «Динамо», в моєму ДНК».
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КРОСВОРД

Завтра срібне весілля святкуватимуть дорогі
батьки, жителі села Куликовичі Маневицького району
Світлана Іванівна
та
Сергій Адамович
БУДІ.
Тож будьте нам здорові і щасливі,
Хай спільний шлях ваш довго ще цвіте,
Живіть у злагоді та мирі
І хай Господь вас береже.

Ваш спільний шлях не встелено
квітками,
Не раз доводилося тернами іти,
Та ви завжди опікувались нами,
За що ми вдячні будемо завжди.
За добре серце і невтомні руки
Нехай Господь воздасть належне вам.
Хай вашу щедрість переймають внуки,
А ласка служить оберегом нам.
Щиро
вітаємо
з
днем народження дорогу матусю, бабусю,
жительку села Покащів
Ківерцівського району
Наталію Антонівну
ЖАБСЬКУ.
Хай у вашому домі
завжди панують спокій,
затишок, гармонія. Бажаємо щастя,
радійте життю, насолоджуйтесь кожною
хвилиною, мрійте. Хай поруч будуть вірні,
надійні друзі, будьте коханою. Хай кожен
день ясніє небом чистим, світанки сяють,
скупані в росі, у серці радість розквіта
іскриста і мрії хай збуваються усі. Хай
молодість ще довго квітне, усмішка сяє
на устах, лише хороше, радісне, привітне
в житті перетинає
шлях.
Із щирими
побажаннями
донька Алла,
зять Володимир,
внучка Каріна,
свати.

З великою
повагою
і любов’ю
діти, внучок,
уся родина.

31 травня зустріла ювілейний день
народження кохана дружина, люба матуся,
найкраща бабуся, жителька села Колпитів
Локачинського району
Оксана Володимирівна
РОМАНЮК.
Сьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для ваших ніг,
Бо пройдено життя лише частину,
Попереду багато ще доріг.
Нехай душа у вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
Смійтеся більше, менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще газдуйте.
Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, внучат
пригортають.
Живіть до 100, здоров’я
міцного і ласки від Бога.
З повагою та любов’ю
чоловік Петро,
дочка Наталія,
син Володимир,
невістка Іванна, внуки
Христина, Вероніка,
Олександра, Артемко.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Те саме, що й літак. 7. Офіцерський чин
у козацьких військах. 8. Велика люстра у церкві. 10. Найвища гора
Піренеїв. 11. Острів у Керченській протоці. 12. Короткі штани. 15.
Гостра ароматна приправа до м’ясних страв. 16. Певний момент,
період, етап у житті. 17. Метеорологічні умови, властиві певній місцевості. 18. Початок шахової партії, у якій білі жертвують фігуру. 22.
Кінні воїни, дружини князя. 23. Державний лад, спосіб правління.
24. Група народностей, пов’язаних спільним походженням і спорідненістю мов. 27. Спосіб мислення, світосприймання, духовна
налаштованість, властиві певній групі людей. 28. Поема Лесі Українки «Айша та …». 29. Сітчаста тканина з узорами, якою оздоблюють
одяг, білизну.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Однозарядна мисливська рушниця з висувним затвором. 2. Рогата тварина. 3. Свердлильний інструмент. 4. Те
саме, що й рід. 6. Стан боксера під час бою. 7. Те саме, що й диби.
8. Величина в кіловатах. 9. Колектив танцюристів в балетних виставах. 13. Допоміжне приміщення. 14. Збірник географічних карт. 17.
Керівник кінних, лижних змагань. 19. Метальна зброя індіанців. 20.
П’ятиелектродна електронна лампа. 21. Документ випускника вузу.
25. Сільськогосподарське підприємство. 26. Білий журавель.
Склав Микола ДЕНИСЮК.
с. Щитинська Воля Ратнівського району.
Відповіді – у наступному номері.

ВОЛИНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
оголошує набір студентів на 2018–2019 навчальний рік (ліцензія Міністерства
освіти і науки України від 19.06.2015 АЕ № 636488) на денну форму навчання
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на базі 9 і 11 класів
зі спеціальностей:
lхарчові технології;
lпекар; кондитер;
lготельно–ресторанна справа;
lмайстер ресторанного обслуговуванlтуризм;
ня;
lінженерія програмного забезпечення;
lоператор з обробки інформації та проlкомп’ютерна інженерія;
грамного забезпечення;
lпідприємництво, торгівля та біржова
lелектромеханік з ремонту і обслуговудіяльність;
вання лічильно–обчислювальних машин.
lфінанси, банківська справа та страхуНА БАЗІ 9 КЛАСІВ:
вання;
lслюсар–електрик з ремонту
lоблік і оподаткування.
електроустаткування;
За освітньо–кваліфікаційним рівнем
lофіціант; бармен;
кваліфікованого робітника:
lкухар;
НА БАЗІ 11 КЛАСІВ:
lкравець; вишивальник;
lагент з організації туризму;
lоператор з обробки інформації
адміністратор;
та програмного забезпечення;
lкасир торговельного залу;
lкасир торговельного залу.
lкасир (у банку);
ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ:
за ОКР молодшого спеціаліста: на основі 9кл. — 2–14 липня, на базі 11кл. —
12 липня — 1 серпня;
за ОКР кваліфікованого робітника — 15 червня — 15 серпня.
Наша адреса: м. Луцьк, вул. Кафедральна,6, тел.: (0332)72–61–63,
72–38–78,72–12–17.

ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ ДЛЯ ОБРИВУ ВОЛОТІ
НА КУКУРУДЗІ
терміном на один місяць у Полтавській області,
Проживання і харчування забезпечуються.
Оплата — 350 грн на день, а також оплачується
проїзд в одну сторону. Тел. 0963388163.

Â²ÁÐÎÁËÎÊÈ
ÃÀÇÎÁËÎÊÈ
від виробника.
Організовуємо доставку.

Тел.: 066W897W96W96,
067W116W11W44.

МЕТАЛЕВІ
ШТАХЕТИ
від виробника
шириною 10, 11, 13 см
28 кольорів + золотий дуб.

швидко

економно

все включено

ПЕРЕСИЛАННЯ ПОСИЛОК ЧЕРЕЖ МЕРЕЖУ
УКРПОШТИ – ЦЕ ВИГІДНО, ДЕШЕВО, ЗРУЧНО!
ЗВЕРТАЙТЕСЬ У ВСІ ВІДДІЛЕННЯ ПОШТОВОГО
ЗВ’ЯЗКУ УКРПОШТИ.
МИ – НА КОЖНОМУ КРОЦІ ТА НА САЙТІ:

ВІЗЬМУ НА РОБОТУ
пилорамника з досвідом роботи
та водія на лісовоз.
Житло надаю.
Адреса: Локачинський район, с. Маньків.
Тел. 067 361 W17W63.

http: ukrposhta.ua

ТІЛЬКИ 1 ДЕНЬ
9 ЧЕРВНЯ о 9.00.
HARVARD MEDICAL КИЇВ
ЦЕНТР НІМЕЦЬКОГО
УСТАТКУВАННЯ
УСУВАЮТЬ ПРИЧИНУ БОЛЮ ПРИ
ОСТЕОПОРОЗІ, АРТРОЗІ І МІОМІ, ЗОБІ,
ПОЛІКІСТОЗІ НИРОК, ШУМІ В ГОЛОВІ
ПРЯМО НА СЕАНСІ, а також лікують
ПСОРІАЗ, ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ, ПАХОВІ
ПУПКОВІ ГРИЖІ, заїкання, енурез,
алергію, гіпертонію, оперізувальний
лишай, варикозне розширення вен,
бронхіальну астму, відновлює слух,
потенцію, покращує стан після
інсульту.

— Водостічні
системи оцинковані
та кольорові.
— Панельні
огорожі.

