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З 1 листопада по 31 грудня 2011 
року на Волині за підтримки 

громадської ініціативи Володими-
ра Гавриша «Наше Майбутнє» про-
ходитиме конкурс «Шкільне перо 
— 2012». Головною метою проек-
ту є сприяння розвитку шкільної 
журналістики серед учнівської мо-
лоді Волинської області.

Відповідно до умов, конкурс 
проводитиметься серед учнів за-
гальноосвітніх навчальних за-
кладів I-III ступенів міста Ковеля, 
Ковельського, Старовижівського, 
Ратнівського та Шацького райо-
нів.

На розгляд журі приймати-
муться електронні, друковані та 
стінні шкільні видання, а також 
індивідуальні роботи (статті, фо-
тографії, дизайнерські розробки), 
що публікувались у періодичних 
учнівських виданнях упродовж 
поточного року.

Детальнішу інформацію про 
умови проведення конкурсу й ан-
кети його учасників можна буде 
отримати в дирекції кожного за-
гальноосвітнього навчального за-
кладу зазначених районів або за 
веб-адресою www.mgoci.blogspot.
com.
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РОЗВАГИ 

На Прикарпатті станцювали 
рекордну коломийку

У рамках Всеукраїнського моло-
діжного форуму «Молодь — 

нова еліта нації» у місті Коломия 
на площі біля ратуші встановили 
новий рекорд України у категорії 
«Масові заходи». На свято зібрала-
ся не тільки молодь Прикарпаття, 
а й гості з усіх куточків України — 
від Донецька до Львова. 

Незважаючи на холодну пору 
року та сильний вітер, молодь зі-
грівалася, танцюючи під драйвову 
карпатську музику. Зібравшись 
разом, 207 пар виконали найві-
доміший на Прикарпатті танець 

— «Коломийка», що і дозволило 
встановити новий рекорд України.

УЧНЯМ НА ЗАМІТКУ 

СТАТИСТИКА 

Українці озброїлися двома мільйонами пістолетів 
і рушниць

Національна збірна 
з футболу показала 
нову форму до Євро-2012
Національна збірна України з футболу презентувала 
офіційну гральну форму, в якій виступатиме на чем-
піонаті Європи 2012 року. Тепер під логотипом ФФУ 
з’явилася вставка з синьо-жовтими кольорами, а ззаду 
на комірі красуватиметься напис «Україна — вперед!». 
Крім того, підкориговано кольори українського пра-
пора на комірі та додано національний орнамент: по 
центру позначений тризуб із дубовим листям.

Чиновник із Тернополя 
став чемпіоном Євразії 
з пауерліфтингу 
Начальник управління з питань фізичної культури та 
спорту Тернопільської облдержадміністрації Ігор Побер 
здобув перемогу на чемпіонаті Євразії з пауерліфтингу 
та жиму штанги лежачи. Як повідомили у прес-службі 
ТОДА, спортивний турнір проходив у Львові. Участь у 
ньому взяли понад 200 спортсменів. Ігор Побер переміг 
у категорії 125 кг і став переможцем у абсолютній ваго-
вій категорії, вижавши 230-кілограмову штангу.

На Волині стартує конкурс 
«Шкільне перо-2012»

СЕЗОН ЗАДИМЛЕННЯ 

У Луцьку палять листя переважно 
пенсіонери

Лучани продовжують скаржи-
тися на спалювання побутових 

відходів та опалого листя на при-
будинкових територіях, через що 
виникає задимлення повітря. З 
такими претензіями у відділ звер-
нення громадян міської ради теле-
фонували мешканці вулиць Львів-
ської, Конякіна, Станіславського, 
Шота Руставелі, проспектів Волі та 
Перемоги.

— Я хотів би звернути увагу 
муніципальної дружини, бо те, що 
робиться зі спаленням листя, не 
вкладається ні в які рамки, — каже 
міський голова Луцька Микола 

Романюк. — Одного дня у Луцьку 
було таке задимлення, що дихати 
не було чим.

Представники муніципальної 
дружини повідомили, що вони 
намагаються виїжджати на всі за-
димлення. За їхніми словами, па-
лять листя та відходи переважно 
на дачних масивах, а роблять це в 
основному громадяни пенсійного 
віку.

