
«Остерігайтеся розпорошувати свої сили, постійно намагайтеся 
концентрувати їх, геній уважає, що він може робити все, що роблять 

інші, але йому доведеться покутувати за всі непродумані витрати».
Йоганн Вольфганг Гете — німецький поет, драматург, прозаїк, науковець, державний 

діяч, театральний режисер і критик (1749 - 1832 рр.) 
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«Ми усі — вояки УПА і всі підпільники зокрема, і я — свідомі, що раніше чи пізніше нам доведеться згинути в 
боротьбі з брутальною силою. Але, запевняю вас, — ми не будемо боятися вмирати, бо, вмираючи, будемо 
свідомі того, що станемо добривом української землі. Це наша рідна земля потребує ще багато добрива, 
щоб у майбутньому виросла на ній нова українська генерація, яка довершить те, що нам не суджено було 
довершити».

Роман Шухевич
— Український політик і державний діяч, військовик, генерал-хорунжий, головнокомандувач 

УПА, борець за незалежність України у XX сторіччі.

ПЕРШЕ ВЕРЕСНЯ ЗАЯВА ПОЛЬСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ

Кремлівських 
пропагандистів 

потрібно судити як 
воєнних злочинців

Цього вимагають представ-
ники найчисельнішої у Речі По-
сполитій Асоціації польських 
журналістів   у розповсюдженій 
наприкінці серпня заяві, яку під-
писав президент SDP Кшиштоф 
Сковроньський.  Судити росій-
ських пропагандистів потрібно 
за  розпалювання ненависті до 
України та глорифікацію росій-
ської військової агресії.

У зв’язку з варварським втор-
гненням росі ї в незалежну Україну, 
яке триває вже пів року, Асоціа-
ція польських журналістів  вимагає 
покласти відповідальність за скоє-
ні злочини проти мирного населен-
ня  не тільки на бандитів у росій-
ській формі, а й на «журналістів» 
– пропагандистів кремлівського 
режиму. Вони не лише дезінфор-
мують світову громадську думку 
про криваву агресію москви про-
ти України, а й спонукають ї ї до бо-
ротьби з українцями в ім’я імпері-
алістичних інтересів путіна та його 
прибічників.  У першу чергу йдеть-
ся про маргаріту сімонян,  владімі-
ра соловйова,  дмітрія кісельова, 
ольгу  скабєєву та інших пригодо-
ваних кремлівською хунтою про-
пагандистів.

У заяві керівництва SDP під-
креслюється, що шахрайство, де-
зінформація і розпалювання нена-
висті,  вбивства мирних людей у 
незалежній країні ніколи не будуть 
вважатися журналістикою.

«Світові журналістські органі-
заці ї та національні медіаасоціаці ї 
повинні постійно впливати на де-
мократичні уряди та міжнародні 
інституці ї, щоб з огляду на очевид-
ну необхідність готувати трибуна-
ли для бандитів російської армі ї, 
які сіють терор в Україні, а також 
російських пропагандистів, які за-
охочують до агресі ї проти України 
в кремлівських ЗМІ та намагають-
ся виправдати масові вбивства, 
зґвалтування та пограбування», – 
наголошують польські журналісти.

Заява SDP викликала значний 
розголос  в українських медіаор-
ганізаціях. Першими підтримали 
польських колег члени секретаріа-
тів Волинської і Рівненської регіо-
нальних організацій НСЖУ.

Наш кор.

ДЕНЬ ВЕЛИКИХ ГЕРОЇВ-ЗНАЙЛИКІВ
Сьогодні мало бути свято Першого дзвоника для усіх українських ді-

тей. Російська ерефія украла це свято. Уже не перше і не вперше. З по-
чатку віроломного вторгнення російські україновбивці не тільки поз-
бавляють нас свят, але й шкіл, садочків, театрів, палаців культури і 
спорту, тренувальних спортивних та оздоровчих закладів, лікарень, са-
наторіїв, дитячих містечок і майданчиків, власне – Дитинства і навіть 
самого життя. 

Офіційний сайт Офісу Генераль-
ного прокурора повідомляє про зло-
чини росії проти дітей в Україні – 379 
загиблих і 735 поранених. Ці дані не 
остаточні, оскільки триває робота 
з їх встановлення в місцях ведення 
активних бойових дій, на тимчасо-
во окупованих та звільнених терито-
ріях. А скільки дітей ще викрадено і 
вивезено росією з українських тери-
торій... А скільком маленьким укра-
їнцям довелося стати біженцями 
або заручниками окупантів...

Сьогодні, в День знань, дзвінок 
мав би покликати дітей у класи на 
урок Миру, та у більшості шкіл цьо-
горіч його не буде. Рашисти не цура-
ються терору навіть супроти дітей, 
погрожують тотальним знищенням 
усім українцям. російські генера-
ли публічно грозяться перетвори-
ти нашу мирну родючу землю у пу-
стелю, рашистські дипломати навіть 

в країнах свого перебування не со-
ромляться публічно закликати до 
знищення української нації.

російські загарбники боять-
ся Першого вересня, як судного 
дня, бо ж це День правдивих нових 
знань, а ерефія погрузла у болоті 
брехні і вбивств.

Сьогодні, у четвер, 1 вересня, чи 
не вперше від закінчення Другої сві-
тової війни діти не підуть у школи. 
Світ має знати, що цьому причиною 
війна росії супроти дітей, їх батьків 
та дідусів. Невиправдана і нічим не 
вмотивована війна. 

Та все ж Свято Знань в Україні 
відбувається. 

– О 9.00 у прямому ефірі Спіль-
ного Телевізійного Марафону 
проходить Всеукраїнський урок 
«Повертаюся до навчання», – пові-
домляє Оксана ВОРОНКІНА з Асо-
ціації Інноваційної та Цифрової 

Освіти. – Він присвячений початку 
нового навчального року. У ньому 
беруть участь відомі українці (Тіна 
Кароль, Євгена Клопотенка, Тараса 
Тополі, Олександра Педана) та мі-
ністр освіти і науки України Сергій 
Шкарлет. Організаторами першого 
уроку нового навчального року ви-
ступили Міністерство освіти і науки 
України, Інститут модернізації змі-
сту освіти та Асоціація інноваційної 
та цифрової освіти, у партнерстві з 
Гете-Інститутом Федеративної Рес-
публіки Німеччини. 

Тізер Всеукраїнського уроку 
«Повертаюся до навчання»: youtu.
be/d_lBRuz2nUw.

А ще цього дня будуть родинні 
уроки по всіх українських домівках. 
Йтиметься у них про сімейні тра-
диції, дідів і прадідів, український 
народ, його багатовікову історію, 
вміння жити і захищатися, і пере-
магати. І про Перемогу, й про ЗСУ. 
Діти дізнаються про Героїв, які і в 
цей день одважно боронять мир на 
планеті Земля від брехливого і роз-
бійницького кремлівського звіра та 
його ненаситних жорстоких слуг. 
Як і в давніх українських казках про 

змія горинича. А може ці казки наші 
предки склали про оцього страшно-
го змія, що засів у кремлі і лякає до-
рослих і дітей?

Котигорошко, билинні богати-
рі, гетьмани-козаки, воїни-українці 
переможуть його.

Першого вересня проходять 
уроки Віри в Україну та майбутнє ї ї ді-
тей.

А трохи пізніше, під обід вий-
дуть найхоробріші малі українці на 
свої блокпости, облаштовані у дво-
рах і на вулицях сіл і містечок зі сво-
їми іграшковими автоматами і куле-
метами, вивезуть танки і самохідні 
гаубиці і будуть воювати за Україну. 
Будуть маленькі герої нести свою 
важку недитячу службу дуже відпо-
відально і одважно. І це також впер-
ше з часів закінчення Другої світової 
пройдуть такі першовересневі уро-
ки української мужності по всій на-
шій славній Україні.

Живіть і перемагайте, наші ма-
ленькі Великі Герої-Школярики. Сьо-
годні Перше Вересня, День Геро-
їв-Знайликів, свято українського 
Школярства. 

Сергій ЦЮРИЦЬ.

волинський 
ліс
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НАШІ ЗАХИСНИКИ

Волинський «Шумахер» 
Дев’ять років тому наш сусід підступно відібрав у нас частину нашої 

землі, прикриваючись поясненнями: «нас там нет» і «гражданская война». 
А рік тому, зовсім знахабнівши від своєї безкарності, розпочав повномасш-
табне вторгнення, озброївшись не менш безглуздими лозунгами про «де-
нацификацию», «демилитаризацию» і «8 лет бомбили Донбасс».

Увесь цей час кращі сини та 
доньки Волині безстрашно проти-
стоять ворогу. Не злічити проли-
тих сліз, тихих молитов і криків від-
чаю, усього того, що випало на нашу 
долю. Про всіх, кого забрали небе-
са, і про тих, хто досі стоїть на захи-
сті рідної землі, можна написати ти-
сячі книжок, зняти сотні фільмів. І це 
все буде, згодом, хоча, напевно, й не 
про всіх...

Якраз у річницю повномасштаб-

ного вторгнення мені вдалося по-
говорити з волинянином, який уже 
роками захищає нашу країну. Вій-
ськовослужбовець з позивним «Шу-
махер» розпочав свою військо-
ву кар’єру ще у 2018 р., підписавши 
контракт на три роки. Тоді звичайний 
автомеханік разом з другом вирішив 
змінити цивільне життя на військове. 
Пізніше, у січні 2022-го він його про-
довжив.

Чоловік зі сміхом розповів мені 

історію, як отримав свій позив-
ний. Ще на початку своєї військо-
вої кар’єри, керуючи військовим ка-
мазом, випадково пошкодив лінію 
електропередач, у результаті чого 
знеструмив усе військове містечко. 
Тоді його ротний у напливі емоцій 
назвав солдата «чокнутим шумахе-
ром», а прізвисько прижилося.

«Шкода, що цей ротний теж те-
пер двохсотий», – з сумом додає вій-
ськовий.

Загалом уся наша розмова проті-
кала на позитиві, «Шумахер» багато 
жартує та сміється. Каже, що у таких 
умовах вчишся радіти дрібницям.

«У нас тут тваринки: котики, со-
бачки. Ось зараз біля мене сидить 
пес Боба, гріється біля буржуйки. Ми 
правда, коли йдемо на якесь завдан-
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Вшануймо Кобзаря 
у 205-ту річницю

Завтра ми знову вкотре, у 205-ту річницю від дня народження, понесемо кві-
ти до пам’ятника, що в обласному центрі на пр. Волі, 13, найвидатнішому україн-
цю всіх віків –  Тарасу Григоровичу Шевченку – великому синові українського наро-
ду, відомому художникові і геніальному поетові. Так традиційно у перші дні весни 
на Волині розпочнуться Шевченківські дні.

В історії назавжди залишаються іме-
на, які з гордістю пам’ятає і шанує людство. 
До славної когорти таких людей належить 
і Великий Кобзар українського народу – Та-
рас Григорович Шевченко, який народився 
9 березня 1814 року. Весь свій могутній та-
лант він присвятив служінню народові. «Іс-
торія мого життя, - писав поет, - становить 
частинку історії моєї Батьківщини».

Голос Тараса Шевченка завжди був, є 
і залишається голосом мудрого друга при-
гноблених і знедолених. Він пробуджував 
любов до Вітчизни, ненависть до гноби-
телів, кликав сильних на подвиг, вселяв у 
слабких надію і віру.

Т.Г. Шевченко шанований нами як 

основоположник нової української літе-
ратури. Його «Кобзар» став епохальним 
явищем в історії духовного життя україн-
ського народу. Величезне значення твор-
чості Шевченка у становленні української 
літературної мови, яку він підніс до рівня 
розвинутих літературних мов світу. Люди-
на багатогранного таланту, він був одним з 
найвидатніших майстрів, основоположни-
ком критичного реалізму і в українському 
образотворчому мистецтві, створив понад 
тисячу творів у жанрах графіки, станково-
го живопису, розпису. Гуманістичним ду-
хом своєї поезії, силою таланту живе в 
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Весна прийшла, день народження 
принесла Миколі Вельмі – 75.

У перший робочий 
тиждень першого весня-
ного місяця року ниніш-
нього щемне та хвилю-
юче свято завітало у 
привітний дім добре зна-
ної та шанованої ковель-
ської родини Вельмів. 
Саме 6 березня до глави 
цього сімейства завітав 
провісник весни, аби при-
вітати Миколу Григорови-
ча з корінним або другим 
діамантовим ювілеєм. І 
не тільки привітати, а ще 
й гарно повіншувати та 
добра, щастя, радості, сімейної злаго-
ди і миру побажати та й надалі добру 
й цікаву газету випускати. Квіти, зрозу-
міло, піднесли рідні, колеги та близь-
кі друзі.  

У далекому 1986 році Микола 
Вельма став біля керма «Вістей Ко-
вельщини», яка за тодішніх часів но-
сила статус міськрайонної газети, а 
ще мала солідну читацьку аудито-
рію. Відтоді успішно редакторує і 
досі, лишаючи помітний слід в істо-
рії регіону, де й народився 6 березня 
1948 року. Якщо точніше, то в місті 
залізничників.

Після закінчення середньої шко-

ли №3 почав працювати 
у газеті, яка тоді по-іншо-
му і не могла називатися, 
опріч як «Прапор Леніна». 
Від літературного праців-
ника, маючи вищу журна-
лістську освіту, здобуту 
у Франкову виші Львова, 
виріс до керівника відо-
мого на Волині та й на те-
ренах України видання.

Микола Вельма оби-
рався в депутати міської 
та обласної рад, головою 
Ковельської міської ради, 
він член Національної 

спілки журналістів України, член прав-
ління та секретаріату обласної органі-
зації НСЖУ, а ще президент гільдії ре-
дакторів місцевих друкованих видань.

Напевно, ми поступили б не пра-
вильно, коли б не сказали, що наш ко-
лега – добродушна щира та щедра 
людина. Ці якості в Миколи Вельми 
дуже шанував і шанує колишній керів-
ник ПрАТ «Волиньпас», його земляк та 
добрий приятель Іван Матвійович По-
тапчук.

З роси і води, тобі славний газе-
тярський козаче!

Твої друзі-спілчани.
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У бою проти російських окупантів 
загинув уродженець села Річиця Забро-
дівської громади Віталій Кобець.

Про це повідомив голова громади 
Микола Калачук на своїй сторінці у фей-
сбуці.

Хлопець загинув 5 березня біля Бах-
мута.

«Загинув уродженець с.Річиця 
Забродівської громади ст.лейтенант 
Кобець Віталій Володимиро вич.Коман-
дир танкового взводу танкового баталь-
йо ну 93бригади ,,Холодний Яр» до кін-
ця був вірним військо вій присязі. Вічна 
пам’ять та Царство Небесне Герою! Щирі 
співчуття рідним та близьким», – йдеться 
у повідомленні.

У війні з російськими загарбниками 
загинув військовий із села Сільця-Млинів-
ські Іван Ковальчук.

Про це у «Фейсбук» повідомив Рат-
нівський селищний голова Віталій Бірук.

«Знову чорний ворон закружляв 
над нашою громадою.

Трагічна звістка обпекла болем не-
поправної втрати жителів с. Сільця-Мли-
нівські: відстоюючи рідну землю загинув 
молодий звитяжний воїн Ковальчук Іван 
Васильович, 06.09.1997 р. н., старший на-
відник розвідувального відділення роз-
відувального взводу військової части-
ни А1910. 23.10.2022 року пішов захищати 
нашу свободу, але 3 березня загинув по-
близу міста Кремінна Сєвєродонецького 
району внаслідок ворожого артилерій-
ського обстрілу, отримавши поранення 
несумісні з життям.

Висловлюємо щирі співчуття рід-
ним і близьким Героя та поділяємо горе 
батьків, родини, друзів. Важко знайти 
слова, які можуть зменшити тугу і сму-
ток, неможливо загоїти біль та гіркоту 
від втрати такої молодої людини. Сумує-
мо разом із вами, низько схиляємо голо-
ви у скорботі.

Героям Слава!», – йдеться у пові-
домленні.

У районі околиць міста Бахмут на 
Донеччині загинув військовослужбо-
вець-волинянин Олег Пастухов.

Про це повідомляють на сторінці 
Мар’янівської громади у «Фейсбук».

«У Мар’янівську селищну терито-
ріальну громаду знову прийшло непо-
правне горе – вірний військовій присязі, 
за нашу Батьківщину, виявивши стій-
кість та мужність, 21 лютого у бою в райо-
ні південно-західних околиць міста Бах-
мут Донецької області загинув Пастухов 
Олег Володимирович, 24.08.1974 р.н.

Олег Пастухов був призваний 5 бе-
резня 2022 року та став на захист рідної 
Батьківщини.

Наша громада завжди пам’ятати-
ме свого земляка, який віддав своє жит-
тя, захищаючи незалежність та цілісність 
України.

Висловлюємо щирі співчуття дру-
жині, дітям, рідним та близьким заги-
блого. Вічна пам’ять та слава Захиснику 
України!» – йдеться у повідомленні.

Старший лейтенант Андрій Ніколай-
чук загинув у квітні минулого року, нині 
його тіло доставили в Україну у рамках 
обміну з росією.

Про це у «Фейсбук» повідомляє 
Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«На жаль, маємо ще одну втрату.
У рамках обміну з росією в Україну 

доставили тіло лучанина Ніколайчука Ан-
дрія Валерійовича.

Старший лейтенант Андрій Ніко-
лайчук, 11.12.1979 року народження, про-
ходив військову службу за контрактом з 
2015 року у військовій частині Національ-
ної гвардії України на посаді командира 
взводу вогневої підтримки 3 роти опера-
тивного призначення 2 батальйону опе-
ративного призначення окремого загону 
спеціального призначення «Азов».

Загинув 12 квітня 2022 року під час 
виконання бойового завдання щодо за-
хисту територіальної цілісності та не-
залежності України на металургійному 
комбінаті «Азовсталь» у місті Маріуполь.

Вічна пам’ять, честь та шана Ге-
рою!», – йдеться у повідомленні.

У Володимирі попрощалися із капі-
таном Державної прикордонної служби 
України Євгенієм Дягілєвим.

Жалобний кортеж із тілом захисни-
ка містяни зустрічали навколішки. Про це 
повідомили в спільноті «Твій Володимир» 
у Фейсбуці.

28-річний офіцер до останнього по-
диху був вірний військовій присязі. На 
жаль, 25 лютого після важкої хвороби він 
помер у госпіталі.

Євгеній Дягілєв родом з Луганщи-
ни, де і мешкав разом із дружиною Окса-
ною, яка родом з Волині, та маленькою 
донечкою. Захисник був сиротою, тож 
поховали його на батьківщині дружини – 
у Володимирі.

Весна прийшла до нас із сумною 
звісткою. Перестало битися серце хоро-
брого захисника Романа Бербеги, 1966 
року народження, з Нововолинська.

Про це у фейсбуці повідомив місь-
кий голова Нововолинська Борис Кар-
пус.

Від отриманих поранень 26-го лю-
того він помер у військовому госпіталі на 
Запоріжжі.

Висловлюю найщиріші співчут-
тя сім’ї, близьким і побратимам. Вічна 
пам’ять Герою», – йдеться у дописі.

Російські окупанти забрали життя 
ківерчанина Мельничука Дмитра Валері-
йовича, 1978 року народження.

Про це пишуть на сторінці Ківерців-
ської міської ради у фейсбуці.

Загинув Герой, захищаючи Україну, 
3 березня 2023 року в результаті виконан-
ня бойового завдання в районі населе-
них пунктів Іванівське та Часів Яр Доне-
цької області.

«Ківерцівська громада розділяє ра-
зом з вами непоправне горе. Вічна і світ-
ла пам’ять Захиснику України. Назавжди 
у наших серцях.

Дякуємо тобі, Герою, за наші мир-
ні ранки і спокійні ночі. Ніколи не забуде-
мо, ніколи не пробачимо рашистам!» – 
йдеться у повідомленні.

Сумна звістка гірким болем огорну-
ла Дубечненську громаду. Стало відомо 
про загибель військового Валентина Ро-
манюка, жителя села Дубечне, який вва-
жався зниклим протягом 2 місяців.

Про це повідомили у Дубечненській 
громаді.

Захищаючи нашу державу та свобо-
ду, загинув Романюк Валентин Маркія-
нович, 1968 року народження.

5 березня у дорожньо-транспортній 
пригоді на Житомирщині загинув уро-
дженець села Прилісне Камінь-Кашир-
ського району, 32-річний Богдан Слива.

Про це повідомили у Прилісненській 
громаді.

Богдан з 2015 року стояв на захи-
сті України, під час повномасштабного 
вторгнення росії боронив рідну землю 
від ворога. Останній час проходив реа-
білітацію.

Ще з малих літ Богдана та сестричку 
виховував тато, мама померла від тяж-
кої хвороби. У Богдана залишилося двоє 
дітей.

«Висловлюємо щирі співчуття дру-
жині, батькові, сестрі Богдана, рідним і 
близьким. Низький уклін Герою. Сумує-
мо всією громадою. Вічна пам’ять, честь 
і шана Захиснику України», – повідоми-
ли у громаді.

У селі Безіменному Херсонської об-
ласті загинув Герой Василюк Олександр 
Євгенович, 1979 року народження, жи-
тель села Красів, який з 19 вересня 2022 
року вважався безвісти зниклим.

Про це повідомляють на веб-сайті 
Горохівської міськради.

У липні 2022 року був мобілізований 
до лав Збройних Сил України.

«Рідні до останнього вірили, що 
Олександр живий і робили усе можли-
ве, аби його знайти… Проте дива не ста-
лося…

Висловлюємо щирі співчуття сім’ї 
та близьким загиблого Героя. На жаль, 
словами важко загоїти в серці болючу 
рану втрати.  Адже смерть найріднішої 
людини – велике випробування.

В цю гірку мить поділяємо горе Ва-
шої сім’ї та разом з Вами схиляємо голо-
ву в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди 
залишаються в наших серцях», – йдеться 
у повідомленні.

Пам’ять про Героїв

УКРАЇНА БОРЕТЬСЯ
НАШІ ЗАХИСНИКИ

ня, чогось його дурнем називає-
мо», – сміється.

Тут звичайні речі стають осо-
бливими. Вони радіють, коли отри-
мують посилки від волонтерів, ди-
тячі малюнки чи просто звістку з 
рідного дому.

– У мене знайома – волонтер-
ка, я часто з нею спілкуюся. Так от, 
я не думав, що вона стане волон-
теркою.

– Чому? – зацікавлено питаю я.
– Через прізвище, – робить па-

узу. – Прізвище у неї Цімерман, – а 
тоді додає, – класна вона, завжди 
нам допомагає.

Вдома на повернення «Шу-
махера» з нетерпінням чекає сім’я.

«Мені так врізалася в пам’ять 
фраза моєї мами. Одного разу вона 
мені сказала: “Ніколи не могла по-
вірити, що мій син буде ветера-
ном”», – пригадує чоловік.

Запитую про 24 лютого, про 
перші думки та емоції.

«24 лютого для мене почався з 
бойової тривоги. Я тоді був у Луць-
ку. У мене було завдання дещо при-
везти, не буду говорити що і звід-
ки. Так от, найбільше мене вразила 
тоді кількість машин. А щодо емо-
цій, то по правді в той день нічо-
го не відчував», – розповідає вій-
ськовий.

На початку повномасштабно-
го вторгнення «Шумахер» курсував 
Україною з подаруночками для на-
ших захисників, аби тим було лег-
ше давити русню.