ЕКОНОМТЕ ГРОШІ НА ОПЕРАЦІЯХ
harvardmedical.com.ua
ГОТЕЛЬ «СВІТЯЗЬ», вул. НАБЕРЕЖНА, 4
Тел. 063–643–30–94, ЗНИЖКА 50%
ТІЛЬКИ 9 ЧЕРВНЯ о 9.00.

Тел.: 0506446840,
0674933889.

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

www.volyn.com.ua

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається у с. Городок Луцького
району газифікований цегляний будинок
(є парове опалення). Цегляні літня кухня,
хлів, дерев’яна клуня, льох, колодязь, є
0.58 га землі, сад. Ціна за домовленістю.
Тел.: 098 77 77 047, 066 64 18 982.
l Продається будинок (2 км від Луцька)
з усім господарством, є земельна ділянка
(0.38 га). Тел. 096 11 33 905.
l Продається 4–кімнатна квартира
(76.5 кв. м) у м. Нововолинськ. Є усі лічильники. Ціна договірна. Тел.: 095 89 60
728, 068 28 21 266.
l Візьму на квартиру двох дівчат
(м. Луцьк, район Варшавського ринку).
Тел. 068 77 89 691.
l Продається дерев’яний газифікований будинок (74 кв. м, 3 кімнати, кухня) у
центрі села Угринів Горохівського району.
Є земельна ділянка (0.25 га). Ціна договірна. Тел.: 095 89 63 885, 095 22 93 866.
l Продається будинок (4 кімнати, кухня, санвузол). Є літня кухня, хлів, гараж,
свердловина, 3 льохи. Ціна договірна
(смт Торчин). Тел. 050 06 62 729.
l Продається будинок (80 кв. м) у
с. Всеволодівка (8 км від Луцька). Є газ,
усі зручності, хлів, льох, гараж, сад. Ціна
договірна. Тел.: 066 73 29 160, 067 13 55
063, 099 43 04 487, 095 62 17 648.
l Продається у с. Печихвости Горохівського району газифікований будинок
(10 х 12, обкладений плиткою). Є усі надвірні споруди (літня кухня, хлів, льох),
гараж, криниця, земельні ділянки (0.38
та 0.40 га), садок. Ціна за домовленістю.
Зручний доїзд. Тел.: 067 64 54 352, 067 41
92 017.
l Продається (або обміняю на 1–кімнатну квартиру у Луцьку) цегляний газифікований будинок з усіма надвірними спорудами. На подвір’ї є вода, газифікована
літня кухня, земельна ділянка (0.30 га).
Ціна договірна (с. Шклинь Горохівського
району). Тел. 066 52 00 992.
l Продається газифікований будинок
(97 кв. м) з усіма надвірними спорудами і
ремонтом у м. Рожище. На подвір’ї є вода,
газифікована літня кухня, гараж, земельна ділянка (0.010 га). Тел.: 067 83 12 893,
066 38 50 766.
l Продається половина цегляного будинку (3 кімнати, кухня, ванна, євроремонт, усі зручності) в центрі м. Рожище. Є
земельна ділянка (4 сотки). Можливість
виплати частинами. Тел. 066 00 18 595.
l Продається житловий будинок (92.6
кв. м, 5 кімнат, газ, вода) у м. Берестечко
Горохівського району. Є літня кухня, дачний будинок, 2 хліви, 2 льохи, земельна
ділянка (0.15 га). Ціна договірна. Зручний
доїзд. Тел. 097 43 03 725.
l Продається житловий будинок у
с. Крухиничі Локачинського району. Є усі
комунікації та надвірні споруди. Тел. 097
25 82 475.
l Продається на березі річки Конопелька будинок (новобудова) в селі Олешковичі Рожищенського району (земельна
ділянка 20 соток, підведено газ, світло).
Ціна договірна. Тел. 067 27 06 103.
l Недорого продається газифікований
дерев’яний будинок (теплий, придатний
до житла). Є газифікована літня кухня,
погріб, хлів, садок, 0.5 га землі. Власник.
Тел. 099 19 97 628.
l Продається у м. Любомль будинок з
усіма надвірними спорудами. Є присадибна ділянка (13 соток). Усе приватизоване. Ціна договірна. Тел.: 093 00 80 392,
099 55 59 492.
l Продається у с. Копачівка Рожищенського району земельна ділянка (0.25 га).
Поруч — ліс. Ціна договірна. Тел. 098 64 46
628.
l Недорого продається земельна ділянка (12 соток) у с. Забороль Луцького району. Є світло, газ, вода, заасфальтовано.
Тел.: 066 99 26 481, 068 83 87 046.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль ЗАЗ «Славута», 2004 р. в., задовільний стан. Ціна
40 000 грн. Тел. 095 55 94 521.
l Куплю автомобіль у будь–якому стані
(на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099
73 74 388, 098 91 93 799.
l Продається автомобіль ВАЗ-2107 у
робочому стані. Ціна 15 000 грн. Тел. 096
10 96 752.
l Продається автомобіль ЗІЛ-130, бортовий, газ/бензин, задовільний стан. Не-