Перший заступник міського 
голови Святослав Кравчук заува-
жив, що за цим мали б слідкувати 
й працівники ЖЕКів.

Ольга УРИНА

Вже дев’ятнадцять років на берегах 
Хрінницького водосховища працює 
Волинська археологічна експедиція 
Інституту археології Національної 
академії наук України. І кожного 
року дивують сенсаційні знахід-
ки, що відкривають нові сторінки 
історії не лише Волині та України, 
а й усієї Європи. Про розкопки та 
знахідки у Хрінниках розповідає 
професор, доктор історичних наук, 
заступник директора Інституту ар-
хеології НАН України Денис Козак.

Місце насправді унікальне: по 
периметру Хрінницького водосхо-
вища розташовано безліч пам’яток 
археології від епохи пізнього палео-
літу аж до пізнього середньовіччя. 
Такого скупчення пам’яток в одному 
мікрорегіоні більше нема на терито-
рії всієї України.

Одним із досягнень нашої екс-
педиції є знахідка зображення на 
амфорі найдавнішого землероб-
ського знаряддя — рала. Воно було 
досить реалістичне та придатне для 
комп’ютерної обробки, завдяки 
чому нам вдалося реставрувати рало 
та перевірити його функціонально. 
Виявляється, воно було виготовле-
не зі спеціально витесаної суцільної 
дубової деревини. Чересло, тобто 
ніж, який розрізав землю, так само 
було дерев’яним. Це знаряддя пра-
ці з Хрінників належить до рубежу 
IV-ІІІ тис. до нашої ери та є найдав-
нішим у Європі. Подібні знаряддя 
орного землеробства відображені на 
печерних малюнках на території Іта-
лії на тисячу років пізніше. 

Надзвичайно цікавою є знахідка, 
що відноситься до раннього залізно-
го часу. Тоді на території Волині, за 
даними Геродота, проживало плем’я 
неврів. Ми виявили садибу рибалки-
невра. Житло дуже цікавої конструк-
ції: площею близько 20 квадратних 
метрів, посередині вирита величезна 
яма-вогнище, а над нею — сліди від 
дерев’яних прутів. Напевно, це була 
сушарня, в якій в’ялили рибу, мож-
ливо, м’ясо чи фрукти. Тут же зна-

йшли повний набір рибацьких снас-
тей: виготовлений із кістки гарпун, 
ніж-долото та захват із ікол кабана. 
Рибу, яку зловили гарпуном, підтя-
гували вгору, а потім, наче граблями, 
чіпляли захватом за зябра та вийма-
ли повністю. Ймовірно, цей рибалка 
був професіоналом, оскільки в його 
сушарні могло оброблятися до 20-30 
кілограмів риби. 

Не менш значущою була знахід-
ка, пов’язана з давніми готськими 
племенами, що прийшли в Україну 
з Прибалтики в кінці ІІ століття на-
шої ери, зайняли територію Волині, 
а пізніше Поділля, Правобережної 
та частково Лівобережної України. 
Панували вони на теренах нашої 
країни впродовж двох сторіч. Місце-
ві племена, зокрема й слов’яни, пла-
тили їм данину у вигляді продуктів, 
речей і військової повинності, а готи  
натомість забезпечували їм захист, 
певний порядок усередині Готської 
держави, що відома в історії як імпе-
рія Германаріха. 

Готи захопили всі торгові шляхи 
та повністю перебрали на себе тор-
гівлю з римськими провінціями, які 
потребували величезної кількості 
продуктів харчування. Готи забезпе-
чували їх їжею, а взамін привозили 
вироби з металу та кераміки. Дуже 
багато красивої римської кераміки 
виявлено на поселенні у Хрінниках. 
Мені здається, що тут була величез-
на торгова та реміснича факторія. У 
Хрінниках уже виявлено біля 50 жи-
тел, що навіть у сучасному розумін-
ні — велике село. У деяких будинках 
ми знайшли скарби римських мо-
нет, уламки срібних ланцюжків, які 
носили на грудях купці з римських 
провінцій. Очевидно, що звідусіль 
сюди по Стиру звозили розмаїті ви-
роби.