«Не пам’ятаю де, але запам’ятав-
ся мені такий один момент, який ще 
досі стоїть перед моїми очима. Це кі-
нець лютого – початок березня, стоя-
ла бабуся на городі, не знаю, що вона 
там робила у цю пору, і такий гарний 
червоний захід сонця був. Я їхав, але 
встиг побачити, як вона піднялася і 
перехрестила моє авто», – розпові-
дає боєць.

У них є інтернет-зв’язок, то ж у 
вільну хвилину, не тільки виходять на 
зв’язок з рідними, але й перегляда-
ють соцмережі.

«Я зовсім не проти, що люди в 
тилу якось розважаються. Вони ма-
ють жити своїм життям, не треба за-
циклюватися на війні. Але, як на мене, 
не варто це все виставляти напоказ», 

– зазначає військовослужбовець.
Цікавлюся його думкою й про те, 

чи всі мають іти на фронт.
«Не всі мають бути тут і краще, 

щоб кожен був на тому місці, яке при-
носить найбільшу користь. Армія 
«кормиться» з податків наших грома-
дян і волонтерів, якщо не буде еко-
номіки, наша армія теж не зможе 
функціонувати», – аргументує свою 
позицію «Шумахер».

На останок розмови військовий 
запевняє, що Перемога обов’язко-
во буде за нами, а Волинь може спа-
ти спокійно під захистом своїх вій-
ськових.

Ольга КОНОНЧУК.
Фото з особистого архіву 

військового.

Волинський «Шумахер»
Початок на сторінці 1

З НЬЮ-ЙОРКА

Позивний «Штик»:  
три в одному

Український тижневик «Nova газета», що виходить в Нью-Йорку, 
опублікував розповідь про українського Героя Михайла Штика. Він наро-
дився у с. Самари, що на Ратнівщині, жив у Луцьку. Звідси пішов на війну, 
похований у ріднім селі. Подаємо матеріал.

Такі люди є в кожному україн-
ському місті чи селі. Вони ніби візи-
тівки своїх малих батьківщин, їх усі 
знають,  ними пишаються, про них 
розповідають дітям і онукам. Таким 
у Луцьку був Михайло Штик – інже-
нер, художник, майстер виробів з 
дерева, інтелектуал. Колу друзів та 
шанувальників талантів  Михайла 
міг би позаздрити навіть котрийсь 
відомий артист. Центральною пі-
шохідною вулицею Лесі Українки в 
Луцьку він міг іти годину, оскільки 
його на кожному кроці зупиняли і ві-
тали знайомі, а біля його столика в 
улюбленому кафе «Під соснами» на 
головному майдані міста завжди 
було людно. Своєю харизмою, щи-
рістю і доброзичливістю він, немов 
магнітом, притягував до себе лучан. 
За це, та ще за готовність будь-ко-
ли прийти на допомогу, вони віддя-
чували Михайлу Штику своєю лю-
бов’ю і повагою.

У перший день повномасштаб-
ної війни росії з Україною Михай-
ло пішов до військкомату. Відмова 
в мобілізації була передбачуваною 
– вік. Наступного дня він уже був в 
гловному штабі Української добро-
вольчої армії, записався на прийом 
до Дмитра Яроша, з яким був знайо-
мий ще з часів Майдану. 28 лютого 

добровольця Михайла Штика зара-
хували до лав 5-го окремого баталь-
йону УДА. Після складних вишко-
лів на тренувальній базі батальйону 
він потрапив до скдаду штурмової 
роти з дивною назвою «Чорні поп-
лавки». 

«Яке псевдо візьмеш собі, Ми-
хайле?»  – запитав побратим, коли 
закінчився вишкіл. «Штик, – відповів 
Михайло, пригвинчуючи до автома-
та штик-ніж. – Буде три в одному».

В єдиному інтерв’ю журналістці 
Головного штабу Української добро-
вольчої армії, яке Михайло дав, пе-
ребуваючи на тренувальній базі, він, 
як воїн-патріот, коротко і ємко ска-
зав про те, про що розлогіше гово-
рив нам ще до війни. Про українські 
«тремтячі еліти» і пасіонарну части-
ну більшості суспільства – тверду, 
мов криця. Лише додав, що остан-
нього путін, розпочинаючи війну, 
не врахував. І за це поплатиться по-
разкою. Що ця війна випробовує на 
міцність і патріотизм усіх українців 
включно з політиками. Що з неї ми 
вийдемо іншими, уже зовсім вільни-
ми людьми. І що якою б важкою не 
була для нас ця війна, ми неодмінно 
переможемо.

Михайло Штик загинув 6 лип-
ня минулого року під час ворожо-

го обстрілу, перебуваючи на бойо-
вому чергуванні на позиціях УДА під 
Харковом.

У свою чергову відпустку на ро-
тацію Михайло Штик хотів поїхати 
в рідне село Самари, що на самому 
кордоні з Білоруссю. Збирався з-по-
між іншого поділитись бойовим до-
свідом із земляками, які готують-
ся до ймовірного нападу ворога з 
території раніше мирного сусіда. 
Не судилось. Та залишиться добра 
пам’ять про Героя…

Юрій  ЗИЛЮК,
Сергій  ЦЮРИЦЬ.

На фото: Михайло Штик.
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З МИНУЛОГОКОРДОН

Молоді Лейтенанти
У підрозділи Волинського прикордонного загону для подальшо-

го проходження служби прибули лейтенанти – цьогорічні випускни-
ки Національної Академії Державної прикордонної служби ім. Богдана 
Хмельницького.

Значний багаж теоретичних 
знань вони отримали у прикордон-
ному виші, тепер настав час прак-
тично застосувати вивчене в служ-
бовій діяльності безпосередньо в 
підрозділах кордону. Офіцери зу-
стрілися з керівництвом прикор-

донного загону, з ними провели 
ряд настановних заходів та озна-
йомили з оперативною обстанов-
кою на ділянці відповідальності.

Нині молоді лейтенанти уже 
у своїх підрозділах знайомляться 
з новими колективами та особли-

востями державного рубежу, який 
охоронятимуть. А допомагати їм 
у становленні на посадах будуть 
закріплені за кожним офіцери-на-
ставники.

Свій офіцерський шлях вони 
розпочинають у нелегкий для кра-
їни час – в умовах війни. Віримо, 
що кожен із них зробить вагомий 
внесок у справу охорони і обо-
рони державних рубежів, стане 
справжнім прикладом для підлег-
лих, а подальші роки їхньої служ-
би проходитимуть під мирним 
українським небом. 

Маргарита ВЕРШИНІНА.

Куля зрадника  
не минула

Друга світова давно відійшла в історію. Тепер маємо нову війну, більш 
жорстоку та немилосердну, яка калічить та забирає життя безневинних 
українців, безжалісно зрівнює з землею міста та села, виганяє з обжитих 
місць мільйони людей різного віку, не щадить і дітей. 

Жодна війна ніколи не була, ні є 
і не буде поблажливою та жалісли-
вою. Цю аксіому давно зрозуміли сві-
тові демократії, яким протистоять 
узурповані вождем імперії. Мова про 
московію, яка готова підім’яти під 
себе весь світ. Апетити великі, а ось 
горлянка завузька. Дасть Бог застря-
не ласий шматок у горлі.

На західних теренах бойові дії 
продовжувалися і після капітуляції Ні-
меччини та Японії. Продовжувалися 
мало не до кінця п’ятдесятих років. 
Вояки Української повстанської ар-
мії зі зброєю в руках намагалися від-
стояти свою соборну незалежну та 
вільну Україну. Вона для них ставала 
дорожчою за життя. Загін таких від-
чайдухів діяв і в губинських лісах, що 
на Локачінщині. Жителі поближніх на-
селених пунктів чим могли, підтри-
мували лісових солдатів. Зрозуміло, 
ніхто не афішував такої підтрим-
ки. Знали, найменша необережність 
може накликати велику біду. Каде-
бістські нишпорки чигали повсюди. 
Найменша підозра ставала горем всі-
єї родини, яку в гіршому випадку зни-
щували, в кращому – засилали до 
білих ведмедів. Слали тисячами, вер-
талися одиниці.

Колись апологети радянської ім-
перії старалися на всю, аби очорни-
ти націоналістичний рух українців, які 
прагнули мати свою незалежну дер-
жаву. Вони з піною біля рота розпові-
дали небилиці, що всіх східняків, які 
з’являлися на Заході, тут відразу вби-
вали. Дехто відразу сприймав це за 
чисту монету. Таких розчарую. У Гу-
бинську школу також після війни при-
їхала вчителька початкових класів з 
Сумщини. Дівочого прізвища Юлії Пи-
липівни, на жаль, не пам’ятаю. Зго-
дом вона вийшла заміж за місцевого 
хлопця Івана Поліщука, який десят-
ки літ очолював місцеве господар-
ство. Педагогиня спочатку поселила-
ся у хаті мого діда Філата Приходька, 
який в кінці сорок четвертого «по-

їхав» у сибірську глибинку, звідки не 
вернувся. До сьогодні «добрим сло-
вом» згадую наших визволителів, які 
позбавили радості спілкування з ді-
дусем та бабусею. В одній половині 
хати жила вчителька, в іншій знахо-
дилася школа та сільська рада. 

Якогось ранку село стривожи-
ли постріли. Люди кинулися у той бік, 
аби дізнатися, що сталося. Картина, 
яка відкрилася їхньому зорові, була 
трагічно. На закривавлених східцях 
лежало розпластане тіло голови сіль-
ської ради. Він був з місцевих. Чому ж 
і за що хтось так жорстоко помстив-
ся?

– Ситуацію прояснила Юля Пили-
півна, яка стояла бліда та розгубле-
на, боязко озираючись на всі боки, 
– розповідала мені про цей епізод 
мама Любов Григорівна, яка вже по-
давно упокоїлася в Бозі. – Троє хлоп-
ців неждано-негадано виросли, мов 
з-під землі, в оселі. Голова, угледівши 
гостей, рвонувся тікати, але далі схід-
ців не добіг. Думала, що така участь 
чекає і мене, повідала вчителька, але 
почула заспокійливе: «Вам нема чого 
боятися. Ви приїхали вчити наших ді-
тей. Нічого поганого вони від Вас не 
чули. Україні потрібні будуть освіче-
ні люди. Тож бажаємо Вам удачі. А 
йому зраду не могли простити. Тричі 
попереджали, аби не служив окупан-
там та не здавав своїх людей. Тож ін-
шого виходу у нас не було».

Кадебісти, які згодом вантажів-
кою нагрянули в село, цілий день 
нишпорили в сільських хатах, так ні-
чого і не дізналися. Свідки побачено-
го в один голос заявляли, що з місце-
вих нікого не бачили.

Така ж справедлива розплата че-
кає і сьогоднішніх колабарантів-за-
проданців, які за срібняки готові про-
давати усіх і все. Їх не багато, але 
недобру тінь кидають на нашу держа-
ву, на своїх співвітчизників. І від цьо-
го прикро.

Володимир ПРИХОДЬКО.  

КІБЕРПОЛІЦІЯ

серцях мільйонів співець ідеалів рівності, 
свободи та братерства Великий Кобзар.

Слово українського поета-революціо-
нера, художника і мислителя, Тараса Шев-
ченка, звучить в усіх куточках нашої плане-
ти, його твори видані багатомільйонними 
тиражами. Кожен, хто прилучається до пое-
тичного слова Великого Кобзаря, черпає в 
ньому наснагу для творчості, роздумів про 
долю свого народу і призначення людини.

Віддаючи шану пам’яті геніального 
сина України, наші співвітчизники в ці берез-
неві дні з новою силою усвідомлюють велич 
духу і силу могутнього таланту Т.Г. Шевчен-
ка. Його життя назавжди залишається при-
кладом незламності людини, що присвятила 
себе благородній меті визволення від соці-
ального і національного гніту свого народу, 
боротьбі за щастя всіх людей. 

Як повідомила начальник управління 
культури, з питань релігій та національнос-
тей облдержадміністрації Ольга Чубара, в 

день народження Тараса Шевченка відбу-
деться мистецьке дійство «Нас гуртують 
думи Кобзаря», в рамках якого запланова-
но: акція «Прийди зі своїм Кобзарем» та чи-
тання віршів Т.Г.Шевченка «Коло Тарасового 
слова» перед центральним корпусом Во-
линського національного університету імені 
Лесі Українки; покладання квітів до пам’ятни-
ка Тарасу Шевченку (проспект Волі, 13); літе-
ратурно-мистецька композиція «Наш Тарас» 
у Волинському українському академічному 
обласному музично-драматичному театрі 
імені Т.Г.Шевченка. Окрім того, на другому 
поверсі фойє театру презентують вистав-
ку студентських творчих робіт «Тарасовими 
стежками».

Що ж стосується 10 березня, дня смер-
ті Великого Кобзаря (1861 р.), то об 11.50 год. 
розпочнеться громадська хода від Кафе-
дрального собору Святої Трійці в Луцьку до 
пам’ятника Тарасу Шевченку на проспекті 
Волі , що перед центральним корпусом Во-
линського національного університету іме-
ні Лесі Українки. Саме там, о 12.00 год. від-

будеться панахида та покладання квітів до 
пам’ятника великому українському поету.

Опісля ж святкування продовжиться на 
майдані біля Свято-Троїцького кафедраль-
ного собору, де з благословення Високопре-
освященнішого митрополита Луцького і Во-
линського Михаїла заплановано дійство 
«Збирайся, Родочку, на Колодочку». Серед 
учасників: архієрейський хор «Оранта», хор 
Волинської православної богословської ака-
демії, оркестр Національної гвардії Украї-
ни, фольклорних колективів села Куснища 
Любомльського району та Рожищенсько-
го Народного дому «Просвіта». Початок – 
12.30 год.

Маємо гідно, як і в попередні роки, по-
шанувати видатного пророка нації, який і 
сьогодні своїм полум’яним словом: «Боріть-
ся, брати, мої…» надихає наших захисників 
відстоювати територіальну цілісність Украї-
ни. України, яку понад усе любив Тарас Шев-
ченко.

Володимир ПРИХОДЬКО.
Сергій ЦЮРИЦЬ.

ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ

Вшануймо Кобзаря у 205-ту річницю
Початок на сторінці 1

Кожен українець – ВОЇН
Хочеш стати кібер-воїном? Хочеш допомогти Україні під час війни? 

Знайшов сторінку, де шахраї вводять в оману людей, чи продають нар-
котики?

А ти чув про платформу MRIYA?
Начальник відділу протидії кі-

берзлочинам у Волинській облас-
ті Департаменту кіберполіції Наці-
ональної поліції України Олександр 
Бережной розповів про проєкт, 
який створила кіберполіція.

MRIYA – це проєкт, який створе-
но для протидії російським окупан-
там в медіа-просторі. Кожен бажа-
ючий може своїми силами зробити 
важливий внесок для перемоги на-
шої держави у війні з ворожою про-
пагандою в кіберпросторі, шля-
хом виконання онлайн-завдань, 
які систематично надходять у те-
леграм-бот «StopRussiaChannel | 
MRIYA».

За допомогою чат-бота корис-
тувачі можуть надсилати адреси Ін-
тернет-магазинів та Telegram-ка-

налів із продажу заборонених 
речовин, зокрема у вигляді фото. 
Крім того, є можливість надати ін-
формацію про фізичну адресу, де, 
на думку користувача, продають 
наркотики. Усе це відбувається ано-
німно і допомагає швидко блокува-
ти наркокрамниці.

Також у бот можна додати по-
силання на Інтернет-магазини та 
Instagram-сторінки, які вводять в 
оману громадян, шляхом розміщен-
ня неправдивих повідомлень щодо 
продажу товарів.

Знайшли сторінку рашиста, 
який пропагує «русскій мір»? Ми та-
кож його заблокуємо!

Кожен українець – ВОЇН на своє-
му фронті. Наш фронт – інформа-
ційний.

Діана ПАСІЧНИК.
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Лабораторія командного дизайну
2 березня у Волинському національному університеті імені Лесі Укра-

їнки відкрили унікальну лабораторію. 

На дійстві були присутні рек-
тор Анатолій Цьось, проректор з на-
вчально-виховної роботи та кому-
нікації Наталія Благовірна, декан 
факультету культури і мистецтв Віта-
лій Охманюк, завідувач кафедри ди-

зайну Дмитро Авраменко, викладачі 
та студенти.

«У цій лабораторії є багато мож-
ливостей для якісної роботи диза-
йнерів. Для нас найголовніше – за-
безпечити якість освіти. Тоді буде 

хороша підготовка і кваліфіковані 
студенти», – заявив ректор Анатолій 
Цьось та висловив упевненість, що 
кафедра дизайну стане однією із кра-
щих в Україні.

Очільник вишу вручив подяки за-

відувачеві кафедри Дмитрові Авра-
менку та Марії Назарчук.

Проректор Наталія Благовірна 
звернулася до присутніх студентів і 
побажала їм наповнювати універси-
тет своїми ідеями та творчістю.

«Бажаю вам результативних і 
творчих проєктів», – резюмувала 
вона.

Віталій Охманюк зазначив, що 
кафедра дизайну стрімко розвива-
ється, а очільником кафедри та ви-
кладацьким складом за два роки іс-
нування зроблено дуже багато. За 
його словами, спеціальність 022 Ди-
зайн користується популярністю в 
абітурієнтів .

За словами Дмитра Авраменка, 
викладачі кафедри дизайну часто ста-
жуються за кордоном:

«Ми їздимо і бачимо, який ви-
гляд мають такі кафедри в інших уні-

верситетах і скажу направду, що цей 
комп’ютерний клас – унікальний в 
Україні».

Навчальна лабораторія обладна-
на сучасною комп’ютерною технікою 
з графічними планшетами. Саме на-
явність графічних планшетів і спеці-
альних навчальних курсів цифрового 
рисунка, живопису та комп’ютерної 
графіки робить лабораторію унікаль-
ною в Україні.

Щоденний вільний доступ до об-
ладнання дає студентам змогу вико-
нувати завдання з навчальних дисци-
плін, які максимально наближені до 
потреб ринку. Опанування графічно-
го планшета студентами-дизайнера-
ми ВНУ ім. Лесі Українки надає їм кон-
курентні переваги на світовому та 
національному ринку.

Ольга КОНОНЧУК.
Фото Віктора РАЙОВА.

Столиця демократичного світу
У Києві розпочав роботу наш позаштатний кореспондент Олек-

сандр Боровицький. Подаємо його есей про життя в столиці вільного 
світу.

 «Цієї ночі ворог запустив в 
напрямку Києва БПЛА. За попе-
редньою інформацією, це були ба-
ражуючі боєприпаси «Shahed». Си-
лами нашої ППО усі повітряні цілі 
були знищені. Влучань у об’єкти 
інфраструктури не зафіксовано. 
Попередньо, без жертв та руйну-
вань цивільної інфраструктури. Во-
рог знов не добився своїх цілей! 
Але це не привід розслаблятися! 
Допомагайте ЗСУ, бережіть себе 
– разом наближаємо мир в Украї-
ні після нашої Перемоги!», – Сергій 
Попко, начальник КМВА.

Так починається робочий тиж-
день столиці світу України! Сьо-
годні ворог знову застосовує різ-

номанітні спроби агресивних дій, 
інформаційні вже давно не прохо-
дять. Столиця живе та працює на 
благо українського суспільства та 
підтримці національної економіки.

Сніжать перші весняні дні 
двадцять третього, як і в більшості 
областей, коммунальники справно 
працюють, високо майорять укра-
їнські прапори, проблискує соняч-
не проміння. Місто оживає пра-
цьовитими українцями, сьогодні 
знову благодійний вечір-аукціон, 
концерт та збір на підтримку ЗСУ 
на бронь, нічні очі, авто та різні 
тактичні та стратегічні речі.

Також у Києві планують вста-
новити скульптурну композицію 

фонтана, присвячену 300-річчю 
українському філософу-містику, 
богослову, поету, педагогу Григо-
рію Сковороді. В центрі міста про-
водяться підготовчі геодезичні ро-
боти. В основі композиції – зерно, 
в середину якого вмонтовані вази 
та амфори різного розміру. Ком-
позиція вироблена з бронзи й гра-
ніту. У висоту фонтан сягатиме 
майже 4 метри. Планується вста-
новити до кінця 2023 року.

Анонс мистецьких заходів у 
столиці на тиждень – це традицій-
ний дайджест мистецьких заходів, 
події столичної культури містить 
заходи київських театрів, музеїв і 
бібліотек, а там і різноманітні ви-
стави, етно шоу, комедії, мюзикли, 
оперети, казки, рапсодії, балет, 
водевіль-модерн, виставки фото-
графії, живопису, скульптури, май-

стер класи, екскурсії, пізнаваль-
но-розважальне заняття, квести, 
експозиції, музейні уроки, заняття, 
театральні студії, гуртки, неділь-
ні читання, літературні вікторини, 
стрім-бесіди. Так, це все відбува-
ється у столиці за тиждень. Є безо-
платні прогулянки містом за марш-
рутами «Київ історичний» та «Київ 
незламний».

Рішення ухвалено владою Киє-
ва і вже введено в дію: «Київський 
музей Пушкіна» називатиметься 
«Садиба на Кудрявці», а «Музей-
но-виставковий центр сучасного 
мистецтва» – «Музейно-виставко-
вий центр».

У Києві метро вже давно оциф-
роване електронними квитками, 
чого не скажеш про маршрутки, у 
яких можуть ввести безготівкову 
оплату вже цьогоріч. Нині триває 

робота щодо приєднання приват-
них перевізників до автомати-
зованої системи оплати проїзду 
(АСОП).

В Києві створюється нова си-
стема оповіщення!

Територіальна автоматизова-
на система централізованого опо-
віщення (ТАСЦО), окрім формуван-
ня сигналу «Увага всім», дозволяє 
виконати адресне, тобто індивіду-
альне на кожен гучномовець спо-
віщення населення в залежності 
від типу надзвичайної ситуації, ї ї 
масштабу та прогнозу розвитку.

Гучномовці розміщують за 
трьохвимірною моделлю міста 
з урахуванням рельєфу місцево-
сті та висоти будівель, розрахова-
но також розповсюдженя сигналів 
сповіщення по всьому місту.

Олександр БОРОВИЦЬКИЙ.

З ПЕЧЕРСЬКИХ ПАГОРБІВ
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ЩОДЕННИК ЖИТТЄВІ ІСТОРІЇ

ДУХОВНІСТЬ

Життя митрополита 
Продовження. Початок у №26, №29, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №39, №40, №46, №47, 

№49,  50, 51 від 30 червня, 21 липня, 4, 11, 18 та 25 серпня, 1, 8, 29 вересня, 6 жовтня, 17, 24 листопа-
да, 8, 15, 15, 22 грудня 2022 р., №2 від 12, 18 січня, 15 лютого, 1 березня 2023 р.

«Волинська газета» продовжує публікацію щоденника митрополита Полтавського і 
Кременчуцького Феодосія (Дикун-Ваколюка, Митрофана Никоновича) (23.11.1926, с. Черниця Ко-
рецького р-ну Рівненської обл. – 01.10.2001, м. Полтава). 

У цій публікації зберігаємо стиль, орфографію митрополита.

14 СЕРПНЯ 1978 РОКУ
Вчора в газеті «Известия» говорилося, 

що патріарх Пимен направив протест прези-
денту Ізраїля в зв’язку з погромом в Троїцько-
му соборі російської духовної місії в Ієрусали-
мі, який там учинили сіоністи.

Що ж, Пимен достоїн похвали. Треба 
церкву захищати від погромщиків, і не лише 
від чужих, але й від своїх. Проте Пимен своїх 
чомусь не чіпає, не хватає сміливості.  А жаль! 
А то б і мені з полтавськими погромщиками 
було б легше говорити.