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

5 червня 2018 Вівторок

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.

дорого. Тел.: 050 92 01 538, 050 86 32 440.
l Продається автомобіль «Волга-24»,
1979 р. в., бензин, задовільний стан. Недорого. Тел.: 050 92 01 538, 050 86 32 440.
l Продається автомобіль ГАЗ-53 (будка,
двигун Д-240. Двигун можна окремо). Тел.
098 51 69 673.
l Терміново куплю автомобіль на українській реєстрації (розгляну усі варіанти).
Тел.: 095 01 32 359, 097 71 47 792.
l Куплю автомобіль ВАЗ («Жигулі») у доброму стані. Недорого. Тел. 096 41 21 029.
l Продається автомобіль ЗІЛ-130, дизель Д-240, короткий, високі нашивки, на
ходу. Тел. 067 42 67 903.
l Куплю автомобіль (нерозмитнений,
кредитний, проблемний) на запчастини.
Можна без документів. Тел.: 099 71 12
223, 068 83 83 834.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Терміново продається трактор Т-25,
привезений з Польщі, у доброму технічному стані (або обміняю на зерновий
комбайн, трактори МТЗ-80, 82). Розгляну
будь–які пропозиції. Тел.: 067 15 35 752,
068 33 49 289.
l Продається трактор МТЗ-82, 1992
р. в., у робочому стані. Тел. 096 27 76 143.
l Продам прес–підбирач «Велгер-41» у
доброму стані та зерно (2 т). Тел. 067 76
89 355.
l Продам комплект шин до трактора
Т-25, МТЗ. Тел.: 097 14 20 540, 050 28 69
222.
l Продам: сівалки кінні та тракторні
(на 15, 17, 26, 30 лійок), сошникові (з баком на міндобриво) «Норстен», «Сімула»,
1-, 2–рядні причіпні копачки «Кухман»,
«Шмутцер» (польського виробництва),
картоплезбиральний комбайн «Болько»,
кукурудзяну осипку. Тел.: 096 85 85 455,
097 28 13 442.
l Продається кінна косарка у доброму
стані. Тел. 096 90 50 471.
l Продається комплект запчастин до
комбайна СК-5 «Нива». Тел. 097 03 26 039.
l Продається причіп 2 ПТС-4 (на кругу,
нові металеві борти). Тел. 097 18 23 785.
l Продається комбайн «Массей Фергюсон-487» (special). Тел.: 097 26 63 598,
067 34 47 233.
l Продам двигун «Перкінс-354» (6–циліндровий, перша комплектація). Ціна
договірна. Тел.: 096 74 38 807, 063 26 22
833.
l Продам запчастини до зернозбиральних комбайнів (двигуни, коробки, січкарні,
паси та інше), а також привезу на замовлення. Тел.: 096 74 38 807, 063 26 22 833.
l Продається двигун Д-65 Н до трактора ЮМЗ-6. Тел. 068 04 77 624.
l Продам: сінограбарку («сонечко»),
зернову сівалку, плуг (2-, 3–корпусний),
борони, обприскувач (400 — 900 л), бурякову сівалку, лійку для міндобрива. Тел.
096 94 28 410.
l Продається новий плуг ПЛН 2-25/30
до тракторів (Т-25, Т-40, «китаєць») у Горохівському районі. Тел. 067 13 51 291.
l Продається трактор МТЗ-80, 1994
р. в., у доброму стані (привезений з Польщі, є документи, знятий з обліку). Можлива доставка. Тел.: 067 12 53 737, 099 08
34 091.
l Продам трактор МТЗ-80 у доброму
стані. Ціна договірна. Тел.: 050 53 95 710,
098 63 05 257.
l Продам трактор Т-25 у гарному стані
(привезений з Польщі). Недорого. Тел.:
096 42 90 426, 067 79 08 629.
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.

Господарство візьме на роботу головного
зоотехніка.
Житлом з усіма зручностями забезпечуємо.
Заробітна плата за домовленістю!
Інформація за телефоном 0673328906.

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 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.

РІЗНЕ
l Продам у Луцькому районі бджолині
рої (2 шт. у ящику на 8 українських рамок).
Ціна 800 грн/рій. Тел.: 096 95 67 567, 095
88 59 674, 095 48 16 081.
l Продаються новий дитячий кокосовий матрац (60 х 120, ціна 400 грн), дитяче
ліжко (б/в, 400 грн). Тел.: (0332) 72-12-59,
093 75 05 688.
l Продам: палатку «Памірка» (нова),
2–спальний мішок (б/в), 1–спальний мішок (новий), пральну машинку «Таврія»
(нова), трюмо з тумбочкою (б/в), сарвант
(б/в), розкладачку (б/в), поролоновий
матрац, металевий столик під телевізор.
Тел.: (0332) 71-65-39, 050 71 95 186.
l Продам вагу (500 — 1000 кг). Тел.: 066
70 60 709, 068 70 60 709.
l Продаються необрізні дошки (Любомльський район). Тел. 097 57 81 628.

l Продам:

оцинкований
металопрофіль (від 62 грн/кв. м, некондиція), оцинкований металопрофіль
(98 грн/кв. м), кольоровий металопрофіль (102 грн/кв. м), металочерепицю (130 грн/кв. м), стовпчики для огорожіь (40 х 40 х 2, ціна
60 грн/п. м.), прогони для огорожі
(30 х 20 х 2, ціна 40 грн/п. м.). Тел.:
050 90 10 508, 099 19 79 367.

l Продам: піноблоки, цемент, тирсобрикет. Можлива доставка, розвантаження. Тел.: 050 68 91 579, 096 99 05 080.
l Продам: газовий котел (б/в, виробництво — м. Житомир), станок для виготовлення шлакоблоків (з мішалкою). Недорого. Тел. 095 51 01 450.
l Продам
пиломатеріали:
балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні та інше. Доставлю. Тел.: 097
64 92 371, 099 18 13 332.
l Продам дрова рубані (твердої породи), а також доставлю будівельні матеріали (пісок, щебінь, відсів, цемент) автомобілем ЗІЛ–самоскид. Тел. 066 70 37 197.
l Продам: торфобрикет, дрова, пісок,
щебінь різних фракцій (насипом та в
мішках), камінь бут, цеглу білу та червону
(нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття.
Тел.: 099 33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам: торфобрикет, дрова, пісок,
відсів, щебінь різних фракцій (з кар’єру),
цеглу, блоки будівельні, камінь формак.
Доставлю пиломатеріали автомобілем
(до 10 тонн). Тел. 050 37 81 998.
l Продам: цеглу (нову та б/в), шифер
(б/в), торфобрикет, пісок, щебінь, відсів, керамзит, цемент, глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття.
Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид).
Послуги міні–навантажувачем «Бобкат».
Тел.: 096 80 00 567, 050 72 27 271.
l Продам: цеглу білу та червону (нову та