*
Колись наш Гоголь писав: «Русь! Русь 

вижу тебя… Что пророчит сей необьяснимий 
простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться бе-
спредельной мисли, когда ти сама без конца? 
Здесь ли не бить богатирю, когда есть место, 
где развернуться и пройтись ему?»

Так, так! Народився такий богатир, і ім’я 
йому – антихрист!

15 СЕРПНЯ
Хто хоче, щоб під нігтями не було бру-

ду, той мусить коротко обрізувати їх; хто хоче 
мати чисте сумління, той повинен ретельно 
обрізувати брудні свої бажання.

*
Легко говорити про самопожертву – на-

багато трудніше це зробити.
*
Одна дама, прочитавши гоголівсько-

го «Ревізора», в простоті серця свого сказа-
ла: «Так, Гоголь всіх смішив! Шкода! Витратити 
все життя, і таке коротеньке, на те, щоб служи-
ти мавпою для публіки».

Коли таке можна сказати про славного 
нашого Гоголя, то що ж тоді говорити про ін-
ших писак, які тільки те й знали, щоб смішити, 
лякати, морально розкладати та морочити 
людей. Ось чому я ставлю вище всіх тих пись-
менників, які в своїх творах проповідують бо-
жественне, моральне, чисте, високе.

Отож… письменнику! Не вчи людей не-
навидіти – навчи їх любити, а ненавидіти вони 
самі навчаться; вчи їх чистоті, а бруд вони самі 
найдуть; веди їх до висот, а в долину вони самі 
зуміють скотитись!

16 СЕРПНЯ
Коли ідеш по житті – пильно дивись в да-

лину, але не забувай поглядати і під ноги.
*
Служив літургію, бо сьогодні неділя. Вчо-

ра і нині за службою на душі так було тяжко і 
тривожно, що й передати трудно. За обіднею 
був уповноважений і ще якихось два дядьки. 
Щось нишпорать. Хотять зустрітися зі мною. 
Ця зустріч, певне, нічого доброго не обіцяє 
мені.

17 СЕРПНЯ
В одній казці Андерсена «Сніжна королів-

на» розповідається про диявольське дзерка-
ло, яке всі предмети відбивало у викривлено-
му, смішному та страшному вигляді.

Слуги диявола бігали з дзеркалом по всій 
землі, так що скоро не лишилось ні однієї кра-
їни, ні одної людини, котрі не віддзеркалили-
ся б в ньому.

Нарешті їм захотілось добратись і до 
неба, щоб посміятись над ангелами та іншими 
небожителями.

Чим вище піднімались вони, тим силь-
ніше викривлювалось та корчилось дзерка-
ло від гримас; вони ледве-ледве утримували 
його в руках. Ось вони піднялись ще – – і нараз 
дзеркало так перекосило, що воно вирвалось 
у них із рук, полетіло на землю і розбилось 
вщент. Мільйони, мільярди осколків розлеті-

лись по світі; деякі з них були не більші пісчин-
ки, але, попадаючи людям в очі, вони так і за-
лишались там. Людина з таким осколком в оці 
починала бачити все навиворіт, в смішному 
вигляді, тому що кожен осколок зберігав вла-
стивості цілого дзеркала. Декому такі оскол-
ки потрапляли в серце і серце тоді ставало хо-
лодним, як лід.

Яка прекрасна метафора на атеїзм! Ате-
їзм – це саме і є те диявольське дзеркало із каз-
ки Андерсона, яке людині все Боже творіння 
показує в перекошеному, перекривленому, 
перекрученому та брехливому вигляді. Хто 
дивиться у таке дзеркало – добро сприймає 
як зло, а зло – як добро. А серце у такої люди-
ни стає холодним, мов лід – воно не може лю-
бити справжньою любов’ю, а коли і любить, 
то любить навиворіт, по-диявольськи.

*
Сьогодні на 11 годину було мене виклика-

но до уповноваженого.  В кабінеті, крім Нечи-
тайла, було два представники з Києва, з Ради у 
справах релігій. Думаю, що вони сюди при —
були у відповідь на мою недавню скаргу в мо-
скві на полтавського уповноваженого. Мова 
на цей раз йшла в досить спокійних тонах і зво-
дилась вона до того, що я «там не допоняв», 
а тут «не розібрав», а ще раз там «просто по-
спішив з висновками», що «мене ніхто не хоче 
зобидити» і що «полтавський уповноваже-
ний суцільна цяця, за ним нема ніяких гріхів, а 
коли він щось і робить в Церкві, то лише зара-
ди її добра». Так що, мовляв, дякуйте йому за 
це і в ніжки йому поклоніться, що він з вами, 
холопами, тут панькається і слугує  вам за рід-
ного батька.

Що ж торкається мого листа до Брєж-
нєва, то Нечитайло, держачи його копію в ру-
ках, казав, що там одні видумки, що у нас все 
архіблагополучно. На це я йому сказав сло-
вами Панаса Мирного: «Хіба ревуть воли, як 
ясла повні?» Коли б у нас все було так гарно, то 
чого б ради я став писати цей лист?

Нечитайло проводив далі своє: він ніколи 
не заважав мені ні рукополагати, ні храмів ре-
монтувати, ні таке інше. Одне слово, він прав 
на всі сто, а я, навпаки – на всі сто процентів ви-
нуватий.

Звертаючись до київського представни-
ка, я йому сказав: «Нечитайло думає, що він 
прав, а я думаю, що я. Колись історія нас роз-
судить і скаже, на чиєму боці була правда». Не-
читайло, усміхаючись, зауважив: «Ви гадає-
те, що нас буде історія судити?» Я посміхнувся 
і промовчав. Деякі гадають, що історія вже по-
ставила крапку і  їй вже нічого більше сказа-
ти, а Нечитайло, певне, думає, що хоч історія і 
буде писатися, то її писатимуть лиш нечитай-
ли, при тому у вигідному для них дусі. Однак, 
це не так, її писатиме та сила, яку ми звикли на-
зивати Правдою.

Історія буде на нашому боці. І я в цьому 
анітрохи не сумніваюсь.

Розпрощались ми більш-менш мирно.
*
Ідучи додому, я собі думав: «Не трудись – 

базіки не перебазікаєш, брехуна не перебре-
шеш і собаки не перегавкаєш».

*
Нема ніякого сумніву в тому, що дияволь-

ське дзеркало із казки Андерсона попало в 
око Нечитайла, тому він і бачить весь світ до-
гори ногами.

*
Чуточку чужої мудрості:
«Погнавшись за славою, відстав від жит-

тя.
*
Ніколи не боявся відповідальності, яку 

несли інші.

*
Чим більше маєш зв’язків, тим легше за-

плутатися.
*
Кажуть, що думка – найшвидша; але 

глупота й думку випереджає».

18 СЕРПНЯ
Язичники колись говорили: «Хай життям 

насолоджується всякий живий».
Хлестаков доповнював: «Адже на те і жи-

вемо, щоб зривати квіти задоволення», а Ка-
рамазов закінчував: «Нема ні добра, ні зла – 
все дозволено!»

Яка жорстока мудрість віку цього! Не 
йди, вірная душе, лукавою доргою цією, бо в 
кінці  її  на тебе вічна безодня жде!

*
В 1825 році із Ніжина п’ятнадцятирічний 

Гоголь писав своїй матері: «Хотів навіть вкоро-
тити собі життя, але Бог утримав мене від сьо-
го… Благословляю тебе, священная віро! В 
тобі лише я находжу джерело утіхи та заспо-
коєння у своїм горі»

Так, благословенна ти, священная віро, 
бо не тільки Гоголя, а мільйони людей ти спа-
саєш від прірви, відчаю, від видимої погибелі. 
Благословенна ти!

19 СЕРПНЯ
Хто ненавидить свого ближнього, той не-

навидить свою душу.
*
Після обіду сьогодні в області шлунка 

мені ставили п’явки. Дивлюсь, як вони смок-
чуть і кажу їм: «Чи ж знаєш ти, нерозумне ство-
ріння, що робиш? Ти п’єш священну архієрей-
ську кров! До цього часу це з великим успіхом 
робив лише уповноважений у справах релігії. 
Невже і ти хочеш допомагати йому?!!»

*
Сьогодні майже цілий день проливний 

дощ. Він завжди, як я помітив, вибирає для 
себе підходящий момент – жнива.

20 СЕРПНЯ
Життя, як лук. Його краще чуть не догну-

ти, чим перегнути. Бо перегнутий лук – це зла-
маний лук. А кому він, такий потрібен?

*
Колись великий поет Петрарка вигукнув: 

«Нема вищої свободи, чим свобода мислен-
ня. Я вимагаю її для себе, щоб не відмовляти 
в ній іншим!»

Дуже справедлива і вимога, і бажання. 
Та, на жаль превеликий, в 20-му сторіччі деякі 
(не буду пальцем показувати) цієї свободи так 
бояться, як чуми.

21 СЕРПНЯ
Холодні жнива: сьогодні вранці було 12 те-

пла. Для липня це замало.
*
Грецький філософ Сократ колись гово-

рив: «Мудрий лише Бог, а людська мудрість 
небагато варта».

*
Євангеліст Марк в 10 главі розповідає: 

одного разу Ісус Христос зі своїми учнями та 
численним народом був поблизу Єрихона. 
Сліпець Вартимей, що сидів при дорозі і про-
сив милостині, коли почув, що так недалеко 
від нього Спаситель, почав просити, аби Він 
його зцілив. Христос підійшов до нього і вер-
нув йому зір, сказавши: «Іди, віра твоя спас-
ла тебе». І він в ту ж мить прозрів і пішов за Ісу-
сом у путь».

… «прозрів і пішов за Ісусом у путь». 
Всі, кожен, хто зрячий духовно, іде за Бо-
гом, за Ісусом, а сліпці аж донині сидять під 
Єрихоном, не знаючи, куди їм йти і що їм ро-
бити?

*
Мудрий філософ Сократ! Коли б він був 

жив нині, я б до нього підійшов і сказав: «Ти не 
Сократ, а Стократ».

Зо всіх філософів – він є мій любимий.
Митрополит Полтавський і 
Кременчуцький Феодосій.

Далі буде.

Матір вимолив у Бога
Цю незвичну історію почув з уст відомої та досвідченої пе-

дагогині Марії Федорівни Бойчук, яка кілька років навчала ма-
тематичному мисленню та аналізу учнів Луцького навчаль-
но-виховного комплексу загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня 
№ 7 – природничого ліцею.

 У числі тих щасливців пота-
ланило бути й моїм синам. Нині 
усієї премудрості цього надточ-
ного предмету, який полюбила 
з дитинства і який став для неї 
смислом усього творчого жит-
тя, Марія Федорівна навчає сту-
дентів КЗВО «Луцький педа-
гогічний коледж» Волинської 
обласної ради.

Суботнього дня, після 
служби в Луцькому Свято-Тро-
їцькому соборі, під час якої зга-
дували своїх рідних та близь-
ких, зустрілися на транспортній 
зупинці. Привіталися, розго-
ворилися. От і повідала Марія 
Федорівна цікаву історію, яку 
почула кілька років тому від 
владики Ужгородського та За-
карпатського під час екскур-
сійної поїздки на «землю обіто-
вану». 

– Так вже вийшло, що по-
трапила в групу, в якій було чи-
мало священників, у тому числі 
й митрополит Луцький та Во-
линській Михаїл, – вертає у не-
далеку минувшину оповідачка. 
– З цікавістю та якимось вну-
трішнім трепетом оглядали 
древні святині, які дихають до-
віковим періодом, коли на зем-
лю з небес зійшов Наш Спаси-
тель – Ісус Христос. 

У відпочинковий період па-
ломники обмінювалися вра-
женнями від побаченого, роз-
питували, хто і звідки. Кілька 
разів їм вдалося поспілкувати-
ся зі священнослужителями. Іс-
торію християнства вони знали 
набагато краще за інших екс-
курсантів, серед яких були пе-
дагоги, медики, працівник со-
ціальних служб. Дехто вже 
приїздив удруге, а то й утретє. 
Свята земля, мов магніт, при-
тягує людей, їхні думки та по-
мисли до себе. Тут очищаєшся 
душевно, сповнюєшся життє-
стверджуючою енергією віри 
та добра, починаєш більше лю-
бити Бога та твориво Його рук, 
своїх рідних та ближніх. Ти по-
чинаєш по-іншому сприйма-
ти навколишню дійсність, світ, 
створений Творцем протя-
гом шести днів, у якому все чіт-
ко збалансовано. Усе має свої 
форми та свій зміст, жодної ха-
отичності. Подібне підвладне 
лише вищим силам та незбаг-
нене розуму людському.

Цю думку підкріплює ще 
один епізод з життя митропо-
лита Ужгородського та Закар-
патського, почутий під час па-
ломницької поїздки. 

– Спілкування між екскур-
сантами тривали безкінечно, 
– згадує Марія Федорівна. – 
Часу вдосталь, коли їдеш тран-
спортом від одного культового 
об’єкта до іншого. Опріч ми-
лування краєвидами та навко-
лишньою природою, обміню-
єшся враженнями і з сусідом 
(сусідкою) в кріслі автосалону. 
Таке враження, що ми вже дав-
но знайомі і добре знаємо, хто 
звідки та чим займається в жит-
ті. Подорож завжди зближує та 
здружує людей різних характе-

рів, смаків та уподобань. Ніде 
людина так не розкривається, 
як під час мандрів у краї близь-
кі та далекі.

Хто б ким не став у дорос-
лому житті, його шлях почина-
ється від дня народження та з 
дитинства. Воно добре запам’я-
талося Романові (ім’я змінено 
– ред.) Радісні роки переплели-
ся з журними та сумними, коли 
пішов у школу. Тяжко захворі-
ла мама. Ні таблетки, які, зда-
ється, ковтала пачками, ні уко-
ли, що їх робила сусідка, нічого 
не допомагали. З кожним днем 
хворій ставало гірше й гірше. 
Нічого іншого не лишалося, як 
покласти в стаціонар районної 
лікарні, що за пів сотні кіломе-
трів від їхнього села. Віддаль 
не стала на перешкоді ні чоло-
вікові, ні дітям. Щоденно хтось 
провідував найріднішу та най-
дорожчу людину.

Той далекий день ніколи 
не вивітриться з Романової та 
братової пам’яті. Їм не дозво-
ли навіть побачити маму, аби 
не травмувати дитячу психіку. 
Медсестра якимось безбарв-
ним голосом та безсердечним 
тоном мовила: «Вважайте, що 
матері у вас вже нема. Завтра 
заберете труп». Слова обпекли 
душу. Михайло вже пережив 
одну трагедію. Не так багато 
минуло часу, відколи втратив 
через хворобу кохану дівчи-
ну, з якою сподівався пов’язати 
свою долю. І ось ще одна тра-
гедія. 

Діти, мов приблуди-при-
види мовчки побрели вулицею 
райцентру. І раптом важкий, пе-
кучий біль кинув Михайла на 
асфальтований тротуар. Хло-
пець зайшовся в нестримному 
риданні. Плечі зрадливо труси-
лися, а з горла разом з плачем 
виривалося щире дитяче про-
хання: «Мій милий Боже, збе-
режи нам маму. Усе життя буду 
Тобі служити». Скільки проле-
жав так, невідомо. Час зупинив-
ся в своєму леті. З острахом че-
кав судного дня. Страх просто 
паралізував і тіло, і душу, коли 
разом з батьком подалися до 
лікарні. І, о Боже, неймовірна 
радість обняла хлопця, коли 
почув слова лікаря: «Сталося 
якесь диво. Ваша мама жива й 
здорова, готуємо до виписки».

– Вона й досі жива, – по-
ділився своєю радістю влади-
ка з паломниками під час по-
їздки. – Хоча мого вибору: йти 
на службу Божу – не схвалюва-
ла. – Але я дотримав дану обіт-
ницю. Раз Бог виявив таку ми-
лість до мене, то я повинен 
бути Його слугою. Бога не мож-
на обманювати, бо за це можна 
жорстоко поплатитися. Віруючі 
люди добре це знають.

Автор вдячний Марії Федо-
рівній Бойчук за цю розповідь, 
з якою вирішив поділитися і з 
читачами «Волинської газети». 
Далеко не всі сприймуть ї ї од-
нозначно, але пороздумувати 
над сенсом життя змусить.

Володимир ПРИХОДЬКО.
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Хто такі рідновіри і скільки їх?
До середини Х століття Русь була язичницькою державою. Мен-

тальність слов’ян базувалася на ідеях вічності і рівнозначності проти-
лежних начал – добра і зла. Світ сприймався людьми на основі парних по-
нять. 

Особливо слов’яни-язични-
ки шанували коло, як символ за-
хисту від злих сил. Також на Русі 
був власний пантеон богів, се-
ред яких виділяли Перуна, Семар-
гла, Стрибога, Велеса, Даждьбога 
і Мокоша.

Тарас Шевченко у знамени-
тій поемі, якій пізніше дали назву 
«Царі» («Старенька сестро Апол-
лона…»), описує події дохристи-
янських часів в Україні, то й богів 
називає їх українськими власними 
іменами:

«Перед богами Лель і Ладо
Огонь Рогніда розвела;
Драгим єлеєм полила
І сипала в огнище ладан…».
З давніх-давен на українській 

землі панувала віра з Ведичною 
філософією. А народна віра, як пи-
сав Іван Франко, – це плід колек-
тивного розуму і досвіду не де-
сятків і навіть не сотень поколінь, 
а тисяч. 

...Наша віра будувалася на 
знаннях багатьох поколінь і чер-
палася вона із баченого навко-
ло себе, із досліджень космічних 
та природних явищ. Варто лише 
згадати про Вільховське святили-
ще-обсерваторію, що знаходить-
ся у с. Вільхове Благовіщенсько-
го району на Кіровоградщині. Тут, 
на невеликій території багато ти-
сячоліть тому наші предки в точ-
ності розмістили головні небесні 
світила та планети. Висіченим на 
камінні зображенням – близько 10 
тисяч років.

Формування язичницько-
го світогляду предків слов’ян, у 
тому числі й українського наро-
ду, припадає на час переходу ін-
доєвропейської людності до про-
тонеоліту. Язичницький світогляд 
пройшов етапи, які в цілому від-
повідають основним археологіч-
ним епохам, природний розвиток 
власної етнічної віри і рідної духо-
вності українців. Українське язич-
ництво з приходом християнської 
релігі ї на українські землі було 
синкретизоване з народним хрис-
тиянством, через те зберегло ба-
гато реліктових уявлень і звичаїв. 
Сліди існування язичництва мож-
на простежити навіть у XX сто-
літті. Християнство не мало до-
статнього впливу на слов’ян, тому 
досі чимало сучасних українців 
продовжують вірити в язичниць-
ких богів, у духів природи та ви-
конують обряди поклоніння їм, 
навіть не підозрюючи, що покло-
няються вірі наших предків.

Так, у 1934 р. львівський на-
уковець Володимир Шаян став 
свідком обряду освячення зерна 
перед посівом, який відбувався 
на горі Ґрегіт у Карпатах. Враже-
ний архаїчністю ритуалу, він зро-
зумів, що релігія предків ще жива 
в глибині народу. Історичні не-
вдачі рідного народу професор В. 
Шаян зрозумів як своєрідну карму 
(відплату) за зраду богів. Своє на-
укове завдання він вбачав в очи-
щенні духовної скарбниці укра-
їнців і поверненні язичницької 
релігі ї українському народові. 

Крім головних богів – Сварога 

і Дажбога, у язичництві слов’ян і, 
зорема, українців, присутні також 
Триглав, Род, Світовит, Лада, Ладо 
(Ладобог), Леля, Купайло (Купал-
бог), Коляда, Ярило, Доля, Дана 
(Богиня Води), Мати Слава та ін. 
Кожен з них має свою богослов-
ську значимість, відбиту в свя-
щенному імені, календарну дату, 
молитовну поезію та ін.

Язичество – це не просто ре-
лігія, це світогляд, тобто цілісна 
система уявлень про світ і місце 
людини в ньому. Боги уособлю-
вали явища природи й космос, а 
з часом і суспільні процеси. Є всі 
підстави вважати, що наприкінці 
І тис. слов’янське язичництво ста-
новило собою досить складну си-
стему уявлень, міфологічних об-
разів, котрі мали глибокі первісні 
коріння та пройшли шлях різних 
перетворень від мисливських не-
бесних тварин, землеробських 
богинь родючості до патріархаль-
них і воєнно-дружинних культів 
Перуна та Сварога.

Основу язичницьких вірувань 
давніх слов’ян складали різно-
манітні природні культи. Слов’я-
ни боготворили ліси, ріки й інші 
водойми, гори, камені або без-
посередньо, або заселяючи їх 
особливими духами. Подібні пе-
режитки, власне, анімістичних ві-
рувань можна зустріти не тільки в 
язичництві, а й у розвинутих наці-
онально-етнічних і регіональних 
релігіях – досить згадати німф і 
сатирів в олімпійській релігі ї дав-
ніх греків. Відомий дослідник пра-
давньої історії України, письмен-
ник і краєзнавець, публіцист і 
перекладач з Кропивницького (Кі-
ровоградщини) Сергій Піддубний 
у своїй науково-популярній моно-
графії «Великий код України-Русі» 
пише, що народи вибирають собі 
богів, а отже і свою долю.

«Велесова книга» докладно 
описує віру, яку сповідували наші 
предки перед християнізацією. 

І хоч богів називали по-різно-
му, але найавторитетнішим з-по-
між них був Сварог, Сварга – свя-
тий Орій. Це – творча сила життя, 
що одухотворює сонячну систе-
му, і все, що підпорядковано їй. 
Він «Отець, а інші суть сини». 

В ті далекі стародавні часи 
люди не мали таких масляних 
фарб, якими користуються митці 
нині і навіть на початку залізного 
віку. Тому вони образи своїх бо-
гів різьбили з дерева і зберігали в 
Урвах, своєрідних храмах, стави-
ли на священних місцях своїх по-
клонінь. 

Світогляд народу завжди мав 
яскраво виражене релігійне спря-
мування. Вірування необхідно 
відрізняти від повір’ їв – своєрід-
них народних уявлень про залеж-
ність людини та ї ї долі від явищ 
навколишнього світу. Народні по-
вір’я широко відображені в усній 
народній творчості, зокрема, в 
переказах, легендах тощо.

А «Велес-Книга» ще більш пе-
реконливо рече: «Будьте синами 
своїх богів, і сила їхня пребуде з 
вами до кінця».

Один із оракулів Зороастри 
зауважує: «Не міняй жодної пер-
вісної назви в заклинаннях, бо 
всі вони пантеїстичні назви бо-
гів; вони проникнуті магнетизмом 
обожнення багатьох людей і мо-
гутність їх величезна». Небезпеч-
но втручатися в божественні діла, 
змінювати святі поняття та імена. 
Це порушує усталений порядок, 
віддаляє людину від первооснов, 
руйнує зв’язки поколінь, сіє в го-
лови хаос. Місце справжніх богів 
займають нечисті сили, – заува-
жує Сергій Піддубний. 

Навіть християнська Біблія 
вчить любити «Бога твого». В 
євангелії від Матвія сказано: «І 
люби Господа, Бога твого, усім 
серцем своїм, і всією душею сво-
єю, і всією силою своєю!». Ісус 
сказав: «Це найбільша й найперша 
заповідь».   

Великий давньогрецький фі-
лософ, релігійний та політичний 
діяч Піфагор наголошував: «На-
роди формуються за волею сво-
їх богів, але боги відкриваються 
лише тим, хто до них зверта-
ється…». Тому і «Велесова Кни-
га» підтверджує, що «боги дають 
прохачам». 

Релігійна традиція укрів-росів 
не знала силування та принижен-
ня. Їхні боги були близькі і доступ-
ні. Молитви здійснювалися в колі 
сім’ї, коли старійшина роду вико-
нував функцію священнослужите-
ля. Його ввічливо родина назива-
ла Батьком із ласкаво здрібнілим 
відтінком «батюшка». Пізніше, 
це слово перейшло до християн-
ських священників.

Для наших предків молитва 
була особливим ритуалом. Вона 
зміцнювала дух і тіло. «Молитву 
творячи, омиваємо тіла наші і та-
кож проголошуємо славу».

«Отцям нашим і Матерям сла-
ва, бо нас привчали до богів на-
ших і водили за руку до Стезі Пра-
ви!».

Молитва рідною мовою до 
рідних богів єднає нас із духа-
ми   наших предків, з вищими си-

лами Всесвіту. Створюється єдине 
духовне інформаційне поле, що 
гармонізує наші фізичні і душев-
ні сили. Це схоже нині, як роблять 
радіолюбителі, що виходять один 
з одним на одну радіохвилю. Так 
само і в нашому випадку. Ми бу-
демо отримувати знання наших 
предків, перед нами розкриються 
таємниці нашого роду, що дозво-
лить пізнати і власне призначення 
на землі і втілити свої мрії в жит-
ті. Ті, хто побував на семінарах у 
козацького цілителя Володими-
ра Холошні і пройшов «режим ре-
бефинга», наочно переконався в 
цьому. 

Як діти Природи, як сини бо-
гів, наші предки жили згідно із за-
конами Неба (Прави). Тому що ці 
закони були джерелом всього жи-
вого на землі, тим, що давало лю-
дям енергію, засоби до існування. 

Наші предки, будучи діть-
ми Природи, на інтуїтивному рів-
ні знали те, що ми намагаємося 
осягнути через набуті знання і ло-
гічне міркування.

«Ніщо не може бути вищою за 
філософії наших Пращурів», – пе-
реконаний історик і краєзнавець 
перекладач і письменник Сергій 
Піддубний. 

Навіть відомий богослов і ми-
трополит Іларіон Огієнко визна-
вав це: «Аналіз сучасних просто-
народних вірувань показує, що 
багато з того, що було в давнину, 
позосталося й тепер, при Христи-
янстві, тільки підчищене ним. Ці 
давні вірування були для людини 
ї ї філософською системою і дава-
ли ї ї можливість розуміти довкіль-
ний світ, бо ці вірування відпові-
дали на всі запити його Духа». 

Навіть після хрещення Русі 
українці не стали повноцінними 
«чистими» християнами. Ярослав 
Мудрий, син Володимира Вели-
кого, збудував Софіївський собор 
із куполами у вигляді пів сонця, у 
стилі сонцепоклонників. А на чіль-
ному місці собору наказав зобра-
зити Матір Берегиню Оранту. І 
Володимир Мономах сповідував 

двовір’я, що підтверджує його 
медальйон.

Характерно, що всі наші Апо-
столи Правди: Тарас Шевченко, 
Іван Франко, Леся Українка були 
сонцепоклонниками. 

...У світі налічується 400–500 
млн язичників. Українські рідно-
віри, родовіри налічують близько 
150 громад у всіх регіонах Укра-
їни.

За підрахунками, в Україні ві-
домо понад 100 язичницьких свя-
тинь: діючих чи давніх, більш чи 
менш збережених та впорядко-
ваних, більш чи менш атрактив-
них для туристів й екскур¬сантів. 
Поділля, Подніпров’я, Карпати, 
Полісся мають найбільшу кон-
центрацію язичницьких святинь 
– культових об’єктів антропоген-
но-природного та природного по-
ходження: святилищ, капищ, жер-
товників, требищ, печер, скель, 
мегалітів (дольменів, кромле-
хів, менгірів), петрогліфів, курга-
нів, дерев, джерел, ідолів, панте-
онів тощо.

Нині Об’єднання рідновірів 
України (ОРУ), офіційно зареє-
стрована язичницька конфесія, 
вважає себе спадкоємцем і пра-
вонаступником української язич-
ницької релігі ї, яку було офіційно 
заборонено в 988 р. ОРУ віднов-
лює народні традиції богошану-
вання і домагається офіційної 
реабілітації рідної віри в держав-
ному порядку.

Олександр СЕРЕДЮК, 
доктор філософії, письмен-

ник, історик і журналіст.

Від редакції:
Редакція газети далеко не з 

усіма трактуваннями автора по-
годжується, але в порядку поле-
міки вирішила винести цю публі-
кацію (у скороченому варіанті) на 
розсуд читачів, найперше священ-
нослужителів. Чекаємо на їх ва-
гоме слово, за яке будемо вдячні. 
На наш погляд, релігія має бути 
об’єднавчим началом усього і всіх, 
у тому числі й в розвої держави.
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«Ну що б, 
здавалося слова…»

Рік тому у березневі Шевченкові дні знавіснілі рашисти ни-
щили Ірпінь. Чергова атака ворожої артилерії застала україн-
ського поета Олександра Ірванця разом із сотнями ірпінчан під 
бетонними конструкціями напів розбомбленого моста. Це була 
остання велика група містян, яким вдалось покинути Ірпінь до 
його повної окупації військами агресора.

Уже в наступні дні дивом врятований поет написав ці прони-
кливі рядки, які стали своєрідним апофеозом високого духу укра-
їнців і їхньої зневаги та ненависті до ворога. 

Ми усе здолаємо!
З міста, що ракетами розтрощене
До усього світу прокричу:
Цього року у Неділю Прощену
Я, здається, не усіх прощу!

Світе-світе, гарно ж ти нас кинув!
Та у пеклі тих страждань-терпінь
Все ж стоїтьзолотоверхий Киїі,
Буча і Гостомель, і Ірпінь.

Ми усе здолаємо і вич\стиоїм!
Потім ще і рештки приберем
Тих усіх, котрі були тут прислані
Вузькооким лисим упирем.

З вами я і вистою, й вцілію,
Як у землю рідну міцно впрусь.
Я ніколи не прощу Росію.
…Чом відводиш очі, Білорусь.

«…слова та голос – більш нічого,
А серце б’ється, ожива, як їх почує…»

Слово Поета – то велика сила.
Юрій Зилюк,

Журналіст.

Любов Мілевич: «Я – українка. 
І зі мною – Бог»

Любов до прекрасного, що виявилась ще в ранньому дитинстві, пере-
росла в творчу енергію Любові Мілевич і виливається в її авторській пое-
зії, пісні. Світлі барви, мрійливість, оптимізм, цілюща сила, жива кров сту-
гонять в жилах її творів. Завдяки великому терпінню, наполегливій праці 
душі, талановита лучанка здобула шану і повагу не тільки на Волині і в бага-
тьох куточках України, а й за її межами: в Канаді, Польщі, США, білорусії, Ав-
стралії, росії та інших країнах. Її твори публікувались на сторінках район-
ної, обласної преси, в часописі « Педагогічний пошук», в альманахах «Зорі над 
Стиром», «На берегах Вижівки», «Ліра», в міжнародних літературно-худож-
ніх журналах «Склянка часу», «Сузір’я Дивосвіту», звучали в телерадіоефірі. 
І хоч у тендітної жінки дуже похитнулося здоров’я, вона сильна волею і ду-
хом, невтомно трудиться на творчій ниві, пише для дорослих і дітей. Піс-
ні Любові Мілевич здобули велику популярність, деякі з них стали народни-
ми. Вона – лауреат обласних літературних конкурсів та всеукраїнських і 
міжнародних фестивалів. Її пісні виконують самодіяльні, професійні співаки, 
діти, займають на фестивалях високі нагороди. У творчому доробку пані 
Любові 11 поетично-пісенних збірок, 4 аудіокасети, 15 аудіодисків,11 відеоклі-
пів, багато з них – популярні. Написано  – понад 2000 пісень на власні слова й 
музику. Окрім того, мисткиня пише композиції на тексти інших поетів, а 
інші композитори створюють музику на її вірші.

Багатогранна творчість Любові 
Мілевич торкнеться потаємних почут-
тів кожного, хто заглибиться у ї ї не-
повторний світ слова і мелодії, вчита-
ється й вслухається в чарівність мови 
й музики, що дихає красою Душі, си-
лою Добра, енергією Любові, світлом 
Духовності, істиною Кохання, прав-
дою Життя.

Твори авторки подекуди вража-

ють серця людей вишуканими філо-
софськими поглядами на дійсність, 
тонкощами відчуття стихій Природи, 
інтуїтивним сприйняттям навколиш-
нього середовища і його величності 
Всесвіту. Вони виховують, облагород-
жують, одухотворяють!.. І, дякуючи 
їм, людина стає чистішою і добрішою, 
миролюбною і справедливою, мило-
сердною й вірною перед Богом, сус-

пільством та власною Совістю.
За вагомий внесок у виховання 

покоління, що підростає, багаторічну 
працю в ім’я відродження української 
культури, популяризацію української 
пісні, значний внесок у пропаганду му-
зичного мистецтва, високі творчі здо-
бутки, сумлінну активну громадську 
і благодійну діяльність в національ-
но-патріотичній роботі з молоддю, 
жіноцтвом та дітьми Любов Мілевич 
неодноразово нагороджували подя-
ками Луцької міської ради, почесними 
грамотами та дипломами міських, об-
ласних управлінь культури, освіти, а 
також Міністерства культури України.

Юрій ЩЕРБИК.

Я – УКРАЇНКА!
Я – українка. І пишаюсь тим,
Що нею залишаюся до скону.
Служу під неба Німбом золотим
Народові і Божому закону.

Стійка і мужня – не скорюсь рашні,
Хоча у неї зуби дуже гострі.
Не зраджу я ні мови, ні рідні.
І не страшить мене ворожий по-

стріл.

Ні вибухи, ні сотні перепон
Мене не здатні збити із дороги.
І, навіть, як візьмуть мене в полон,
Катів я не злякаюся нітрохи.

Я – українка. І зі мною – Бог,
Мій вірний Охоронець, Визволитель.
Чого боятися, якщо ми вдвох?..
Господній син Ісус – мій Покровитель!

Єднаймося!
Ніхто не думав, не гадав,
Що це всерйоз, що неодмінно
московсько-путінська орда
Піде війною в Україну.
Земля палає з краю в край.
Рашисти нищать люд по-звірськи,
Та наш народ за виднокрай
Ординців шле по-українськи.

Та цього мало їм. Вони
Новими сунуться роями,
Бомблять заквітчані лани,
Сади, музеї, школи, храми…
Ідуть загарбницькі бої.
Чого чекати від навали?!.
Кати, зловмисні крадії,
Скарби у нас пограбували,

Багатства вдосталь нагребли.
Ще й за кордон продати можуть,
Смоли б наїлися, смоли!...
Прогнати гадину ворожу
Із української землі
Аж до останньої паскуди! –
Час кличе. Згиньте ж москалі!
Й ноги тут вашої не буде!

Вставай, народе мій, вставай!
Дай відсіч ворогові гідну!
Час боронити рідний край!
Здійснити мрію заповітну!
Вперед! Єднаймося! Гуртом
Ми кодло знищимо зміїне.
Без України ми – ніхто!
Без нас – немає України!

НАС НЕ ЗДОЛАТИ!
І віддав ти дияволу душу,
Без ощадку і без вороття,
Попри неньки слова: «Не роздушуй
Материнські мої почуття!
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Не міняй честь і вірність на гроші!
Чи ж гординя твоя – над усе?..
Маєш наміри підлі, ворожі, 
Зло під корінь тебе вже гризе.»

Та як матері це пережити,
Де подіти їй зраду твою?!.
Як непотріб, її відчужив ти,
І не тільки її, всю сім’ю.

Втратив людяність, чуйність 
і сором –

Україну росії продав,
Вірив, що у війні дуже скоро
Переможе московська орда.

Та одного лиш не передбачив,
Що в нерівнім, жорстокім бою,
Українці віддячать добряче
За Вітчизну, за волю свою.
Непокірні вони, нездоланні,
Наша гордість – бійці ЗСУ!
Оборонці, спасителі славні –
У дозорі, в строю, на плаву…

Зазіхати на нас – марно, тупо,
Не здамося ми, не віддамо
Миколаїв, Херсон, Маріуполь,
Нас не знищить рашистське ярмо.

Київ, Харків, Донецьк, Мелітополь,
Запоріжжя, Одесу, Ізюм…
Не дамо зруйнувати на попіл,
Світ краси зруйнувати на глум.

Відіб’ємо чужинських невірців,
Вовкулак сатанинських ряди,
А за кров і за смерть українців
Жде росію найтяжчий вердикт.

ВЕЛИЧ НАЦІЇ
Життя – одне… Мільйон часин…
І тисячі випробувань…
Пішов на фронт єдиний син
Без роздумів, без коливань.

– Не плач, матусю, я вернусь!..
Прости, пора мені у бій!..
Твій син – солдат, не боягуз,
Вітчизні відданий своїй.

Люблю тебе, люблю її!
І за порогом – миттю зник.
За ним услід – пташок рої.
За ним услід – печалі крик.

Ревуть гармати ніч і день,
В диму зчорніла висота.
І гинуть тисячі людей.
Гвалт… Шум… Вогонь і суєта.

Сирени виють звідусіль:
«Не запізніться в укриття!»
А в кожній маминій сльозі –
Тривога за своє дитя.

Від бомб ховаються, від куль…
В мольбі: «О, Господи, спаси!..»
Задумав знищити під нуль
Всю Україну Путін-псих.

Але програє маніяк.
Непереможний наш народ!
Бо захисник – його ім’я!
Бо кожен з нас – це патріот!

Найвища значимість
Війна у життя корективи внесла.

Надію утратили деякі люди,
Без їжі, без рідних і без ремесла…
Про бізнес, на жаль, дехто 

зовсім забуде.

А скільки невинних в борні полягло?!!
Пропали без жодної вісточки 

сотні!..
У когось на попіл згоріло житло,
А хтось за кордоном далеким 

сьогодні…

І прикро… А нам до початку війни
Усе-таки ліпше було в домі милім,
Та тільки тепер кожен з нас оцінив
Блаженний той час, як жили 

ми у мирі.

А бій розпочавсь – і незчулись коли,
Лишилися ми без утіхи-розради.
До нас московиті рашисти 

прийшли,
Аби Україну у нас відібирати.

Ніхто їх тут не виглядав, не чекав,
Диктатаром посланих 

орків-сволоччя,
Тож відсіч дає наш народ блудникам,
Громить окупантів на клапті, 

на клоччя…

Вони ж не вщухають… 
В атаку ідуть

Новою, убивчою, злою ходою.
Все більша і більша ненависть

 і лють
Повзе в Україну страшною ордою.

– В чём дело?.. С цветами 
не встретили нас?!.

Мы, освободители славные вашы,
владимира путина верный приказ
Пришли выполнять, делать 

жизнь вашу краше.

– Та що ви?.. Від чого звільняти, 
кого?..

Від сонця, від радості й миру?.. 
Від Бога?..

Від мови, квартири?.. 
Спиніте вогонь!

Вертайтесь до дому 
російського свого!

Не смійте!.. Не руште!!! 
Фашисти, назад!..

Інакше вас пекло чекає смертельне,
Бо кожен із вас – терорист, 

нелюд, кат!..
Задумайтесь, поки не пізно, 

ретельно.

Хіба народили вас не матері?..
Хіба не плекала колиска вас рідна?..
Чи ви не зростали в любові й добрі?..
Чи ваша земля споконвіку 

безплідна?..

Чому убиваєте ви немовлят,
Вагітних жінок, ненароджених 

крихіт?..
Ні Бог, ані Ангели в небі не сплять:
З безвиході навіть знаходять 

нам вихід.

І вихід оцей – Перемога і Мир!
Ми, вставши з руїн, з-під вогню 

й попелища,
Ординської, врешті, 

зречемось чуми!
Для нас Україна – значимість 

найвища!
Любов МІЛЕВИЧ.

Любов Мілевич:  
«Я – українка.  

І зі мною – Бог»

Олена Фуріва: «Твори себе, 
роби добро, люби...»

ІЗ ДНІВ В РОКИ
Щоранку ми народжуємось знову,
Сприймаєм світ крізь призму 

кольорів.
Всміхаємось спросоння веселково,
Наповнені яскравих відчуттів.
Щоранку ми нороджуємось 

знову...
Стираєм помилки минулих днів.
І шанс дається взяти за основу
Щось нове, чого досі не хотів.
Щоранку ми народжуємось 

знову...
І так іде... життя із днів в роки...
Є стільки шансів...  дякуючи Богу...
Твори себе... роби добро... люби...

ЧАРІВНИЧКА
Зелені очі я твої люблю...
В них бачу терпку гіркоту 

полинну...
Палючий присмак болю і жалю,
Таку маленьку слізку-намистину.
Зелені очі я твої люблю...
Цілунками солодкими ласкаво
Зберу у кошик цвіт той полину,
Добавлю ще ромашкову заграву.
Насиплю м’яти, щедро чебрецю 
І пелюсток-квіток дрімного лісу,
І горобини горщу, ялівцю...
Солодки кореня... ожину... 

і мелісу...
І начарую... чаю заварю...
Цілющого такого... запашного...
Зелені очі я твої люблю...
Немає більш очей таких ні в кого.

***
Сплелися пальчики в долонях 

твоїх рук...
Тремтливі, неспокійні, 

полохливі...
Спіймав пташину... серце «стук» 

і «стук»...
Тримаєш ніжно крильця 

трепетливі...
Сплелися пальчики в долонях 

твоїх рук...
В них затишно, спокійно 

і так тепло...
Притихли, мов нема... 

Лиш пісні звук
Розвіявся тихенько по машині...
Сплелися пальчики в долонях 

твоїх рук...
Розтулиш їх.... спурхнуть 

якоїсь миті....
І полетять... отак якось... 

пурх... пурх...
Із щебетом... теплом твоїм 

зігріті...
Насупляться одразу чомусь дні...
Чекаєш їх... та чуєш кроки... 

стук... 
І вже летять... веселі... гамірні...
Сплелися пальчики в долонях 

твоїх рук...

НАЧАРУЮ
Зберу в пучок твоє волосся,
З любов’ю косу заплету,
І, як в народі повелося,
У пасми квіти покладу:
Любистку, щоб мене кохала,
Ромашку, щоб була струнка.
Бузочку, щоб була бажана,
І посміхалась, як весна.
Осиплю цвітом ще калини,
Хай квітне врода молода...
Я буду тішитись щоднини:
Яка ж у мене є краса.

ЗАКОХАЮСЬ
В тобі проснулася весна,
А ти ще сонна і несміла...
Як квітка юна, потайна,
Що пелюстки свої розкрила.
Сором’язливу тінь твою
Осяяло світання з ночі...
Вдихну, як вперше у житті,
І закохаюсь в твої очі...
І захмелію від краси
П’янкого цвіту і дурману...
Не вірю сам, як не проси,
У ту реальність чи оману.

ВСМІХНУВСЯ ВІТЕР
Красива жінка... більше 

несамотня...
Заснула ув обіймах не одна.

Фіранку вітер тріпає спросоння,
І заглядає, як же там вона...
Осяяна зірками з виднокола...
Всміхається у сні, немов мала...
І горнеться до любка, як ніколи...
Чуттєва... аж пашіє від тепла...
Красива жінка... більше 

не самотня...
Крізь сон муркоче тихо 

кошеням...
Їй мариться чи сниться щось, 

шепоче...
Аж лоскітно від носика щокам...
Від любощів, від пестощів 

в утомі...
Розхристана, розпатлана уся...
Мов час спинивсь... втаїлась

 на пів слові...
Лиш чутний подих... та її вуста...
Тріпоче інколи ще тіло 

від обіймів...
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У сні звикає до надійних рук...
Красива жінка... несамотня нині...
Всміхнувся вітер... й полетів 

на луг...

ВУСТА ПОТРІСКАНІ
Цілую вуста, од вітру 

потріскані...
Мабуть, не любив він тебе так, 

як я...
Не пестив, не ніжив, 

не грів у обіймах...
Чекала на мене кохана моя....
Прибиті дощем твої пасми 

волосся,
І не до краси уже стало тобі...
Але це на мить... тобі просто 

здалося...
Ти завжди – красива – 

смієшся мені...
Люблю пригорнуть тебе 

сонну до себе,
Як тихо муркочеш під носом 

мені...
Як мало для щастя людині 

все ж треба...
Обняти кохану удома в теплі...

***
Ти подаруєш квіти на світанні...
Голівки сонні... Пахощі лісів...
Слова в думках загубляться 

останні,
Їх заголубиш дотиком своїм...
Запестиш, замилуєш, залюбуєш...
Заніжиш так, неначе їх створив...
Красу земну, як неземну 

шкодуєш...
Тож хай цвіте... зірвати 

не посмів...

ДЖМЕЛИК 
Проснусь в любистку сонна 

на світанні,
Зігріта в пестощах лелійних 

пелюсток...
Росою вмиюсь, спрагла 

від чекання...
Нап’юсь нектару пахощів 

квіток...
Цілющого дарунку темінь-лісу,
І чистого, мов вранішній туман,
Настоянім у нім дрімного цвіту,
Який для мене Джміль вночі 

збирав.
І зашаріюсь від краси й любові,
Розквітну так, неначе квітка я...
І не зірве мене ніхто й ніколи...
Лети, мій Джмелю, я лише твоя...

ВЕСНА
Розтопиш кригу у душі 

змертвілій, 
Краплинками зросить 

вона вуста...
Збереш усі... і в патоці живильній
Відродиться в тобі і в ній весна.
Вдихнеш її... усю... на повні груди...
І легко стане дихати тобі...
Немає болю... згубної отрути...
І сірі фарби змінять кольори...
Підсніжники збереш у поцілунку,
Лавандою устелиш постіль їй.
На все життя візьмеш її за руку,
До подиху останнього у ній.

СПОГАД
Калина засоромилась на вітрі,
Вже кетяги її палають, 

мов вогні...
Промінням сонця бубочки зігріті...
Немов дівочі губи наливні.
Ти не соромся тільки, 

вже не треба.
Прийшла пора... 

прийшла твоя пора...
Зірву тебе, як зірочку із неба...
І посмакую з чаєм... всю... до дна...

І терпкий аромат я твій відчую,
Як поцілунок ніжний і п’янкий...
І не тебе в думках уже смакую,
А спогад, такий милий... 

потайний...

ПРОБУДЖЕННЯ
Верба надворі сонно похилилась...
Стоїть смутна...  

зима уже мина...
Немов кохана, чимось 

зажурилась...
Чекає Сонця, а його нема...
Та враз, оту картину непорушну,
Осяяло проміннячко з-за хмар...
Торкнулось віття... 

пробудило душу...
І розігнало тінь сумних примар.
І полилось тепло по всьому тілу 
До пальчиків тонесеньких гілок.
Життя у нім сповна 

заструменіло...
Затріпотіло, мов цілунки двох...
Кохаються і пестяться 

в загравах,
Все тішаться... неначе молоді...
Аж котики вербові спозарання
Родилися від любощів... утіх...

З НІВІДКУДИ
Метелики злетілись з нівідкуди...
З природою я інколи на ти...
Тріпочуть крильця... 

пестять ніжно груди...
Барвистим квітом  стелять 

килими...
Метелики злетілись з нівідкуди...
Грайливі, безтурботні, 

метушні...
Шепочуть так тихесенько... 