ГОСПОДАРСТВО ВІЗЬМЕ
НА РОБОТУ ОХОРОННИКА.
Заробітна плата - 4 000 грн.
Інформація за телефоном
0673612863.
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б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої
породи), торфобрикет, пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги
міні–навантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02
527.
l Продам: торфобрикет, пісок, щебінь
різних фракцій, камінь бут, формак, відсів,
цеглу білу та червону, чорнозем, землю на
вимостку, блоки, цемент, гній. Доставлю.
Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 61 14
575, 097 34 43 386.
l Продається робоча кобила (4 роки
10 міс., жеребна другим лошам) у Луцькому районі. Тел. 099 23 29 865.
l Продається дуже добра корова (9 років) у с. Хорохорин Луцького району. Тел.
066 89 05 173.
l Продається телиця від доброї корови
(1 рік) у с. Хорохорин Луцького району.
Тел. 066 89 05 173.
l Продається добра кобила (9 років) у
с. Хорохорин Луцького району. Тел. 066 89
05 173.
l Продається кінь (3 роки 6 міс.). Тел.
096 15 17 124.
l Продається жеребець (1 рік). Тел. 096
15 17 124.
l Продається тільна добра корова (отел
у серпні). Тел.: 097 54 96 832, 095 62 53
400.
l Продається молода кобила (2 роки
6 міс.), каштанова масть, спокійна, з великих коней (с. Несвіч Луцького району).
Тел.: 095 63 34 448, 066 97 94 730.
l Продається корова (6 років, Луцький
район). Тел. 050 73 74 933.
l Продається молода лошиця (3 роки,
с. Зубильне Локачинського району). Тел.
099 49 33 016.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат,
коней (дорізи). Тел.: 050 18 64 979, 097 07
72 211.
l Куплю теля (живою вагою). Тел. 098 28
15 167.
l Продається молода робоча кобила
(4 роки) у с. Суськ Ківерцівського району.
Ціна договірна. Тел. 095 32 99 619.
l Продається коза (після третього окоту) у Горохівському районі. Тел. 068 51 42
923.
l Продається молода тільна корова (Горохівський район). Тел. 068 62 50 798.
l Продається кінь (3 роки) у с. Ромашківка Ківерцівського району. Тел. 068 03
47 404.
l Продається тільна корова (8 років,
чорно–ряба масть) у Маневицькому районі. Тел. 066 51 23 878.
l Продається у с. Жуковець Горохівського району корова (отел у червні). Ціна договірна. Тел.: 096 94 06 782, 050 54 59 513.
l Куплю: ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Продам цуценя німецької вівчарки.
Тел. 050 43 81 896.

ПОСЛУГИ
l Пробурюю свердловини. Ремонтую,
діагностую, встановлюю міні–башти,
глибинні насоси, труби обсадні, свердловинні, помпи. А також продам бочки
пластмасові на 100 — 150 — 240 — 1 000 л
(«куби»), 4–сезонну тепличну плівку (шир.
— 6, 8, 12 м, польське виробництво). Тел.:
050 67 09 075, 097 48 24 071.
l Найму доглядальницю за жінкою похилого віку у с. Сьомаки Луцького району.
Тел. 050 67 30 418.
l Візьму на квартиру двох дівчат
(м. Луцьк, район Варшавського ринку).
Тел. 068 77 89 691.
l Зроблю на замовлення (або продам)
перуки, шиньйони. Тел. 066 06 87 430.
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 Загублену залікову книжку, видану
деканатом факультету комп’ютерних
наук та технологій Луцького національного технічного університету на ім’я
Бортнюк Максим Русланович, вважати
недійсною.
l Загублену залікову книжку, видану деканатом історичного факультету Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки на ім’я Яцишин Андрій
Олександрович, вважати недійсною.
l Загублене посвідчення потерпілої
від наслідків аварії на ЧАЕС (серія Б,
№ 687793, видане на ім’я Оласюк Ольга
Семенівна, вважати недійсним.

ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
В ПОЛЬЩІ НА М’ЯСОКОМБІНАТІ.
ДОВЕЗЕННЯ ДО МІСЦЯ РОБОТИ, ДВОРАЗОВЕ
ХАРЧУВАННЯ,ПРОЖИВАННЯ – ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА – 10–13 злотих/год.
Тел.: (066) 67 92 077, (097) 19 01 915.
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n 5 хвилин для душі

n Подорожні нотатки

Три години у черзі
до Сикстинської капели
Катерина ЗУБЧУК

Фото з особистого архіву автора.

«ЯКА РІЗНИЦЯ,
СКІЛЬКИ РОКІВ ТВОЇМ
КЕДАМ, ГОЛОВНЕ, ЩО
ТИ В НИХ ГУЛЯЄШ…
РИМОМ»

Коли чула відомий
фразеологізм «Всі дороги ведуть до Рима», то
сподівалася, що й моя
мусить колись пролягти в одне з найстаріших
міст світу. І ось настав
той день, коли я завдяки
подарунку долі (в особі
доньки) стою біля Колізею, що є візитною карткою столиці Італії Рима,
— найбільшого амфітеатру всього античного
світу, котрий міг умістити
50 тисяч людей. Чи коло
Пантеону, що в перекладі
з грецької мови означає
«храм усіх богів», якому
2 тисячі років.
Тішуся, що у своєму
віці не втратила дитячої
здатності захоплюватися
і дивуватися з того, що
бачу таку древність. На
думку приходять слова
Кузьми Скрябіна: «Не витрачайте гроші на шмотки, витрачайте на подорожі. Яка різниця, скільки
років твоїм кедам, головне, що ти в них гуляєш
по Парижу». Перефразовую закінчення: «Гуляєш
по Риму…» І, зайшовши
у кафе, де є вай–фай,
поспішаю поділитися із
фейсбуківськими друзями знімками, зокрема на
фоні Колізею. Цю «візитівку» впізнає кожен, хто
хоч трохи обізнаний із архітектурними пам’ятками
Рима.
А ось тепер, уже вдома, згадуючи поїздку
в Італію, додам ще й таке:
кеди (точніш кросівки),
в яких я гуляла по Риму,
ще й особливі. Їм не просто багато років — вони
дісталися мені від найменшого внука (з того
часу, коли він носив взуття мого розміру). Як виявилося, на удачу. Я їх на
всяк випадок збережу
і надалі з надією пройтися
вулицями міста ще якоїсь

Колізей, що став візитною карткою.

європейської (чи не європейської) країни.
Перед тим, як вирушити у тур, який включав

витрачайте
« Негроші
на шмотки,
витрачайте
на подорожі.

»

Італію (а ще була Угорщина і Словенія), знала, що,
крім Рима, побуваємо
у Флоренції. Тож потрохи
штудіювала інтернетівські
публікації про це місто–
музей, щоб орієнтуватися, які великі люди тут
жили й творили — художники, поети, архітектори,
яку спадщину вони зали-