у вуха
І пестять шию, наче неземні...
Метелики злетілись з нівідкуди...
Їх не ловлю... літають тут самі...
Їх так багато... і вони усюди...
Неначе вони всі давно мої...
Метелики злетілись з нівідкуди...
І розлетілись ... дивно... хто куди
По-всьому тілу... вже вони 

усюди....
Летять до лона... наче між 

світи...
Нема спасіння... хай летять 

між люди....
Мені багато... я кажу вже ні....
Метелики злетілись з нівідкуди.
Та ні... то поцілуночки твої......

ТРОЯНДА
Губами я торкнуся пелюстків...
Троянду в них відчую запашну...
Вдихну її... так глибоко... 

без слів...
І замилуюсь у її красу...
У пестощах, у зареві чуттів
Розквітне розпашіла від кохання... 
А я посмів... ну як же я посмів...
І не спитався дозволу зарання.
Зізнанням не порушу мить оту,
І тишею наповню ніч без тями...
Троянду зацілую... залюблю...
Затішуся палкими пелюстками...

ГОРЛИЧКА
А горличка воркує в квітнику...
Блукає, як в саду чиясь кохана...
Зернят шукає... я їй принесу...
Насиплю горщу...ох, яка ж ти 

гарна...
А горличка воркує в квітнику...
І дивиться... цікаво поглядає...
Сполохати не хочу... відійду...
Вона, мабуть, і рук іще не знає...
А горличка воркує в квітнику...
Уже чомусь щоранку прилітає...
Милуюся... гостинчика несу...

Вона уже його й мене чекає...
А горличка воркує в квітнику...
В моїм саду... немов моя кохана...
І горнеться голівкою до рук, 
Немов цілує... ох, яка ж ти гарна...

ЦІЛУНКИ
Тріпочуть поцілунки 

між вустами –
Кохання ніжний найсолодший 

цвіт...
Метелики лелійно, до нестями, 
Нектар збирають і несуть 

між віт.
У темінь... де зоріє казка ночі,
Осяює зірками небозвід...
Я відблиск бачу... бачу твої очі...
А в тих очах – для мене 

цілий світ...
І втримати в обіймах своїх хочу...
Той солод ночі... ману сновидінь...
Метелики по тілу тріп... 

тріпочуть...
Й летять собі... летять 

у височінь...

ГУЛЬВІСА
Холодна завіса... І вітер гульвіса... 
Тріпоче нахабно у вікна мої... 
Перина в обіймах не гріє й 

у мріях...    
Це просто не спиться... 

Чи спиться... та ні... 
І солодко втома навіює знову
Сп’янілу примару думок 

божевільних... 
Закохану пару... Хоч знаю: 

все марно... 
Це просто не спиться... 

чи спиться... ще ні... 
Й омана тепла розливає 

струмочки
По зимному тілу... гарячі... 

сповна... 
Хлюпочуться... грають... 

дзюркочуть до лона... 
І солодко спиться... 

І сниться весна...

ШЕПІТ
В твоїх обіймах сильних 

мені легко...
Мов в янгола під крильми... 

Я твоя!. 
А сонечко десь котиться за небо, 
В цілунку ж тихо губляться 

слова. 
В твоїх обіймах за спиною вечір... 
І стелить навкруги вже ніч німа.
Лиш шепіт наш летить кудись 

за плечі... 
Відлуння забере глуха пітьма.
В твоїх обіймах я розсиплю зорі, 
Сліпучі, невимовно осяйні. 
І відблиск їх замиготить 

в просторі
Від того, що так солодко мені. 
В твоїх обіймах збудить 

нас світанок... 
Освітить він, сп’янілих від жаги... 
Прошепчеш сонний: 

«Люба, добрий ранок»...
І тихо скажеш: «Нікуди не йди»...

І В СНІ, І НА ЯВУ
А я кохаю... знову все ж кохаю...
Тихенько так... 
й нікому не скажу... 
Не віриться самій, 

та знов літаю... 
Не знаю чи у сні, чи на яву...
І знову я у задумі всміхаюсь...
Замріяна якась... аж до страху...
Сама собі дивуюсь і жахаюсь, 
Сама тепер боюсь себе таку...

Олена ФУРІВА.

Олена Фуріва: «Твори себе, 
роби добро, люби...»

Християнські 
письменники

У нашому краї діє Волинський осередок Спілки християнських пись-
менників України. До нього входять літератори, які є членами різних 
конфесій. Своїми творами вони не сперечаються між собою про віру, а 
несуть те, що єднає християн. Серед них і автори багатьох книжок, і 
поки що тільки однієї (а також суто інтернетні), із філологічною осві-
тою (в т. ч. кандидати наук), і без такої, які працюють у різних жан-
рах – і лірика, і коротка проза, і товсті романи… А єднає їх прагнення 
служити ближньому тим даром, який дав їм Господь, – даром худож-
нього слова. Подаємо вірші з доробку кількох поетів – членів СХПУ.

СКІЛЬКИ
Боже, скільки світла 

в цій темряві, скільки краси!
Всюди бачу розчулені очі, чую 

зірвані голоси...
Всі як один – незламні: не вір, не 

бійся і не проси.

Скільки правди у кожному слові, 
в кожному подиху – правоти!

Ясно із перших порухів – хто 
зрадники, хто брати.

Звісно, нас можна вбити, 
та годі – перемогти.

Боже, скільки вогню в цьому 
холоді, скільки тепла!

Скільки пішли босоніж 
дорогами битого скла!

В тих, що горіли найдужче, 
на місці сердець – зола...

Скільки гарячих дотиків, 
скільки рішучих лиць!

Скільки далеких всесвітів 
раптом переплелись!

Скоро ми зовсім забудемо, 
якими були колись.

Боже, скільки в цій втомі 
впертості, скільки снаги!

Хай би й пітьма – хоч око 
виколи – навкруги...

Вулицями й окопами тихо 
ідуть сніги...

Скільки ще треба пороху, 
скільки ще треба стріл?

Першим – тримати лінію, 
другим – тримати тил.

Щоб затулити виломи – 
скільки ще треба тіл?

Боже, скільки у цій непевності 
твердості та надій!

Поки ще можеш дихати – 
рухайся і радій!

Кожен, хто не вертається, 
лишиться молодий.

Скільки ще болем дихати, 
скільки ковтати сіль?

Скільки ударів винести, 
завданих звідусіль?

Скільки в руках знеможених 
ще надлюдських зусиль?

МАНТРА ДОМУ
Ми один одному – стіни,
Ми один одному – вікна,
Ми один одному – крівля,
Ми один одному – дім!

В порох зітріть наші стіни,
В друзки зметіть наші вікна,
В попіл спаліть нашу крівлю,
Ми один одному – дім!

Стінами стануть обійми,
Вікнами стануть зіниці,
Крівлею стануть долоні,
Ми один одному – дім!

Разом – немов за стіною,
Кожен – вікно у надію,
Всюди – притулок під дахом,
Ми – один одному дім!

Ми один одному – захист,
Ми один одному – світло,
Ми один одному – сила,
Ми один одному – дім!

НАЩАДКИ
Древній Вуже, що Господом про

клятий від початку,
Пам’ятаєш ту першу зустріч 

в Саду землі? 
Твій нащадок тепер доганяє 

мого нащадка, 
Жалить п’яти, приречений 

повзати в кушпелі.́

Після зверження рідко буває 
м’яка посадка. 

Ми зробили свій вибір обабіч 
Ріки життя. 

Мій нащадок топтатиме 
череп твого нащадка 

У віках і народах, без жодного 
співчуття.

Вбивце Каїне, ти, що прийняв 
на чоло печатку,

Обираючи жереб між заздрих 
лихих нікчем, 

Твій нащадок вдарятиме 
в спину мого нащадка

І ставатиме вкотре вигнанцем 
і втікачем.

Пам’ятаєш ту жертву, 
те світле дзвінке хлопчатко 

І занесений камінь 
у той зловорожий день? 

Беззупинно волатиме кров’ю 
мого нащадка 

Найлютіша відплата – 
від Бога і від людей.

Юдо-зраднику, як допустив 
ти нещасну гадку, 

Щоб за душу призначити 
плату, як за товар? 

Твій нащадок донині цілує мого 
нащадка, 

Тільки в іншій сьогодні валюті 
бере хабар. 

Чорні гроші – сплямована 
кров’ю твоя тридцятка. 

За тобою уже на гілляці 
кричать сичі. 

Мій нащадок запитує 
в очі твого нащадка: 

«Що ти чиниш? Якого ти чорта 
прийшов вночі?»

Царю Іроде, стороже вічний 
гнилого спадку, 

Ще твоя нині влада, та злічена 
до хвилин. 

Твій нащадок розіпне на древі 
мого нащадка

Серед сорому, смороду, 
реготу і хули.

Твій престол – цитадель 
беззаконня і безпорядку,

Та у Бога все зважено, роќи 
твої – трава. 

Мій нащадок вкінці переможе 
твого нащадка, 

І його обезкровлене тіло 
зжере черва.́
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МОЛИТВА МІСТ
То хмари над головою, 

то знову прогляне синь:
Гостомель, Макарів, Ворзель, 

Охтирка, Ізюм, Ірпінь…

Молитва крізь звук сирени, 
крізь вибухи угорі:

Олешки, Чугуїв, Малин, 
Шевченкове, Бровари...

В підвалах, метро, квартирах – 
прискорений пульс сердець:

Бахмач, Волноваха, Харків, 
Варварівка, Кролевець...

Чоло заливає потом, обличчя 
проймає жар:

Генічеськ, Нова Каховка, 
Чаплинка, Енергодар...

Де діти кричать від жаху, 
де кров’ю спливає час:

Скадовськ, Маріуполь, Щастя, 
Михайлівка, Лисичанськ...

Розстріляні мирні люди – 
неначе жахливий сон:

Дніпро, Миколаїв, Київ, 
Житомир, Токмак, Херсон...

Пожежа іде за обрій, до неба – 
смолистий стовп:

Полтава, Чернігів, Суми, 
Калинівка, Конотоп...

Вкусивши вуста до крові 
від рідних до болю слів:

Бердянськ, Мелітополь, Буча, 
Семенівка, Васильків...

Пильнуй, Боже, кожну душу, 
надією осіни:

Великий Бурлук, Іванків, 
Рубіжне, Нові Млини..

Дмитро ДОВБУШ.

МОЛИТВА
Несу Тобі, Господи, душу 

обпечену,
Повісплену кулями, братом 

скалічену,
Сплюндровану танками, 

юдами зречену,
Сльозами обмиту, 

майданами мічену,
Та не приречену.

Дай, Боже, у мріях нам бути 
високими,

В любові – розсудними, в правді 
– пророками,

В бою – справедливими, в слові – 
глибокими,

У гніві – тверезими, в цілях – 
стокрокими,

Та не жорстокими.

Не дай зачерствіти і стати 
байдужими,

Бо ми вже прокинулись, 
ми надолужимо!

І душу, що бродить ярами, 
калюжами,

І землю, яку cамозречено 
плужимо,

Засій, Боже, ружами...

***
Ще назва є, а річки вже немає...
Ліна Костенко
Ще назва є, а міста вже немає...
Будинки ребрами підперли 

небеса...
Дими зі згарищ сонце 

затуляють
і тишу ріже гуркотом яса.

Ще вулиці асфальтами сіріють,
а вже людей на вулицях нема...
Смертельна тінь німої безнадії

змертвіле місто міцно обійма...

В підвалах ще життя тепліє 
іскра.

Напівлюдей-напівмерців 
восковий лик...

Руйновища чорніють хижим 
вістрям

як пошматований напалмами 
рушник.

Ще назва є – на картах 
і в новинах,

на перших шпальтах 
у форматі bold,

а місто помирає в домовині,
пройшовши пекло 

у мільйони вольт.

Зґвалтоване, розірване 
на шмаття,

ворожим танком вбите 
упритул...

Вкраїнське місто корчилось 
розп’яте,

зловтішно посміхався 
вельзевул.

І Бог мовчав, і світ німів 
від жаху.

А вітер попіл гнав десь у яри...
Проказою біліла свіжа плаха
у кожному кварталі і дворі...

Та назва є – а значить, є надія.
Живі тримають пам’ять, 

як мечі.
Воскресле місто знов зазеленіє,
і спатиме спокійно уночі.

Ще довго будуть снитися 
гармати,

залишиться гіркий, 
болючий щем...

Та буде син, і буде юна мати,
і буде місто, хрещене вогнем.

РІДНА МОВА
Моя українська мово, 
Мученице святая.
Твоє вічнозвучне слово
З наших сердець зростає.

Воно калиново квітне,
Виплекане і чисте,
Миле й до болю рідне,
Мов для душі намисто.

Не раз тебе розпинали
Покручі та васали.
Знімали з хреста й ховали,
Але ти воскресала.

Й жила у серцях пречистих,
Скріплена молитвами,
І завжди в часах імлистих,
Мово, була ти з нами.

Ти – як дарунок від Бога,
Ти – як вінець в нагороду.
Хресна твоя дорога,
Дочко свого народу.

Іди, продирайся крізь терни, 
Моя українська мово,
Вірю, здолає скверну
Твоє вічнозвучне слово.

Із циклу «Війна»
Навала ординська
І міста, і долі – все розтрощене.
Вже дійшло безумство 

до межі...
Господи, коли все буде прощено?
І де взяти сили, підкажи.

Із землі, із мороку, з судомами
Йде орда. Попереду – Батий...
Будьмо більш ніколи 

не знайомими,
Сто разів лукаві лжебрати!

Молитви до неба, наче ластівки,
Крізь дими, заграви і стрільбу...
Господи, Твоєю тільки ласкою
Можна з серця відвести злобу.

Що в серцях чужинців зараз 
коїться?..

Йде орда, неначе сарана...
Ой, не скоро рани ще загояться!
Ой, висока миру в нас ціна!

Той блажен, хто вірить 
і надіється.

Вже зоря займається з пітьми.
І рілля потоптана засіється,
І обійме щастя нас крильми.

Юрій ВАВРИНЮК

БІЛЬ
Розриваю своє серце й мучу.
Жах, і смерть, і кров, 

руїни скрізь.
Розп’яли ординці мирну Бучу…
Слів немає і немає сліз.

Зупиніться, люди всього світу!
Приспустіть, держави, 

прапори!
Тут були недавно московити
І стояли їхні табори...

Сонце від побаченого меркло, 
І небесна кам’яніла твердь.
На землі Господній – 

клаптик пекла,
Смерті шаленіла круговерть.

Наче у багнюці, в’язнуть ноги…
Тут на місто зсунулась біда,
А на душу – невимовний 

стогін…
Тут вершила свій бенкет орда.

Тихо гнеться й тане 
свічка болю,

І скорботно реквієм 
тремтить…

Нелюд зазіхнув на нашу волю,
Ну, а ми в ярмі не звикли жить.

Отче наш, святий, на небі 
сущий,

Непідкупний, праведний Суддя,
Ангели несуть Твій суд грядущий
Тим, кому немає каяття!

АНТИСТРЕС
В бомбосховищі скрипка 

звучить.
Сірі стіни тривожно зітхають,
І сирени неначе стихають...
Лиш видіння прекрасного мить:
В бомбосховищі скрипка 

звучить.

Там скрипалька стоїть 
в повен зріст.

Із-під струн – українська 
народна,

Так душевно і так благородно...
Від струни до сердець – 

срібний міст.
Там скрипалька стоїть 

в повен зріст.

В повний зріст і Вкраїна стоїть.
Їй ніхто не одягне кайдани.
Зацвітуть ще весною каштани.
Нам ще жити багато століть...
В повний зріст Україна стоїть.

МОЛИТВА
Надія в серці холоне,
Віра й любов догоря...
Молитву беру в долоні,
Ступаю до вівтаря.

Кладу – як вечірню жертву,
І фіміам – догори...

Молитва в устах не мертва: 
– Господи мій, говори.

Світ увесь спокою хоче.
Молитва усіх – мов клич.
Дай Своє слово пророче!
Чи ж переможе ніч?

Не промовчи, мій Боже!
Світ затягнувся вузлом...
Нехай увірує кожен:
Добро візьме гору над злом!

Зло тільки гріх породить.
І хочеться прокричать:
З мечем хто до нас приходить –
Загине той від меча!

І в серце моє неспокійне
Проговорив Саваоф:
– Ось що закінчує війни:
Бог, молитви і любов.

НЕСКОРЕНА
Розпинають Україну знову
На виду у всесвіту всього.
І зривають хустку їй тернову,
І зректись примушують свого.

І щоб віддала, чого не брала, 
І на себе міряла чуже,
І щоби відступницею стала,
Й біля ніг звивалася вужем.

А вона – вишнево-солов’їна –
В молитвах нескорена стоїть…
Багатостраждальна Україно,
Бог тебе благословляє жить!

Моя земле, ти з усіх – найкраща,
Шлях торуєш свій, допоки світ!..
Ти не згинеш, краю мій, нізащо, 
Від чужих затоптаних чобіт!

Благодатна, батьківська, 
чудова, 

Я тебе, заквітчана, люблю
Від Донецька до самого Львова
І за тебе Господа молю!

І в прекрасну пору світанкову,
Коли дні забудуться смутні,
Заспіває мати колискову
Про щасливу долю для синів!

Володимир САД

ПОЛІССЯ
Люблю тебе, щире моє Полісся!
Куванням зозулі мені озвися.
Озвися мені солов’їв піснями,
Озвися жайворами, журавлями,
Озвися мені кигиканням книги*…
Озвися тріщанням і дзвоном 

криги
(Колись ми, діти, зимовими 

днями
Завзято писали по ній 

ковзанами).
Озвися мені заливними лугами,
Озвися вітрами, озвися снігами,
Озвися дощем густим осіннім,
Озвися небом сірим і синім.
Озвися сонцем вечірнім, 

червоним.
Озвися ранком тихим і сонним,
Коли припадала черга знову
Гнати на росу нашу корову
(Очей не розплющити, 

ще б поспати,
Та мусиш вставати 

й виходити з хати).

Люблю тебе, щире моє Полісся!
Лісом сосновим мені озвися.
Озвись під ногами шурхотом 

глиці,
Озвися ягодами чорниці,
Озвися брусницею і буйками**,
Озвися ожиною і грибами,
А ще озвися багном пахучим
І комаром пискучим й кусючим
(О, як бракувало нам, 

дітям, терпіння
Чути настирливе пискотіння).

Люблю тебе, щире моє Полісся!
Малих пастушків борюканням 

озвися.
Озвися мені гусей ґелґотанням,
Яких я пас з дитячого рання
І за якими ганявся щосили,
Аби вони від мене летіли.
Любив дивитись 

(чому – й не знаю),
Як гуси свійські вправно 

літають.
Не раз на крила їх стати 

змусив…
Донині люблю, як літають гуси.

Люблю тебе, щире моє Полісся!
Хлюпотом річки мені озвися.
Озвися літа теплого щастям,
Коли ми брели по воді 

за лататтям,
Ногами щосили здіймаючи 

хвилі, –
Й ось глечики жовті та лілії білі
Вкрашають груди нам загорілі.
Живі медальйони, 

живе намисто…
А ми сміємося від втіхи 

іскристо.
Люблю тебе, щире моє Полісся!
Ріднею моєю мені озвися…
Яким би ти не озвалося дивом –
Озвешся юністю і дитинством.
*Книга (діал.) – чайка.
**Буйки (діал.) – ягоди лохини.

Василь МАРТИНЮК

Християнські письменники

Співчуття
Волинські обласні організації НСПУ та НСЖУ висловлюють щирі 

співчуття українській письменниці, заслуженій журналістці Укра-
їни Валентині Штинько з приводу непоправної втрати – смерті 
чоловіка Ореста Хмельовського, відомого дизайнера, педагога та 
письменника. 

Художник народився 12 ли-
стопада 1948 р. у м. Устрики-До-
лішні, що в Надсянні (Польща). У 
1966 р. закінчив середню школу 
у Жидачеві на Львівщині, відтак 
– Львівський державний універ-
ситет ім. Івана Франка. У 1993-му 
започаткував кафедру дизайну 
у Луцькому національному тех-
нічному університеті, яку згодом 
очолив. Був одним із засновників 
дизайн-освіти в Україні, експер-
том Міністерства освіти і науки 
у цій сфері. Опублікував більше 
півсотні статей та чотири десят-
ки посібників про викладання ди-
зайну.

Ореста Хмельовського не 

стало 6 березня на 75-му році. 
Поховали відомого краянина у 
Локачах.

Спілчани обох творчих спі-
лок журбують разом зі своює ко-
легою, розділяють  сум та біль 
дружини, дітей та рідних. Хай 
Бог прийме душу цього світлого 
люблячого чоловіка, творця-ін-
телектуала, патріота-українця у 
свої райські сади. Спочивай з ми-
ром, творчий побратиме Оресте, 
хай янголи і предки стрічають 
тебе на небесах.

Волинські обласні організа-
ції НСПУ та НСЖУ. 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ДОДАТОК
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УКРАЇНСЬКІ МИТЦІ

НАША ІСТОРІЯ

Про сталінські репресії, творчість та життя
91-річний композитор, поет-пісняр, диригент, автор пісні «Волиня-

ночка», член Спілки політв’язнів і репресованих України Олександр Каліщук 
нині живе у Нововолинську. Чоловік у інтерв’ю для всеукраїнського проєк-
ту «Суспільне. Спротив» та ютуб-каналу Суспільне Луцьк розповів про засу-
дження, арешт, перебування в таборі, творчість та своє життя.

Коли навчався у дев’ятому кла-
сі Луківської школи, Олександр Ка-
ліщук брав участь у Молодіжній ор-
ганізації націоналістів. За це його 
арештували на 25 років та відпра-
вили на заслання в тайгу. Чоловік 
не мав права здобути вищу осві-
ту та майже все життя прожив із 
клеймом «політв’язня». Каже: лише 
після здобуття Україною Незалеж-
ності у 1991 році відчув радість та 
свободу. Нині ж вболіває за перемо-
гу України над тим самим окупан-
том, що не дає спокійно жити укра-
їнцям століттями.

«Мені присудили 25 років. Після 
вироку я сміявся і сказав: «Я украї-

нець і я цим горджуся! Якби мене су-
див український суд, мене не засу-
див би за любов до України, а це суд 
окупанта і я його зневажаю», – зга-
дує митець.

У таборі Олександр Каліщук 
вперше заспівав. Каже, що вийшло 
все випадково, випхали його на сце-
ну, дали слова, почули, що голос є і 
на концерт відправили.

«Під час виступу мені всі кри-
чать: «Біс! Біс!». А я то думаю, що 
вони кричать: «Чорт! Чорт!». Та й 
втік зі сцени. А мене назад випиха-
ють з-за куліс та кажуть, що, мов-
ляв, то я так сподобався публіці. 
Ото був такий перший раз мій», – 

розповідає композитор.
З 1961 до 1991 року нічого сво-

го композитор не виконував. Ви-
давати збірки своїх творів почав 

уже за Незалежності України. Пер-
ша – «Волиняночка» – вийшла 1998-
го року, потім світ побачила збірка, 
написана в ув’язненні, – «Я – укра-

їнець».
Зараз, говорить композитор, 

росія нищить українську націю, як у 
свій час радянська влада. 

Олександр Каліщук каже: виїз-
дити за кордон навіть не думав. Ві-
рить у перемогу України і уже на-
писав пісню, щоб зміцнити дух і 
додати сил українцям. Нині компо-
зитор продовжує творити. Під час 
повномасштабної війни написав 30 
пісень, присвячених боротьбі укра-
їнців з ворогами. Перший вірш – за 
першу годину нападу російських 
військ на Україну. 

– У мене кожен день – найго-
ловніший у житті, – мовить компо-
зитор-патріот. – Той, що вже про-
йшов, то вже не головний. Він 
пройшов... А того – ще немає.

Оксана ЄВПАК.

Священник уникнув полону
Ми ніколи не знаємо, куди нас можуть повести життєві шляхи і з якими 

людьми можемо на них зустрітись.  

Нещодавно гостем  редакції турій-
ської газети «Народне слово» був досить 
цікавий співрозмовник – священнослу-
житель ПЦУ Київського патріархату отець 
Ігор Кутний. Ще кілька місяців тому він, 
мабуть, і не сподівався, що доля поведе 
його на Волинь, хоч багато світу побачив.

Народився пан Ігор в Омській облас-
ті росії, туди відправили на проживання ре-
пресовану родину Кутних. Уже з п’ятьма 
дітьми на початку шістдесятих років ми-
нулого століття сім’я повернулася на рід-
ну Івано-Франківщину, в Рогатинський ра-
йон. Мама Ігоря – Ольга Степанівна – двічі 
народжувала двійнят, він  мав сестру-близ-
нючку, яка, на жаль, померла малолітньою. 

Як розповідає Ігор, у школі особливи-
ми талантами він не відзначався, хист до 
знань з’явився вже під час служби в армії. 
Тож він вибрав для себе професію військо-
вого, служив на Далекому Сході прапор-
щиком, згодом закінчив військове учили-
ще в Пермі.

А на початку 90-их років, коли  Радян-
ський Союз як наддержава почав дава-
ти  тріщини, Ігор Андрійович став одним із 
засновників товариства українців в Хаба-
ровську. З цим періодом у нього пов’яза-
ні дуже хороші спогади, в цей же час почав 
систематично відвідувати храм, служив 
паламарем. Закінчив річні пасторські кур-
си, навчався в Свято-Тихонівському бого-
словському інституті. На такий шлях його 
спонукало знайомство з високодуховним 
священнослужителем, який став для ньо-
го авторитетом. Ігор мріяв одружитися 
з українкою й прийняти сан священника. 
Але захворіла мама, як наймолодший із ді-
тей, доглядав її майже 10 років.

І весь цей час Ігор Кутний не зраджу-
вав своєму цікавому  захопленню –  скла-
данню кросвордів. Публікував їх у газетах, 
підтримуючи зв’язки з журналістами і лі-
тераторами. Згодом побачили світ кілька 
його авторських книжечок. 

–  Ставлення до кросвордів колись у 
мене було вкрай негативне. Коли мені в 
руки потрапляли газета чи то журнал з умі-
щеною такою «головоломкою», дратував-
ся. Але думка змінилася, коли я служив в 
армії і лежав у госпіталі, – написав у перед-
мові до однієї з книжок Ігор Андрійович. 
– У палаті на підвіконні побачив газету, в 
якій був кросворд. Я взяв її знічев’я і про-
сто вставляв слова, які на думку спали, в 
клітинки по горизонталі і вертикалі. І, як не 
дивно, вони зійшлись. Тут у мене виникла 

ідея скласти кросворд і відправити в ок-
ружну газету, що й зробив. Прийшла відпо-
відь: мого «первістка» забракували. Потім, 
пригадую, мене послали у відрядження в 
штаб армії, і я зайшов у редакцію окружної 
газети, де мені вказали на мої помилки.

Пізніше склав іще один, і його надру-
кували в газеті. Для мене це була велика 
радість, вітали знайомі, друзі. Отак я зара-
зився складанням кросвордів, які друку-
вались у районних, обласних та республі-
канських газетах та журналах, зокрема у 
російських містах Спаськ-Дальній Примор-
ського краю, Хабаровськ, Чита, куди мене 
свого часу закидала доля.

Врешті доля повернула Ігоря в омрія-
ну Україну. У віці 44 роки він був рукополо-
жений в сан священника й почав правити в 
українській церкві в с. Благодатне Амбро-
сіївського р-ну. Але московські зайди поз-
бавили отця Ігоря можливості служити. 
Тільки церковне облачення допомогло до-
нецькому священнику Київського патрі-
архату уникнути ДНРівського полону. І він 
опинився у Києві – без роботи, без житла 
і без парафії, проживав у Свято-Михайлів-
ському монастирі.

В цей же час Ігор Андрійович познайо-
мився з багатьма київськими літератора-
ми. Кросворди Ігоря Кутного друкувалися 
в газеті «Літературна Україна» за часів ре-
дакторства Станіслава Бондаренка (2013–
2018), який став  ініціатором видання ціка-
вої збірочки Ігоря Кутного «Літературні 
кросворди». Такі кросворди не лише для 
розваги, вони – для гуманітарного розвит-
ку всіх охочих, оскільки дають можливість 
пізнавати глибше творчість і долю відомих 
поетів та прозаїків.

Цікаво, що Ігор Кутний товаришував 
з Олегом Чорногузом – відомим україн-
ським письменником, журналістом, бага-
торічним головним редактором журна-
лів «Перець» та «ВУС», автором численних 
книжок гумору та сатири. До кончини Оле-
га Чорногуза (він відійшов у засвіти у жовт-
ні минулого року) Ігор Кутний підтримував 
з письменником зв’язок телефоном. Олег 
Чорногуз написав  передмову до книж-
ки Ігоря Кутного «Леся Українка: літера-
турні кросворди». В ній, зокрема, йдеться: 
«Якось пан Ігор  обмовився про кросвор-
ди. Я йому показав свою біографічну книж-
ку «Людина з чарівним бумерангом». У ній 
видрукувано чимало кросвордів, чайн-
вордів, паралелограмів, хрестословів про 
мою творчість. 

Про свої задуми отець Ігор нічого не 
сказав. І ось минуло кілька тижнів, і він 
мені приніс кросворд, складений за моїм 
першим сатиричним романом «Аристо-
крат із Вапнярки». Ми дещо уточнили, 
впорядкували, і я благословив його на 
друк.

Моїми сусідами по дачі були, на 
жаль, уже покійні Іван Драч, Юрій Мушке-
тик та, на щастя і нашу радість, нині жи-
вий Микола Жулинський. Я познайомив 
отця Ігоря з цим корифеєм пера. Незаба-
ром народилися ще кілька кросвордів, а 
з часом і книжка, з обкладинки якої я діз-
нався, що в автора прізвище – Кутний.

І ось тепер переді мною цікава нова 
праця отця Ігоря (так звик його назива-
ти). Кросворди не тільки цікаві, але й по-
значені благородством творця цих ква-
дратних шедеврів із питань та відповідей 
і закликають усіх нас, українців, шанува-
ти наші історичні постаті. Такі, як Лари-
са Косач, котра взяла собі патріотичний 
псевдонім Леся Українка і навіки стала 
прикладом чистої і щирої любові до Бать-
ківщини. Я вперше пишу передмову до 
книжки з кросвордами. Спочатку навіть 
хотів відмовитися від цієї місії, але в ім’я 
любові до Лесі Українки і глибокої поваги 
до автора кросвордів отця Ігоря благо-
словляю цю працю».

І скажіть, хіба це випадковість, що 
пан Ігор, який ґрунтовно вивчив творчість  
великої Українки і склав кросворди до її 
150-річчя, незабаром близько познайо-
мився із Волинню, рідним краєм Лесі?!.

 Ігор Кутний завітав до редакції з при-
мірниками своїх книжок із літературними 
кросвордами й сказав, що хоче подарува-

ти по кілька у шкільні бібліотеки, аби діти 
з цікавістю й азартом поринали у світ літе-
ратури. І справді такі книжечки – дуже хо-
роший подарунок, особливо для учнів, 

які захоплюються творчістю  українських 
письменників й по-особливому відчува-
ють слово. 

Світлана ГОЛОТЮК.

ЗУСТРІЧІ

Тарас Шевченко
По горизонталі: 5. Знаменитий вірш 

Т. Г. Шевченка. 6. Український маляр і педа-
гог, один з найближчих друзів Тараса Григо-
ро¬вича, який брав активну участь у вику-
пі його з кріпацтва. 9. Стара назва Вільнюса, 
де жив Тарас як козачок пана Енгельгардта. 
10. Козак, якого Тарас малював уночі, коли 
пан і пані поїхали на бал, а пан повернули-
ся, застав Тараса за малюванням, відлупцю-
вав його та ще й наказав кучеру відшмагати 
добряче, що й було зроблено. 13. Тарас Гри-
горович Шевченко - національний ..., сим-
вол України. 14. Наука, яку дуже лю¬бив Т Г. 
Шевченко. 15. Ім’я сестри Т. Г. Шевченка. 18. 
Т. Г. Шевченко як винятково видатна героїч-
на особа. 19. Остап ..., український письмен-
ник, якому належать слова: «Т Г. Шевченко! 
Досить було однієї людини, щоб урятува-
ти цілу націю». 22. Дівоче прізвище матері 
Т Г, Шевченка. 23. Ім’я Гребінки, друга Тара-
са Шевченка. 28. Ім’я брата Т. Г. Шевченка. 
29. До нього Тарас виявив хист змалку. ЗО. 
Один із псевдонімів І. Я. Франка, який знав 
«Кобзар» Т. Г, Шевченка майже напам’ять. 
33. Жанр «Причинної», яку Шевченко напи-
сав ще до викупу з кріпацтва. 34. Українська 
письменниця, якій Т. Г. Шевченко присвятив 
вірш, називаючи її «пророком» і своєю «до-
нею». 35. Хвороба, від якої помер поет. 36. 
Поема Т. Г. Шевченка, написана 1847 року в 
Орській фортеці. 

По вертикалі: 1. Відомий скульптор, ав-
тор пам’ят¬ника Шевченкові у Харкові. 2. Лі-

тературно-меморіальний будинок-музей Т. 
Г. Шевченка -... Національного музею Тара-
са Шевченка. 3. Таємно подані  відомості,  
за  які  заареш¬тували поета. 4. «Живопис-
на ...» 1 - альбом, до якого Т. Г. Шевченко і ви-
конав ескізи і єдиний випуск яко¬го вийшов 
у Петербурзі в 1844 році. 7. Обласний центр 
України, де в цен¬трі міста стоїть пам’ят-
ник Тарасові Шевченку. 8. Місто, біля яко-
го похо¬ваний Т. Г. Шевченко. 11. «Розри-
та ...» - вірш Т. Г. Шевченка, написаний після 
відвідин поетом розкопок од¬нойменно-
го кургану на Полтавщині. 12. Гірська поро-
да, з якої зробле¬но постамент, що на ньо-
му вста¬новлено   бронзовий   пам’ятник  Т. 
:   Г. Шевченку до 125-річчя від дня 1  народ-
ження  поета.  16.  Історична поема Т. Г. Шев-
ченка, присвячена подіям Коліївщини. 17. 
Воно в иоета було дуже важким. 20. Місто, 
в яко¬му Т. Г. Шевченко написав поему «Три-
зна». 21. Поема Т. Г. Шевченка. 24.  Віце-пре-
зидент Академії мис¬тецтв, один із друзів Т. 
Г, Шевченка, який всіляко допомагав йому. 
25. «... Стодоля» - історико-побутова драма, 
постановку якої у 1844-1845 роках здійснив 
аматорський гурток при Медико-хірургіч-
ній академії в Петербурзі. 26: Збір урожаю, 
під час якого познайомилися батьки Тара-
са Шевченка. 27. Орська... - місце «служби» 
Т Г. Шевченка. 31. Вона почалася для Тара-
са в дядька Губського, який тяжко знущав-
ся з хлопця. 32. Тарас Григорович Шевченко 
- український ...
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ЖИТТЄВИЙ КАЛЕЙДОСКОП

 «Мамо, я бачу війну» 
З 6 по 9 березня в Італії проходить 60-й Болонський ярмарок дитячої книги. 

Україну представляють 22 видавництва: “Ковчег Україна”, “Крокус”, “Моя книж-
кова полиця”, “ЯСЛАВ”, “Видавництво Старого Лева”, “Артбукс”, “Юнісофт”, “Ві-
ват”, “Агенція “ІРІО”, “Каламар”, “Видавництво АССА”, “Книги - ХХІ”, ТМ Чорні вівці, 
“Ранок”, “Навчальна книга – Богдан”, “ЯКАБУ ПАБЛІШИНГ”, “Саміт-книга”, Націо-
нальний Центр “Мала академія наук України”, “Час майстрів”, ФОП Полонік Т.В., 
ФОП Наконечна Таїсія Вікторівна, “Ірбіс Комікси”, шведсько-українське видавни-
цтво “Tianachu”. Загалом же у ньому беруть участь близько 1400 учасників, а кіль-
кість професійних відвідувачів сягає 30 тисяч осіб.

 – Слоган українського стенду – 
«Мамо, я бачу війну», – мовить дирек-
торка Українського інституту книги 
Олександра Коваль. – Ним з нами поді-
лився однойменний благодійний про-
єкт, який з перших днів повномасштаб-
ного вторгнення розпочав діяльність та 
зібрав понад 15 тисяч дитячих малюнків. 

Дизайнерки Софія Гупаловська та Да-
рія Біла у партнерстві та за матеріалами 
проєкту «Мамо, я бачу війну» розроби-
ли на основі дитячих малюнків візуальну 
концепцію стенду, щоб донести до від-
відувачів ярмарку те, що наші діти вже 
рік бачать те, чого не повинні бачити, і 
представити дитячу літературу, написа-

ну під час спустошливої війни росії про-
ти України. Діти мріють про мир, вірять 
у справедливість, продовжують твори-
ти, писати та малювати, щоб розповісти 
свою історію світові. Вони продовжують 
читати. Книги дають їм відчуття безпе-
ки. А наші діти дають нам надію та силу 
для стійкості. Наші діти – це наше май-
бутнє, і саме за це ми боремося. Нашим 
стендом ми закликаємо іноземних ви-
давців перекладати й видавати україн-
ські книги. Так вони зможуть допомогти 
мільйонам людей пізнати справжню цін-
ність життя, а мільйонам дітей – поборо-
ти страх, зменшити біль втрати та подо-
лати жахіття війни.

Про свою солідарність з україн-
ськими колегами вже заявили прези-
дент Федерації європейських видавців 
та Асоціації італійських видавців Рікар-
до Франко Леві та віцепрезидентка ФЄВ 
і президентка Польської книжкової па-
лати Соня Драґа. Остання наголосила: 
«Книжки можуть захистити українську 
культуру і свободу від ударів російської 
пропаганди, а проєкт Tales of EUkraine 
допоможе сотням тисяч українських ді-
тей підтримувати зв’язок із батьківщи-
ною і водночас інтегруватися в життя 
країн, які їх прийняли».

У рамках Tales of EUkraine, що три-
ватиме до жовтня 2025, буде створено 
каталог з продажу прав на переклад по-
над 100 українських дитячих книжок, які 
будуть видрукувані, викуплені і розпов-
сюджені. 

Катерина КОТИЛКО.
Український інститут книги.

Санкційний тиск
Все, що може приносити дохід росії та забез-

печувати російську армію, має бути під санкція-
ми, – Юлія Свириденко.

Ослаблення економіки рф до стану, коли росія 
буде не в змозі вести війну не лише можливе – це є 
ключовим завданням санкційної політики України та 
партнерів. Щоб росія припинила фінансувати війну 
та застосовувати ядерний тероризм необхідно поси-
лювати санкційний тиск на росатом та атомну енер-
гетику рф. Країна-агресор повинна втратити місце 
глобального експортера на світовому енергетично-
му ринку. 

Партнерство і ... 
розмінування

Ігор Клименко: Наше партнерство є запору-
кою того, що Україна та Європа зуміють відпові-
сти на випад росії супроти основ міжнародно-
го права.

Одним із пріоритетних питань, яке обговорили 
сторони, було проведення гуманітарного розміну-
вання деокупованих територій. Адже на сьогод-
ні близько 30 відсотків площі держави залишають-
ся потенційно небезпечними, а процес розмінування 
може тривати від 5 до 10 років.

Правова сфера
Міноборони співпрацюватиме з українськими та 

іноземними організаціями в правовій сфері. 

Сторони обговорили впровадження підписаного між 
Міноборони, Міжнародною асоціацією юристів та Асоціа-
цією правників України меморандуму.

Підготував Олександр БОРОВИЦЬКИЙ.

 
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-
вкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарювання)
2022102010078
 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголо-
шення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Діяльність елеваторного господарства 

ТзОВ «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ» по вулиці Смі-
динській в смт Луків, Ковельського району, Во-
линської області, включаючи нове будівництво 
та розширення виробничої діяльності зерно-
приймального комплексу, а саме: будівництво 
силосних зерносховищ та підлогових складів, 
прокладання під’їзних залізничних колій (№14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) в ме-
жах існуючого підприємства.

Планова діяльність передбачає перед-
бачається проведення комплексу робіт з бу-
дівництва під’їзної залізничної колії, а саме 
прокладання десяти вивантажувально-наван-
тажувальних, двох з’єднувальних та однієї хо-
дової колій необхідних для транспортування 
вантажів залізничним транспортом. Планова-
ний об’єкт призначений забезпечити потреби 
елеваторного господарства в насінні зернових 
та олійних культур залізничним транспортом.

Прогнозований вагонообіг складає 80 ва-
гонів на добу. Баластування колій – 8548 м3. Ко-
лія №14 загальною протяжністю – 1076,84 м, 
колія №15 – 86,1 м, №16 – 837,87 м, колія №17 – 
198,33 м, колія №18 – 393,82 м, колія №19 - 146,53 
м, колія №20 - 629,61 м, колія №21 - 607,83 м, ко-
лія №22 - 524,55 м, колія №23 - 516,83 м, колія 
№24 - 430,33 м, колія №25 - 525,47 м, колія №26 - 
388,00 м, колія №27 - 190,99 м.

Метою нового будівництва силосних схо-
вищ зберігання зерна є збільшення потужності 
діючого елеваторного господарства потужніс-
тю до 250 тис. т. 

Для просушування зерна на території роз-
міщена зерносушарка SUKUP 2452Е. Автоном-
ною системою газопостачання зерносушарка 
SUKUP 2452Е є наземна ємкість для зберігання 
зрідженого газу (пропан-бутановій суміші) об’є-
мом 5,0 м3. Газотехнічне обладнання має сер-

тифікати відповідності вимогам якості для ви-
користання на території України та відповідає 
усім вимогам ДБН В.2.5-20-2018.

Для заправки власного транспорту під-
приємства на території елеваторного госпо-
дарства встановлено АЗП, що представлений 
однією ємністю для зберігання дизельного 
пального ємністю 50 м3 та однією паливно–
роздавальною колонкою NOVA-1КЕД-100-0,25-
1-А-1-01, потужністю 80 л/хв. В рік в середньому 
через АЗП проходить 700 м3 (595 т.)  ДП.

 (загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності, по-
тужність, довжина, площа, обсяг виробни-
цтва тощо), місце провадження планованої ді-
яльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ», код 
ЄДРПОУ 31496816, місцезнаходження юридич-
ної особи: 45606, Волинська область, Луць-
кий район, село Рованці, вул. Промислова, буд. 
5А, тел. (033)226-91-67, (067)8941396, e-mail: 
voloshchuk@vzp.com.ua.

(повне найменування юридичної особи, 
код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по 
батькові фізичної особи- підприємця, ідентифі-
каційний код або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні переко-
нання відмовляються від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це відпо-
відному контролюючому органу і мають від-
мітку у паспорті, місцезнаходження юридичної 
особи або місце провадження діяльності фізич-
ної особи - підприємця (поштовий індекс, адре-
са), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпе-
чує проведення громадського обговорення

Управління екології та природних ресур-

сів Волинської обласної державної адміністра-
ції за адресою: 30027, м. Луцьк, Київський май-
дан, 9, електронна адреса: eco@voleco.voladm.
gov.ua, тел.: (0332)740-132, (0322)778-232; контак-
тна особа: відділ оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки

(найменування уповноваженого органу, 
місцезнаходження, номер телефону та контак-
тна особа)

4. Процедура прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та орган, 
який розглядатиме результати оцінки впливу 
на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяльності 
буде: Дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерела-
ми, що видається управлінням екології та при-
родних ресурсів Волинської обласної держав-
ної адміністрації.

Дозвіл на виконання будівельних робіт, 
що видається Державною інспекцією архітек-
тури та містобудування України.

(вид рішення про планованої діяльності, 
орган, уповноважений його видавати, норма-
тивний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля, включаючи інформацію про час і міс-
це усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів (не менше 25, але 
не більше 35 робочих днів) з моменту офіцій-
ного опублікування цього оголошення (зазна-
чається у назві оголошення) та надання гро-
мадськості доступу до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації, визна-
ченої суб’єктом господарювання, що переда-
ється для видачі висновку з оцінки впливу на 
довкілля.

Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право подава-
ти будь-які зауваження або пропозиції, які, на її 
думку, стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Зауваження 
та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням 
до протоколу громадських слухань. Пропози-
ції, надані після встановленого строку, не роз-
глядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах тери-
торії карантину, встановленого Кабінетом Мі-
ністрів України з метою запобігання поширен-
ню на території України гострої респіраторної 
хвороби (COVID-19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його скасування 
та протягом 30 днів з дня скасування каран-
тину, громадські слухання не проводяться і 
не призначаються на дати, що припадають на 
цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуть-
ся: з метою запобігання поширенню на тери-
торії України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19) громадські слухання не проводять-
ся та не призначалися.

(зазначити дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: 
не передбачаються.

(вказати дату, час, місце та адресу прове-
дення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний орган, 
що забезпечує доступ до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ре-
сурсів Волинської обласної державної адміні-
страції за адресою: 30027, м. Луцьк, Київський 
майдан, 9, електронна адреса: eco@voleco.
voladm.gov.ua, тел.: (0332)740-132, (0322)778-232; 
контактна особа: відділ оцінки впливу на до-
вкілля та стратегічної екологічної оцінки

(зазначити найменування органу, міс-
цезнаходження, номер телефону та контак-
тну особу)

7. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний орган, до 
якого надаються зауваження і пропозиції, та 
строки надання зауважень і пропозицій 

Управління екології та природних ре-

сурсів Волинської обласної державної адміні-
страції за адресою: 30027, м. Луцьк, Київський 
майдан, 9, електронна адреса: eco@voleco.
voladm.gov.ua, тел.: (0332)740-132, (0322)778-232; 
контактна особа: відділ оцінки впливу на до-
вкілля та стратегічної екологічної оцінки

(зазначити найменування органу, пошто-
ву та електронну адресу, номер телефону та 
контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються 
протягом усього строку громадського обгово-
рення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 
цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо 
планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планова-
ної діяльності з додатками та інша екологічна 
інформація, що стосується планованої діяльно-
сті на 500 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на 
розгляд громадськості) (зазначити іншу еко-
логічну інформацію, що стосується планова-
ної діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та іншої додаткової ін-
формації (відмінне від приміщення, зазначе-
ного у пункті 6 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може ознайомити-
ся з ними:

1. ТзОВ «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ» за 
адресою: Волинська область, Ковельський ра-
йон, смт Луків, вулиця Смідинська, 6. Контак-
тна особа: Волощук Віталій, тел.: (067)894-
13-96, e-mail: voloshchuk@vzp.com.ua. 
Ознайомитись зі звітом з оцінки впливу на до-
вкілля можна з 14.03.2023.

2. В адміністративному приміщенні Лу-
ківської селищної ради Луківської об’єднаної 
територіальної громади Ковальського райо-
ну Волинської області за адресою: Волинська 
обл., Ковальський р-н, смт Луків, вул. Незалеж-
ності, 7, контактна особа – Мартиш Анатолій 
Григорович - начальник відділу земельних від-
носин, архітектури, містобудування, екології 
та ЖКГ Луківської селищної ради, тел. (095)015-
64-55, e-mail: lukiv_sel_rada@ukr.net. Ознайо-
митись зі звітом з оцінки впливу на довкілля 
можна з 14.03.2023.