шили на віки. А тут ще ж
по дорозі до Флоренції
пані Надія, яка супроводжувала нашу групу зі
Львова, включила фільм
до теми — «Божественний Мікеланджело». Це
історико–біографічна кінострічка про геніального
скульптора, живописця,
архітектора, поета, життя якого від нас відділяє
понад п’ять століть. Народився Мікеланджело
у 1475 році у невеличкому містечку Капрезе.
Крім нього, у родині було
ще четверо синів. Батько творця Лодовіко мав
аристократичне
походження. І коли син потягнувся до скульптури, то
він це прийняв без радості, оскільки таке заняття
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І ось воно, дивне відчуття, коли хочеться ущипнути себе і сказати:
«Невже я побачила неповторний витвір італійця
епохи Відродження Мікеланджело?»
у середньовіччя вважалося низьким. Правда,
згодом змирився, і в
13 років Мікеланджело
став учнем братів Гірландайо з Флоренції.
Справжнім джерелом натхнення для нього була
антична скульптура. З документального фільму почерпнула таку, наприклад,
інформацію: свій перший
витвір — купідончика —
Мікеланджело закопав на
декілька років у землю,
щоб надати їй вигляду
старовинного…
Пішовши із життя на
89–му році, він залишив
величезну спадщину. Але
з–поміж інших виділяються чотири найвизначніші
світові ікони мистецтва.
Це скульптури біблійного Давида, Богоматері із
Христом на руках («Оплакування»), розпис стелі Сикстинської капели
у Ватикані. А ще як архітектор він спроектував
купол собору Святого
Петра. Щодо найбільш
культової роботи — статуї
Давида, вирізаної із суцільного шматка білого
мармуру, то вона була завершена у 1504 році й виявилася настільки прекрасною, що міська влада
сперечалася, в якому місці її встановити. Вибрали
головне адміністративне
приміщення Флоренції –
Палаццо Веккіо. Але в кінці
ХІХ століття її, щоб
зберегти,
перенесли
у приміщення Академії
— в галерею образотворчого мистецтва. А на
площі сьогодні туристи
можуть побачити лише
копію. А ось усе інше з перерахованих найвизначніших робіт – у Ватикані.
Це і був ще один аргумент
(на додачу до багатьох інших) на користь того, що,
побувавши у Римі, треба обов’язково відвідати
цю найменшу у світі, як її
ще називають, карликову державу, площа якої
44 гектари і населення –
всього тисяча жителів.

Жінка–літо, що затрималась на гостинах у весни…

МРІЇ
НЕ СЛУХАЮТЬ
ЙОГО…
Він знав безліч стежок і доріг,
якими міг оминути Її. А ступав
на ті, що бігли до Неї
Ольга ЧОРНА

олись Він відкрив перед Нею свої почуття. Вона стала для Нього чарівним,
усміхненим Всесвітом з ямочками на
щічках. А потім зачинив душу. У Його долі
з’явилось інше ім’я…
Її кохання до Нього було світлим і теплим.
Кольору ранішнього неба, яке дарує погідний
день. Потім спогади стали вечірньо–прохо-

К

загублене кохання
« Недо зізнається:
Неї попросилося в Його серце
знову. Він впустив його. І тепер не
знає, що з цим робити…

»

лодними, наче вистиглий горизонт, за яким
сховалося сонце…
Він не знав, що колись дістане з потаємної
кишеньки свого життя Її образ. Буде каятися
перед минулим, розуміючи: майбутньому Його
каяття, мабуть, не потрібне. Чекатиме, коли
з’явиться Її постать.
Вона й далі носить шалики пастельного кольору, якими любить бавитися вітер. І світлий
одяг. Не змінилася її легка хода. Жінка–літо, що
затрималась на гостинах у весни…
…Як завжди, він перейде на інший бік вулиці, немов на інший бік життя. Скаже, що зустрів
Її випадково. Немов ненароком доторкнеться
Її руки. Вкотре не наважиться запросити на
каву. І не зізнається: загублене до Неї кохання
попросилося в Його серце знову. Він впустив
його. І тепер не знає, що з цим робити…
…Він з дружиною жив не заради любові —
просто жив. У них був спільний дім, діти. Але
різними були сни, бажання, спогади. І вони
обоє були різними…
Дружини не стало. У дітей своє життя. Його
ніхто не чекає…
…Одного дня Він хотів би зустріти Її
і більше не відпустити, не загубити. Але
мрії не слухають Його. Зраджене щастя не
повертається… n
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