 (найменування підприємства, установи, 
організації, місцезнаходження, дата, з якої гро-
мадськість може ознайомитися з документа-
ми, контактна особа)
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Династія Пащуків
Лісничий Новочервищанського лісництва Маневицького лісгоспу Віталій Гнатович 

Пащук якось показав мені березу чорну.

– Єдина у лісових масивах Маневицького 
лісгоспу! – мовив значуще. – На Волині рідко де 
росте. І лише в одиничних екземплярах.

З тих пір я захопився «полюванням» на бе-
резу чорну. Знайшов місця її зростання, тішуся 
знайомством із цим унікальним деревом.

А це якось розповів містичну історію про 
родину бобрів, яка оселилася в його болоти-
стих лісоугіддях. Котрийсь із керівників-лісів-
ників задумав облаштувати лісовий ставок та 
передчасно помер, а його задум втілили... бо-
бри. Дивовижна історія. І я там уперше побачив 
бобра, який газдував на лісовому озериську. 

– Працюю в Маневицькому лісгоспі з 24 
грудня 1984 року, – розповідає Віталій Гнатович. 
– Тридцять восьмий рік на однім місці. Скоро ви-
повниться 60, тож не раз оглядаюся у прожи-
ті роки. Був на різних посадах. І техніком-лісо-
водом, і майстром лісу, і помічником лісничого, 
і лісничим, і головним лісничим лісгоспу, пліч-о-
пліч працюючи із заслуженим лісівником Украї-
ни Володимиром Олександровичем Радіоном, 
а на даний час повернувся на посаду лісничого у 
рідне лісництво. Син Дмитро пішов по моїх сто-
пах, закінчив факультет лісового господарства 
Національного університету біоресурсів і приро-
докористування. Працює помічником лісничого 
Куклинського лісництва Колківського лісгоспу. 
Його дружина Ангеліна у нашій лісгоспівській те-
плиці до декретної відпустки вирощувала лимо-
ни, ось така вже у нас лісівнича династія.

– А як Ви долучилися до лісівничої справи?
– Я народився в с. Оленіно Камінь-Кашир-

ського району. Тато і мама працювали різноро-
бочими у колгоспі. Але все життя проводили в 
лісі, збирали гриби і ягоди. Все дитинство про-
йшло у лісі, фактично вибрав лісівничу профе-
сію у віці 13-14 років. Я знав, що буду поступати 
у Шацький лісний технікум і моя мрія збулася. У 
1978 році став студентом, у 1982 році закінчив. 
Попрацював у Харківській лісовпорядній експе-
диції, відслужив армію, а демобілізувавшись, 
прийшов на роботу техніком-лісоводом Ново-
червищанського лісництва. Запам’яталося, як 
з тодішнім лісничим Іваном Яковичем Салівон-
чиком взялися облаштовувати природний за-
казник місцевого значення «Новочервищан-
ський». Це 154 га сосни звичайної. Зараз цим 
насадженням по 120 років. Там ніколи не прово-
дилося ніяких рубок. Унікальна місцина. Буваю-
чи там, завжди згадую і свого першого настав-
ника-лісничого, і цю нашу спільну справу, адже 
у 1988-1999 роках нам разом довелося готува-
ли відповідний комплект матеріалів на розгляд 
для обласної ради. Там ініціативу лісівників під-
тримали і ось маємо такий унікальний заповід-
ний заказник. Коли там буваю, а це квартали 54, 
57, душа відпочиває. Згодом і сам очолив Ново-
червищанське лісництво. Фактично все життя 
там і пропрацював, щоправда, з невеличкою пе-

рервою, бо кілька років був головним лісничим 
Маневицького лісгоспу, а зараз знову лісничий 
Новочервищанського лісництва. У мене двоє ді-
тей. Старша донька Олена закінчила Харківську 
юридичну академію, на даний час у декретній 
відпустці, має двох доньок, а син пішов по бать-
ковій лінії, тому що я його з дитинства брав до 
лісу, ще в школу не ходив, а вже весь час зі мною 
їздив до лісу. Звик до роботи лісівника, полюбив 
цю професію. Він себе, як і я, без лісу не уявляє. 
Після школи вступив на навчання до Києва, про-
вчився п’ять років на державній формі навчання, 
пішов працювати у Поліський лісгосп.  Все знає, 
у батька навчився. 

Розмова переривається телефонними 
дзвінками.

– Робота лісничого нелегка. Чи звертаєть-
ся до Вас за допомогою чи порадами?

– Постійно. Щось не так, питає. Тату, як це 
зробити, як це? Підучую у деяких моментах, ду-
маю, з часом знатиме усе.

– А хто зять у Вас за професією?
– Він маляр-штукатур, має вдосталь робо-

ти.
– Хто ваші батьки?
– Мої батьки вже одійшли у засвіти. Спершу 

– тато Ігнат Хомович, а через кілька літ – і моя 
мама Марія Іванівна. Хай спочивають у Бозі.

– Свого часу Ви розповідали, що з Новочер-
вищанської пожежної телевишки можете поба-
чити своє рідне село...

– Воно близько. За 25 кілометрів звідси. Тож 
і справді, можу побачити місцину, де народився, 
у школу ходив, де пройшло моє дитинство. 

– А хто були ваші діди?
– Також все життя пропрацювали у колгос-

пі. Різноробочі. Так само діди і баби. Не було у 
нас лісівників. Я перший у родині. 

– На той час професія лісівника у нас дуже 
шанувалася.

– Знаєте, мені більш подобалася форма лі-
сівника. Коли я вперше, а було це в 5 чи 6 класі, 
побачив одного техніка-лісовода у селі, а він був 
у фуражці і куртці, тоді ще були петлиці, а не по-
гони, я запав тоді на цю професію. Вона мені до 
вподоби, з дитинства люблю ліс, бо в лісі май-
же виріс – гриби, ягоди. Постійно в лісі. Колись, 
як тепер комп’ютерів і телефонів не було, ми біг-
ли в ліс, копали там землянки, чого тільки не ви-
гадували, граючись, ігри придумували. І корови 
у лісі пасли.

– Наскільки ліс змінився з часу вашого ди-
тинства?

– Великих змін не бачу, хоч дехто каже, 
що ось там-то і там ліс вирізали. А раніше ми і 
не мало різали. Ось Новочервищанське лісни-
цтво ми різали 13-14 тис. метрів кубічних у рік, 
це не мало. Цінних порід не було, але так само 
було 50-60 га цілий рік, а то й більше. Я не бачу 
таких змін. Сьогодні рубки у нас набагато змен-

шилися. Торік суцільно-санітарних якихось 20 га 
було, більше вибіркові, ліс не став менш прива-
бливим. Порівнюю лісові культури 80-90-х і те-
перішні. Це велика різниця. Сьогодні в нас є чим 
доглянути, косити. А в той час косою косили, усе 
вручну робили. 

– Хотів запитати у вас про лісові дороги. 
Вашими лісами не раз проїхав. А тепер їду, не 
впізнаю. Нема калюж, буксовиськ. 

– У нас зараз є 67 км лісових доріг, збудо-
ваних нами. Добудували дорогу «Галузія-Вов-
чецьк» і далі на Колодії. Село біля Рівненської 
області.  Там зробили асфальт, і щоб наші маши-
ни його не розбивали, вирішили збудувати своїх 
12 кілометрів лісової дороги. Аби ніхто не гово-
рив і не дорікав нам, що асфальт розбиваєть-
ся. Вона й для людей служитиме. З Прилісного 
чи Галузії, щоб потрапити у Вовчецьк, по кругу 
потрібно було їхати кілометрів 60-70, сьогодні 
на пряму 8 км. Це велика різниця. І люди їздять. 
Для будівництва доріг у нас є вся техніка.

– У вас найбільш лісистий край. Висловлю-
ють думку, що лісистість з самосійними ліса-
ми може становити 80 і більше відсотків. Але 
Маневиччина, мабуть, має ще й найбільше ру-
котворних лісів. 

– Думаю, що найбільше рукотворних лісів 
на Камінь-Каширщині.  Чому так?  Маневицька 
земля багатша. Коли були колгоспи, їх розорю-
вали, щось сіяли на них і садили. А Камінь-Ка-
ширщина – це піщуги. Полісся – це дійсно пісок. 
Я сказав би, що найбільше рукотворних лісів на 
колгоспних землях створено у 60-х роках саме 
на Камінь-Каширщині. На Маневиччині їх стільки 
нема. На Маневиччині природні ліси на тих по-
лях, де вже не ореться, самосійні.

– Чи є різниця, якісь особливості і секре-
ти у будівництві лісових доріг на Маневиччині, 
Шаччині, Ратнівщини?

– Що маєте на увазі?
– Складнощі будівництва..
– При сьогоднішній техніці складнощів бу-

дівництва не бачу ніде. Звичайно, робити доро-
гу на болоті і на рівнині – це велика різниця. Ми 
вибираємо землю з болота, завозимо нову. Не 
бачу складнощів. Тільки потрібно робити пра-
вильно, по всіх вимогах. 

– На ваших дорогах і бесідок багато, і всі 
потрібні знаки та інформаційні стенди є, і по-
жежні водойми з під’їздами на випадок поже-
жі...

– Є в нас практично на кожній лісовій дорозі 
великі і малі рекреаційні пункти, і не по одному, 
а по два-три, також бесідки окремо стоять. На 
сьогодні у нас скрізь – сітілайф, вставлені дорож-
ні знаки, інформаційні білборди, пожежні водо-
йми облаштовані пірсами для забору води.

– А як із зв’язком?
– З цим бувають проблеми. До Черевахи, 

Вовчецька, Соф’янівки, Галузії від Маневич ніби 
рукою подати, зовсім недалеко, а зв’язку нема. 
Шукаємо місцини, де можна зловити зв’язок.

– Чи берете до лісу онуків і внучок?
– Молодшій Вікусі небавом три рочки ви-

повниться, старшій Настусі у травні буде шість. 
Вони у Луцьку живуть, але приїжджають до діда 
з бабою, щоб  погостювати і, звісно ж, до лісу 
поїхати на ягоди-гриби, щоб птиць послухати, а 
як поталанить, то і звірів побачити. На природі і 
сало від зайчика смачніше. Вони вже всім цікав-
ляться – і пташкою, і квіткою, і грибами.

– А син кого подарував дідові та бабі?
– Внучку Алісу, їй вже рік і два місяці. Вже 

бігає. У лісі вже також бувала із татом і мамою. 
Тож небавом і вона з усіма мандруватиме до 
лісу. Династія Пащуків має з кого брати приклад. 
Усі люблять Україну і ліс. 

– Як вплинула на Вас війна? – питаю насам-
кінець.

– Важко. Переживаю за дітей, онуків, за 
весь український народ. Швидше б цих ординців 
вигнати з України. Нам потрібен мир і Перемога. 

Сергій ЦЮРИЦЬ.

УКРАЇНА 
БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА Р А Д А 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВОСЬМОГО   скли-
кання

РІШЕННЯ
від 28 лютого 2023 № 15/3  с. Боратин 

Про затвердження звіту 
«Про виконання бюджету  Боратинської сіль-

ської територіальної громади за 2022 рік» 
Відповідно до пункту 17 частини першої стат-
ті 43 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» та пункту 4 статті 80 Бю-

джетного кодексу України, сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу фінан-

сів Боратинської сільської ради  Ганни Рад-
чук про підсумки виконання бюджету Бора-
тинської сільської територіальної громади за 
2022 рік взяти до відома.

2. Затвердити звіт про виконання бю-
джету Боратинської сільської територіаль-
ної громади за 2022 рік по доходах у сумі 
276 997 960,07 гривень, по видатках у сумі 
202 883 220,97 гривень з перевищенням до-
ходів над видатками в сумі 74 114 739,10 гри-
вень, по кредитуванню в сумі -6 456,00 гри-
вень, по фінансуванню в сумі 74 121 195,10 
гривень, у тому числі:

- по загальному фонду бюджету громади: 
доходи в сумі 274 788 538,57 гривень, видатки 
в сумі 196 565 795,74 гривень, фінансування в 
сумі 78 222 742,83 гривень;

- по спеціальному фонду бюджету грома-
ди: доходи в сумі 2 209 421,50 гривень, видат-
ки в сумі 6 317 425,23 гривень, кредитування 
в сумі -6 456,00 гривень, фінансування в сумі 
-4 101 547,73 гривень.

3. Опублікувати дане рішення в газеті 
«Волинська газета».

4. Контроль за виконанням рішення по-
класти на постійну комісію з питань фінансів, 
бюджету, планування, соціально-економіч-
ного розвитку та залучення інвестицій.

Додаток додається.
Рішення Про затвердження звіту «Про ви-

конання бюджету Боратинської сільської те-
риторіальної громади за 2022 рік» та додаток 
до нього оприлюднені на офіційному веб-сай-
ті Боратинської сільської ради у розділі «Рі-
шення 15 сесії 8 скликання від 28 лютого 2023 
року»

 https://boratyn.ukraina.org.ua/documents/
rishennya-15-sesiyi-8-sklykannya-vid-28-lyutoho-
2023-roku 

Сільський голова
Сергій ЯРУЧИК

Ганна Радчук 

Втрачені з необережності при подачі до-
кументів у Луцький національний технічний 
університет атестат про повну загальну освіту 
(Луцька ЗОШ №3) та сертифікат ЗНО за 2022 р. 
Лебідь Ангеліни Юріївни вважати недійсним.

«Книжка року-2022»
У всеукраїнському конкурсі за всіма кате-

горіями (7 номінацій по 2-4 підномінації в кож-
ній) оцінювалися 458 видань. Ґран-прі, що ви-
значається голосуванням усіх під час спільного 
зібрання, не присуджували через обмеження 
воєнного часу.

У номінації «Красне письменство» в розділі 
«Жанрова література» одним з кращих визнали 
роман Володимира Лиса «Вифлеєм».

Також до списку ТОП творів у цій номінації в 
розділі «Сучасна українська проза» – «Найдовша 
подорож» Оксани Забужко. В номінації «Дитяче 
свято» в розділі «Книжки для юнацтва» лауреа-
том стала Юлія Смаль із твором «Вибухова істо-
рія людства».

«Волинська газета» щиро радіє за свого ко-
легу Володимира Лиса з такою визначною оцін-
кою його творчості. Дерзай і далі, шановний Во-
лодимире Савичу. Твоє слово потрібне нам і 
нашій Україні.

Наш кор.
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2023 р.14 РЕКЛАМА
 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля, 
не зазначається суб’єктом господарювання) 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля, 
для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Волинська нафтогазова
компанія»

код ЄДРПОУ 37067940
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, ідентифікацій-

ний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  прийняття реєстраційного но-
мера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку ї ї впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання  
43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Зв’яз-

ківців, 1.
Тел.: (0332) 25-13-77.
(місцезнаходження юридичної особи або 

місце провадження діяльності фізичної особи - 
підприємця (поштовий індекс, адреса), контак-
тний номер телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи*. 

Планована діяльність, ї ї характеристика. 
Планованою діяльністю передбачається 

нове будівництво автозаправного комплексу 
(АЗК) з пунктом сервісного обслуговування во-
діїв і пасажирів, мийкою самообслуговування та 
автогазозаправним пунктом (АГЗП) в с. Липини 
Луцького району Волинської області. 

На автозаправному комплексі здійснювати-
меться прийом, збереження і відпуск трьох сор-
тів бензину – А-92Є, А-92, А-95Є, дизпалива євро, 
суміші пропан-бутан (ЗВГ).

Режим роботи АЗК – цілодобовий. 
Технічна альтернатива 1. 
Зберігання палива передбачається в трьох 

підземних резервуарах об’ємом по 50 м3 кожен 
(перший – об’ємом 50 м3, односекційний, для 
зберігання дизпалива євро; другий –об’ємом 50 
м3, двосекційний (одна секція об’ємом 30 м3 – 
для зберігання бензину А-92Є, друга об’ємом 20 
м3 – для А-92), третій – об’ємом 50 м3, двосекцій-
ний (одна секція об’ємом 40 м3 – для зберігання 
бензину А-95Є, друга об’ємом 10 м3 – для аварій-
ного зливу палива)). Зберігання ЗВГ передбаче-
но в двох наземних резервуарах ємністю 4,8 м3 
кожен.

Технічна альтернатива 2. 
Як альтернатива, розглядався варіант збері-

гання нафтопродуктів в одному підземному ре-
зервуарі об’ємом 50 м3. Резервуар поділений на 
п’ять відсіків: один відсік ємністю 10 м3 – для бен-
зину марки А-92Є, один відсік ємністю 10 м3 – для 
бензину марки А-92, один відсік ємністю 10 м3 
для бензину марки А-95Є та один відсік ємністю 
16 м3 – для дизпалива євро, для аварійного зливу 
нафтопродуктів – один відсік ємністю 4 м3. 

3. Місце провадження планованої діяльно-
сті, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1. 

Будівництво АЗК планується на земельній 
ділянці площею 0,5 га в с. Липини, Луцького ра-
йону, Волинської області. Кадастровий номер 
0722883400:01:001:0066.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2. 

Розміщення об’єкта планованої діяльно-
сті на інших територіях є недоцільним, будів-
ництво АЗК планується здійснювати на земель-
ній ділянці, з існуючою дорожньо-транспортною 
інфраструктурою. Земельна ділянка за терито-
ріальною альтернативою 1 за розташуванням та 
функціональним призначенням відповідає намі-
рам планованої діяльності, відсутні принципові 
обмеження щодо ї ї здійснення.

Тому територіальна альтернатива 2 не роз-
глядається.

4. Соціально-економічний вплив планова-
ної діяльності 

Метою будівництва є надання послуг по за-
правці автомобілів якісним пальним, створен-
ня додаткових робочих місць, збільшення над-
ходжень у місцевий та державний бюджет при 
дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних 
нормативів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (по-
тужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо) 

Автозаправний комплекс, що проектується, 
буде здійснювати сервісне обслуговування во-
діїв та пасажирів з наданням послуг по заправці 
автомобілів бензином, дизпаливом, ЗВГ, прода-
жу супутніх товарів та мийкою самообслугову-
вання. 

На автозаправному комплексі здійснювати-

меться прийом, збереження і відпуск трьох сор-
тів бензину – А-92Є, А-92, А-95Є, дизпалива євро, 
суміші пропан-бутан (ЗВГ).

Доставка пального здійснюватиметься ав-
тотранспортом. Злив палива з автоцистерни 
передбачено крізь герметичні зливні швидко-
роз’ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобі-
гають попаданню механічних сумішей в резер-
вуар.

Зберігання палива передбачено в трьох під-
земних резервуарах об’ємом по 50 м3 кожен 
(перший – об’ємом 50 м3, односекційний, для 
зберігання дизпалива євро; другий –об’ємом 50 
м3, двосекційний (одна секція об’ємом 30 м3 – 
для зберігання бензину А-92Є, друга об’ємом 20 
м3 – для А-92), третій – об’ємом 50 м3, двосекцій-
ний (одна секція об’ємом 40 м3 – для зберігання 
бензину А-95Є, друга об’ємом 10 м3 – для аварій-
ного зливу палива)). Зберігання ЗВГ передбаче-
но в двох наземних резервуарах ємністю 4,8 м3 
кожен.

Заправлення автомобілів передбачається 
здійснювати за допомогою шести двосторонніх 
паливно-роздавальних колонок (ПРК) на 4 види 
палива (бензин марок 

А-92Є, А-92, А-95Є, дизпаливо євро), та АГЗП 
комплексної поставки для заправки автомобілів 
зрідженими вуглеводневими газами. 

Станція працює цілодобово, 365 днів на рік.
Кількість створених робочих місць на об’єк-

ті – 14 чол.
6. Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1. 
– по забрудненню атмосферного повітря – 

значення гранично-допустимих концентрацій 
(ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі населених пунктів;

– по ґрунту, поверхневим та підземним во-
дам – відсутність на них прямого впливу;

– по загальним санітарним нормам – сані-
тарні розриви при забудові міських територій;

– по акустичному впливу – допустимі рів-
ні шуму. 

щодо технічної альтернативи 2 
Теж саме, що й до технічної альтернативи 1 
щодо територіальної альтернативи 1 
– містобудівні умови та обмеження;
– розмір санітарно-захисної зони;
– протипожежні розриви між будівлями та 

спорудами.  
щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається.  
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка 

і захист території за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 
Інженерна підготовка території включає 

планування майданчиків та влаштування під’їз-
них доріг і шляхів до об’єкту будівництва. Об’єкт, 
що проектується, буде підключений до всіх, не-
обхідних для нормального функціонування, іс-
нуючих інженерних мереж.  

Проектні рішення в період будівництва та 
експлуатації будуть забезпечувати раціональ-
не використання ґрунту та водних ресурсів, а та-
кож будуть передбачені захисні та компенсацій-
ні заходи.  

щодо технічної альтернативи 2 
Теж саме, що й до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1 
Еколого-інженерна підготовка і захист тери-

торії аналогічні, як для технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2 
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля: 
щодо технічної альтернативи 1 
Коротка характеристика впливів при будів-

ництві та експлуатації об’єкту: 
- на геологічне середовище – відсутній; 
- на повітряне середовище – викиди забруд-

нюючих речовин в атмосферне повітря; 
- на клімат та мікроклімат – відсутній;
- на водне середовище – утворення госпо-

дарсько-побутових та зливових стоків; 

- на техногенне середовище – відсутній; 
- на соціальне середовище – вивчається че-

рез механізм публікації в ЗМІ та громадських 
обговорень; 

- на рослинний та тваринний світ – відсутній, 
заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, цінних на-
саджень на території не виявлено, шляхи міграції 
тварин відсутні; 

- на ґрунт – незначним джерелом забруд-
нення може стати будівельне сміття та палив-
но-мастильні матеріали від роботи будівельних 
механізмів. З метою запобігання негативного 
впливу на ґрунт проектом передбачається осна-
щення площадки контейнерами для побутових і 
будівельних відходів і вивезення їх згідно укладе-
них договорів з спецорганізаціями. При експлуа-
тації об’єкту вплив можливий у випадку аварії.

щодо технічної альтернативи 2
Теж саме, що й до технічної альтернативи 1  
щодо територіальної альтернативи 1 
Сфера, джерела та види можливого впливу 

на довкілля можливі на території ведення діяль-
ності в с. Липини Луцького району Волинської об-
ласті.

щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається. 
9. Належність планованої діяльності до пер-

шої чи другої категорії видів діяльності та об’єк-
тів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазна-
чити відповідний пункт і частину статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля») 

Друга категорія видів планованої діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля:

- п.4 ч.3 ст.3 (поверхневе та підземне збері-
гання викопного палива чи продуктів їх перероб-
ки на площі 500 квадратних метрів і більше або 
об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубіч-
них метрів і більше та зберігання та переробка 
вуглеводневої сировини (газу природного, газу 
сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу 
центрально-басейнового типу, газу (метану) ву-
гільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму на-
фтового, скрапленого газу). 

10. Наявність підстав для здійснення оцін-
ки транскордонного впливу на довкілля (в тому 
числі наявність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік держав, 
довкілля яких може зазнати значного негативно-
го транскордонного впливу (зачеплених держав) 

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.  
11. Планований обсяг досліджень та рівень 

деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 
травня 2017 року.  

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості 

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність може мати значний вплив на довкілля і, 
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповід-
но до Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля». 

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, 
що передбачає: підготовку суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на довкілля; прове-
дення громадського обговорення планованої ді-
яльності; аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової 
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 
також інформації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під час здійс-
нення процедури оцінки транскордонного впли-
ву, іншої інформації; надання уповноваженим ор-
ганом мотивованого висновку з оцінки впливу на 
довкілля, що враховує результати аналізу, перед-
баченого абзацом п’ятим цього пункту; врахуван-
ня висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 
про провадження планованої діяльності, зазначе-
ного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля упов-

новажений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допу-
стимість чи обґрунтовує недопустимість прова-
дження планованої діяльності та визначає еко-
логічні умови ї ї провадження. 

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості для 
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обго-
ворення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого суб’єк-
том господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. 

На стадії громадського обговорення зві-
ту з оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та планованої діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про проце-
дуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголо-
шенні про початок громадського обговорення. 

Тимчасово, на період дії та в межах тери-
торії карантину, встановленого Кабінетом Мі-
ністрів України з метою запобігання поширен-
ню на території України гострої респіраторної 
хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, до повного його скасування та про-
тягом 30 днів з дня скасування карантину, гро-
мадські слухання не проводяться і не призна-
чаються на дати, що припадають на цей період, 
про що зазначається в оголошенні про початок 
громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля.  

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вка-
жіть реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності в Єди-
ному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазна-
чений на першій сторінці цього повідомлення). 
Це значно спростить процес реєстрації та роз-
гляду Ваших зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та 
передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження і пропозиції, сво-
їм підписом засвідчують свою згоду на обробку 
їх персональних даних. Суб’єкт господарюван-
ня під час підготовки звіту з оцінки впливу на до-
вкілля зобов’язаний врахувати повністю, вра-
хувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у 
процесі громадського обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. Детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.  

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності  

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяльно-
сті буде Дозвіл на виконання будівельних ро-
біт____________________________________________

(вид рішення відповідно до частини першої 
статті 11  Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»)

що видається Державною архітек-
турно-будівельною інспекцією Украї-
ни________________

(орган, до повноважень якого належить 
прийняття такого рішення) 

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, необхідно надсилати до 

Управління екології та природних ресурсів 
Волинської ОДА, 43027 м. Луцьк, Київський май-
дан, 9, тел. (0332) 74 01 32, (0332) 778232. 

E-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua. 
Контактна особа – відділ оцінки впливу на 

довкілля та стратегічної екологічної оцінки.
(найменування уповноваженого органу, по-

штова адреса, електронна адреса, номер теле-
фону та контактна особа)
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Йде мурашка по лісу. Назустріч – ящірка. Мураш-
ка, здивовано: 

– Ой, а ти хто?
– Я динозавр.
– Так ви ж вимерли!
– Брешуть. Хворіли ми.

У психіатра:
– Коли у вас з’явилася думка, що ви кіт?
– Ще коли я був кошеням.

Трирічний малюк отримує від бабусі подарунок 
на день народження. Розгорнувши його, він бачить, 
що це водяний пістолет і, заверещавши від захвату, 
біжить швидко наповнювати його. Мама зовсім не в 
захваті, і набирає номер своєї матері:

– Мамо, ти пам’ятаєш, як ми доводили тебе до 
божевілля своїми водяними пістолетами?

Бабуся загадково посміхається і каже:
– А то!

Ковбой влітає в бар з пістолетом в руці і кричить:
– Я хочу знати, хто з вас спав з моєю сестрою!
Мовчання. 
Потім з дальнього кута бару лунає:
– На всіх у тебе патронів не вистачить!

Купила баба калоші, а не мала де покласти та за-
йшла в аптеку попросила коробку. Дали їй коробку з 
надписом «1000 презирвативів». Їде вона в автобусі, а 
біля неї парубок запитує:

– І на довго вам хватає?
– Еее, наш дідок так човгає та соває, шо на тиж-

день ледь вистачає.

– Тату, у мене для тебе гарна новина!
– І яка це новина, синку?
– Ти не даремно платив за страховку свого авто-

мобіля!

Двоє приятелів під час подорожі через негоду 
змушені були переночувати в будинку у багатої вдо-
ви. Через 9 місяців один з них отримує лист від адво-
ката вдови і з жахом дзвонить другові:

– Пам’ятаєш, ми під час походу ночували в будин-
ку у вдови?

– Па’ятаю...
– Пам’ятаєш, як ти кілька разів ходив до неї в кім-

нату, а потім хвалився як бурхливо провів з нею ніч?
– Ну... Пам’ятаю...
– Ти що назвався їй моїм ім’ям?
– Аааа... Ееее... Так... А що, у неї народилася ди-

тина?
– Ні, але можеш мене привітати! Вдова померла і 

заповіла мені все своє майно!

Інгредієнти:
Риба (минтай, хек) – 1 кг; 
Картопля – 800 г;
Молоко – 200 мл;
Масло – 15 г;
Борошно пшеничне – 3 ст. л.;
Яйце – 3 шт.;
Вода – 3 л; 
Кріп, петрушка, коріандр – за смаком;

Сухарі – 150 г (за бажанням);
Сіль, перець, лавровий листок – за смаком;
Олія – для смаження.
Рибу помити, залити водою, посолити і до-

вести до кипіння. Варити на повільному вог-
ні 10 хв. (для філе) та 15 хв. (для цілої риб-
ки). Додати лавровий лист, спеції до смаку і 
варити ще 5 хв. Далі юшку злити. Коли риба 
трохи охолоне, перебрати – філе легко відо-

кремиться від шкіри і костей – і розім’яти ви-
делкою.

Картоплю обібрати, промити, залити во-
дою і варити на середньому вогні до готовно-
сті (20-30 хв.). Потім вивар з картоплі злити, 
додати молоко, масло та потовкти до стану 
пюре. Посолити, додати подрібнену зелень, 
духмяний перець, коріандр і добре перемі-
шати.

Поєднати картопляну масу з підготова-
ним рибним філе і сформувати тефтельки – 
кульки розміром як м’ячик для пінг-понгу і 
трохи приплюснути їх. Щоб маса не причіпля-
лась до рук, зручно покласти поруч мисочку з 
водою і час від часу вмочати у воду руки.

Для кляру яйця збити з борошном і дріб-
кою солі. Сформовані тефтельки вмочати в 
кляр і (за бажанням) обкачувати в сухарях. 
Злегка – бо інгредієнти маси і так уже готові – 
обсмажити на гарячій олії з обох сторін.

Страву можна вживати як гарячою, так і 
холодною. Інгредієнти можна з легкістю при-
стосувати до посту, навіть строгого – до кар-
топлі не додавати молоко і масло, а тюфтель-
ки обкачати тільки в сухарях і так посмажити, 
теж буде смачно.

Смакуйте з задоволенням!
Фото з сайта images.unian.net.

Чайнворд «Великий Кобзар»

Ніжні рибні тефтельки

8 березня. Свято Олександра, Олексія, Дем’яна, Івана, Клима, Кузьми, Михайла, Миколи, Сергія, 
Яна, Матрони. Міжнародний жіночий день.

9 березня. Свято Івана, Іларіона, Яна. Міжнародний день ді-джея. День народження Тараса Шев-
ченка. День української мови. День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Всес-
вітній день якості. Народилися голова Волинської облдержадміністрації в 2014-2018 рр. Володимир 
Гунчик та голова Поромівської сільської територіальної громади Олег Савчук.

10 березня. Свято Олександра, Антона, Євгена, Тараса, Теодора, Федора. Міжнародний день во-
линки. Народилися голова Старовижівської селищної територіальної громади Василь Камінський 
та голова Горохівської міської територіальної громади Віктор Годик.

11 березня. Свято Івана, Миколи, Петра, Севастьяна, Сергія, Яна, Анни. День землевпорядника.
12 березня. Свято Макара, Михайла, Петра, Степана, Тимофія, Юліана, Якова. Міжнародний день 

планетаріїв.
13 березня. Свято Арсенія, Василя, Нестора, Миколи, Симона, Кіри, Марини. Міжнародний день 

поясної сумки.
14 березня. Свято Олександра, Антона, Василя, Веніаміна, Івана, Михайла, Нестора, Петра, Яна, 

Олександри, Анни, Антоніни, Дарини, Євдокії, Мотрони, Надії, Ольги. День захисту прав спожива-
чів. День українського добровольця. Міжнародний День боротьби проти гребель. Міжнародний 
день числа «Пі».

Відповідь на кросворд «Абетка – К»:
По горизонталі: 1. Ку. 5. КК. 7. Корівка. 8. Кук. 10. Кок. 12. Кір. 13. Катодик. 14. Ктир. 

15. Каша. 17. Краніокласт. 
По вертикалі: 1. Куркуль. 2. Кол. 3. Кіно. 4. ККД. 6. Кларнет. 9. Кокетка. 10. Катер. 11. 

Кадик. 12. Кокошка. 16. Ко.

1-2. Збірка поезії Т. Г. Шевченка. 
2-3. «-Породила мене мати …» (наз-
ва вірша). 3-4. Назва річки – згаду-
ється в поемі «Гайдамаки».  4-5. «І 
..?.., і Галілей». 5-6. «Ти не лукавила 
зо мною» (вірш). 6-7. Ім’я сестри по-
ета. 7-8. Бог мистецтва – згадується 
у вірші «Царі». 8-9. П’єса « ..?.. Сто-
доля». 9-10. Солдат-новобранець 
(іст.). 10-11. «По діброві вітер виє,..» 
(вірш). 11-12. Ім’я художника, при-
ятеля поета, якому присвячена по-
ема «Кавказ». 12-13. Президент США 
– згадується у вірші «Юродивий». 
13-14. Жорстокий римський імпера-
тор («Холодний яр»). 14-15. Відомий 
козацький ватажок («Гайдамаки»). 
15-16. «Мов ..?.., в чистім полі село 
зеленіє» («Чума»). 16-17. Поема-ко-
медія. 17-18. «У неділю вранці-ра-
но поле крилося туманом;» (поема). 
18-19. «Сам архімандрит виходжає, 
..?.. читає,..» («У неділеньку, у свя-
тую»). 19-20. Автор спогадів «Дріб-

ниці з життя Шевченка». 20-21. Ім’я брата письменника. 21-22. Назва вірша, присвяченого 
Едуарду Сові..

Ярослав Ройко
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1‐2. Збірка поезії Т. Г. Шевченка. 2‐3. «‐Породила мене мати …» (назва вірша). 3‐
4. Назва річки – згадується в поемі «Гайдамаки».  4‐5. «І ..?.., і Галілей». 5‐6. «Ти 
не  лукавила  зо  мною»  (вірш).  6‐7.  Ім'я  сестри  поета.  7‐8.  Бог  мистецтва  – 
згадується у вірші «Царі». 8‐9. П'єса «  ..?.. Стодоля». 9‐10. Солдат‐новобранець 
(іст.).  10‐11.  «По  діброві  вітер  виє,..»  (вірш).  11‐12.  Ім'я  художника,  приятеля 
поета, якому присвячена поема «Кавказ». 12‐13. Президент США – згадується у 
вірші «Юродивий». 13‐14. Жорстокий римський імператор («Холодний яр»). 14‐
15. Відомий козацький ватажок  («Гайдамаки»). 15‐16. «Мов  ..?..,  в чистім полі 
село  зеленіє»  («Чума»).  16‐17.  Поема‐комедія.  17‐18.  «У  неділю  вранці‐рано 
поле  крилося  туманом;»  (поема).  18‐19.  «Сам  архімандрит  виходжає,  ..?.. 
читає,..»  («У  неділеньку,  у  святую»).  19‐20.  Автор  спогадів  «Дрібниці  з  життя 
Шевченка».  20‐21.  Ім'я  брата  письменника.  21‐22.  Назва  вірша,  присвяченого 
Едуарду Сові.  

 Ярослав Ройко 

Відповідь на чайнворд «Великий Кобзар»: 

1‐2. «Кобзар». 2‐3. «Русалка». 3‐4. Альта. 4‐5. Архімед. 5‐6. «Доля». 6‐7. Ярина. 
7‐8.  Аполлон.  8‐9.  Назар.  9‐10.  Рекрут.  10‐11.  «Тополя».  11‐12.  Яків.  12‐13. 
Вашінгтон.  13‐14.  Нерон.  14‐15.  Наливайко.  15‐16.  Оазис.  16‐17.  «Сон».  17‐18. 
«Наймичка».  18‐19.  Акафіст.  19‐20.  Тарновський.  20‐21.  Йосип.  21‐22. 
«Подражаніє».      

 

Овен. 
Не варто форсувати події – ні у про-
фесійному, ні в особистому житті, – 
треба пам’ятати, що все відбувається 
свого часу, і те, що за правом нале-
жить вам, нікуди від них не втече. 

Телець. 
Несподівані сюрпризи можуть під-
нести друзі: ті, кого ви звикли вважа-
ти вірними та відданими, не виправ-
дають очікувань, а ось ті, на кого й 
не надіялись, несподівано виявлять 
себе з найкращого боку.

Близнюки. 
Перепади настрою необхідно вико-
ристовувати з професійною метою: 
на енергетичній хвилі можна здійс-
нити будь-які – грандіозні – плани, 
а під час спаду вдасться підтягнути 
«хвости».

Рак. 
Успішними виявляться будь-які спра-
ви далеко від дому. А ось про спокій 
ви зможете лише мріяти – ваш стан 
майже весь час буде нервовим та 
збудженим, що може спричинити на-
пруженість у взаєминах.

Лев. 
На роботі доведеться продемон-
струвати своє вміння працювати під 
тиском, а найкращими ліками від 
стресів є заняття спортом. Віртуаль-
ний роман із новим знайомим цілком 
може перейти у реальні стосунки.

Діва. 
Особисте життя потішить приємни-
ми, але специфічними подіями. Будь-
які виступи на публіці, навіть якщо 
йтиметься лише про доповідь на ро-
бочій нараді, виявляться успішними. 
Вихідні присвятіть самоосвіті.

Терези. 
Аврали на роботі, які можливі в цей 
час, заберуть багато часу та сил, 
тому можливе тимчасове погіршен-
ня самопочуття. Під час вирішення 
професійних питань необхідно спи-
ратися на допомогу колег.

Скорпіон. 
Просування по службі чи перехід на 
іншу – з підвищенням – роботу на-
вряд чи вас здивує. Спілкування з ми-
лими серцю людьми покращить на-
стрій та підвищить працездатність. 

Стрілець. 
Навіть ті, хто давно втратив інтерес 
до особистого життя, несподівано 
можуть відчути симпатію до ново-
го або старого знайомого.  Також ве-
лика можливість реорганізації житла.

Козоріг. 
Вам доведеться крутитись, як біл-
кам у колесі, справи майже не зали-
шать часу для близьких людей. Тим 
не менш, оскільки вони потребувати-
муть дієвої участі, увагу їм необхідно 
буде приділити. 

Водолій.
Не все вдаватиметься легко, але на-
магатися однаково потрібно – інак-
ше не варто розраховувати на талан. 
Фінансові потоки, які спрямує Всес-
віт, стануть заслуженою нагородою 
за завзятість та працьовитість.

Риби. 
Ви «купатиметеся» у загальній любо-
ві та обожнюванні. До того, що відбу-
вається в житті в цей час, необхідно 
ставитися як до даності: все зайве і 
віджило своє піде, а залишаться тіль-
ки те, що дійсно потрібно.
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У ФОКУСІ ВОЛИНЬ
БЕРЕЖІМО! 

НА КОНТРОЛІ

ІСТОРІЇ ВІД ВАСИЛЯ ВОРОНА

Первоцвіти!
З чим у нас асоціюється весна?  Для більшості людей – із пробуджен-

ням. 

Ми все частіше відчуваємо 
теплий подих вітру, спів пташок, 
шум річки та появу перших кві-
тів – первоцвітів. Що ж таке пер-
воцвіти? 

Це найперші провісники весни, 
які починають своє цвітіння одразу 
після сходження снігу. Найвідоміші 
з них – підсніжники, проліски, кро-
куси, шафрани, сон-трава, анемони, 
примули, горицвіт та інші. 

Та разом із їх пробудженням ви-
ходять на своє «тихе полювання» 
браконьєри, щоб нарвати квітів для 
продажу. Варто, втім, пам’ятати, що 
майже всі первоцвіти занесені до 
Червоної книги України і захищені 
законодавством. Торгівля ними по-
рушує закони України «Про Черво-
ну книгу України», «Про рослинний 
світ», «Про охорону навколишнього 
середовища України» тощо.

Згідно із ст.88-1 Кодексу України 
про адміністративні порушення при-
дбання, збут чи розповсюдження 
об’єктів рослинного світу, тягне за 
собою накладення штрафу від трид-
цяти до ста неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені щодо об’єк-

тів рослинного світу, які перебува-
ли в межах територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду, за-
несених до Червоної книги України, 
або які  охороняються відповідно 
до міжнародних договорів України, 
тягнуть за собою накладення штра-
фу від ста до двохсот п’ятнадцяти 
неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян. 

Думаю, кожен із нас ловив себе 
на думці, як же гарно у весняному 
лісі. Коли все навкруги зеленіє, коли 
ліс майорить різнобарвними кольо-
рами і в повітрі відчувається легкий 
аромат квітів. А якщо уявити на хви-
лину, що всі ці квіти через десятки 
років можуть взагалі зникнути. Що 
тоді? Невже ви захочете повернути-
ся в такий сірий і похмурий ліс? Зви-
чайно, ні.

Пам’ятаймо, що порушник – не 
лише той, хто продає незаконно 
здобуті квіти, а й той – хто їх купує. 
Кожен із нас несе відповідальність 
за майбутнє.  

Людмила ШПАК,
науковий співробітник 

Черемського природного 
заповідника.

Стир поблизу РАЕС 
За результатами аналізів еколого-хімічної лабораторії служби охо-

рони навколишнього середовища Рівненської АЕС у лютому 2023 року хі-
мічний склад вод річки Стир в регіоні розташування електростанції від-
повідав екологічним нормам.

З 1 по 28 лютого ц. р. середні 
значення основних показників, що 

характеризують якість скидної зво-
ротної води з об’єктів промислово-

го майданчика АЕС у річку Стир ста-
новили: водневий показник (рН), 
од. рН – 8,856 при допустимій кон-
центрації 6,5 ÷ 9,0, нафтопродук-
ти, мг/дм3 – 0,099(≤ 0,104), сульфа-
ти, мг/дм3 – 395,8 (≤ 418,48), завислі 
речовини, мг/дм3 – 12,93(≤ 14,88), ки-
сень розчинений (О2), мг/дм3 – 8,202 
(≥ 4,0). 

У зворотній воді немає переви-
щень допустимих скидів, встановле-
них для Рівненської АЕС Державним 
агентством водних ресурсів Украї-
ни в «Дозволі на спеціальне водоко-
ристування №53/РВ/49д-20».

Якість води в річці Стир до і піс-
ля скиду зворотних вод РАЕС за 
контрольованим хіміко-фізичним 
складом та концентраціями залиша-
ється незмінною.

Юлія КУЛАЄВА.
Фото Надії ТИМОФЄЄНКО.

ПРИКОРДОННЯ

Від початків національно-куль-
турного відродження україн-
сько-польське прикордоння стало 
джерелом натхнення: для фолькло-
ристів, музикантів, художників, кі-
нематографістів – аж ніяк не «сіра 
зона», що раптом прокинулася від 
летаргічного сну, ожила і змінюва-
лася на очах…

У мальовничому Мельнику че-
рез тиждень після проголошення 
Незалежності відбуваються «Му-
зичні діалоги над Бугом». Віктор Да-
видюк презентує народних митців 
Волині і Підляшшя у програмі «Різ-
ні барви фольклору», а «колиска 
слов’янської цивілізації», яким на-
уковці давно вважали Західне По-
лісся, на сторінках «Молодої Воли-
ні» постає в образі його «Поліської 
доми». 

На початку дев’яностих, на 
батьківщині видатного польсько-
го кінорежисера Міхала Вашинсько-
го (Моше Вакс народився у Ковелі 
29.09.1904), у палаці культури заво-
ду «Ковельсільмаш» з польськими 
друзями проводимо кінофестиваль 
«Прикордоння».

1994 р. міжнародний фестиваль 
«Поліське літо з фольклором» виру-
шає з Влодави до Луцька старання-
ми Януша Каліновського і Юрія Вой-

наровського, а Україну приймають 
до авторитеної міжнародної орга-
нізації, що об’єднує понад дві сотні 
міст з усіх контенентів.

2004 р. музичний фестиваль 
«Прикордоння» імені Ігоря Стравін-
ського у межах консульського окру-
гу розпочав наш великий приятель 
добродій Єжи Станкєвіч, голова 
Спілки польських композиторів із 
Кракова. 

2017 р. у форматі комплек-
сної фотовиставки «Ukraina – czy 
to tylko sąsiedzi?» у Filharmonii 
Świętokrzyskiej іm. O. Kolberga, 
Ришард Карчмарскі (Ryszard 
Karczmarski ) i Єжи Пйонтек (Jerzy 
Piątek) презентували унікаль-
ний проєкт  «Załuchiw – brzegi 
dzieciństwa». За матеріалами плене-
рів, які організував керівник міжна-
родного проєкту культурно-профе-
сійних обмінів Володимир Павлік, 
з’явився унікальний альбом про по-
ліське село на березі Прип’яті…

В анотації до виставки зазнача-
лося: 

«Należało pokazać życie 
niewielkiej wioski… kilkaset 
metrów od granicy z Białorusią. 
Wioski, która nie leży na szlaku 
komunikacyjnym wymuszającym 
zwykle szybszy rozwój. Rolnictwo i to 
co daje sama przyroda to podstawa 
istnienia większości gospodarstw. 
Kilka wyjazdów wystarczyło do 
zarejestrowania materiału do 
wystawy i albumu».

ДОРОЖЧІ ЗА ЗОЛОТО
10 років тому у селі Великі 

Крушлинці на Вінничині випадково 
відкопали скляну пляшку із просом. 
Зерно пролежало у землі 80 років.

Пляшку закопав під деревом 
Семен Побережняк.

Чоловік сховав ту пляшку в кін-
ці свого городу під коренем осики, 
коли у селян 1932-го року масово за-
бирали усе зерно з обійстя. 

Навесні чоловік хотів посіяти це 
просо, щоб врятувати сім’ю від го-
лоду. Та не зміг знайти зерно з-по-
між інших дерев. Забув, куди схо-
вав. До кінця віку жалкував, що не 

зробив мітки на дереві. Не проба-
чив собі, що тоді від голоду у нього 
померла донька Юстина і ї ї троє ді-
тей – дві дівчинки і хлопчик. Усі спу-
хли з голоду.

Відкопав пляшку його правнук у 
листопаді 2012 року.

– В кінці городу пеньок осики 
мішав оранці. Почав його викорчо-
вувати. Вдарив сокирою по коре-

ню. Земля розпушилася і я поба-
чив дно пляшки, – розповідав Роман 
Сорока. – Через скло помітив зер-
на проса. Таке чисте, ніби його щой-
но насипали. Зерна почорніли тіль-
ки в горловині. Дід мабуть щільно 
наштовхав його в пляшку. У той час 
мама стояла біля мене. Кажу: «Ди-
віться, знайшов золото!» А мама 
відказала, що ці зернятка колись 
були дорожчі за золото. Цим зер-
ном можна було б половину горо-
ду засіяти.

Ця пляшка із зерном зараз ви-
ставлена в краєзнавчому музеї Ві-
нниці.

Василь ВОРОН.
Фото: Юрія КОВАЛЯ.