А кілька років тому ми натрапи-
ли на об’єкт, який є просто унікаль-
ним для історії не тільки України, а 
й усієї Європи. Ми знайшли давнє 
капище-жертовник, на якому при-
носили в жертву тварин і людей. 
Капище — це вимощений глиною 
майданчик, посеред якого було ви-
кладене величезне вогнище діаме-
тром до двох метрів. Навколо були 
вкопані великі горщики, в які клали 
духмяне зілля, далі йшли ями для 
жертовного м’яса, а збоку — ще одна 
яма, в якій різали жертв. Перед ка-
пищем був великий майданчик роз-
мірами приблизно 10 на 8 метрів, 
ущент заповнений кістками тварин 
і людей. 

Капище у Хрінниках зовсім не 
характерне для германців Європи, де 
були так звані «святі місця» над озе-
рами, куди скидали предмети госпо-
дарства, зброю, людей. Поклоніння 
богам через вогонь, через спалення 
було поширене в античному світі й 
у слов’ян. У цьому разі в Хрінниках 
маємо справу з якоюсь культурною і 
міфологічною «мішаниною».

До слова, маємо ще одне підтвер-
дження того, що місцеві готи мали 
тісні контакти з римськими провін-
ціями. В одному із жител виявили 
бронзову фігурку бога Сарапіса, а 
саме помешкання було своєрідним 
підпільним храмом-вівтарем. Божок 
розміщувався у ніші, що була від-
межована від основної частини жит-
ла. Сарапіс — це суто античний бог, 
віра у якого виникла на рубежі IV-ІІІ 
ст. до н.е. в Єгипті, а потім набула 
поширення у Римі. Певно, хтось ту-
тешній, із Хрінників, досить довго 
перебував у Римі, а згодом приніс ці 
вірування у поселення. 

Прес-служба 
ДП «Волинські старожитності»

Професор Денис Козак на розкопках у Хрінниках

У Хрінниках археологи розгадують 
історію всієї Європи

ДУХОВНІСТЬ 

Надруковано рукописну пам’ятку 
— Луцьке Євангеліє 

На руках в українців легально 
знаходиться близько двох міль-

йонів одиниць зброї, стверджує 
глава наглядової ради Української 
асоціації власників зброї Георгій 
Учайкін, посилаючись на перевірені 
джерела. 

За його словами, серед цієї маси 
є й нагородна зброя, але скільки її — 
таємниця. Собівартість нагородного 
пістолета ТТ або Макарова не пере-
вищує 30 доларів. «Такими пістоле-
тами володіють усі народні депута-
ти, міністри, губернатори, мери міст, 
інші чиновники», — зазначає він.

Водночас будь-який дорослий 
громадянин може вільно придбати 
зброю значно «серйознішу». Йдеть-
ся про цивільні аналоги автома-
та Калашникова — карабіни типу 
«Вулкан», які є мисливською збро-

єю. Також доступна цивільна версія 
снайперської гвинтівки Драгунова, 
яка прицільно б’є на 1300 метрів. 
Щоб купити таку зброю, зовсім не 
обов’язково бути членом товариства 
мисливців (а в Україні їх близько 800 
тисяч). Гладкоствольну та нарізну 
мисливську рушницю можна при-
дбати в спортивних цілях, отримав-
ши на те дозвіл.

Начальник дозвільної системи 
МВС Валентин Ведмедь каже, що, 
за останніми даними, у населення 
знаходиться близько 800 тисяч оди-
ниць нарізних і гладкоствольних 
рушниць, 169 тисяч одиниць, при-
стосованих для стрільби гумовими 
кулями, і 107 тисяч одиниць пневма-
тичної зброї калібру 5,5 і більше.

Загалом Україна посідає 84-те 
місце у світовому рейтингу серед 178 

країн за кількістю власників зброї. У 
середньому на сто осіб припадає 6,6 
одиниці. Загальна кількість зброї, 
що знаходиться в обороті, колива-
ється від 2,2 млн. до 6,3 млн.

Луцьке Євангеліє — одна з 
найдавніших богослужбових 

книг України, що збереглася до 
наших днів. Рукопис належить 
до пам’яток галицько-волинської 
книгописної школи. Маргіналії 
(записи на полях книжки), а та-
кож мовні та палеографічні озна-
ки свідчать, що місцем написання 
книги був Спаський Красносіль-
ський монастир поблизу Луцька.

Досліджуючи свого часу істо-
рію нині неіснуючої православної 
Красносільської обителі, насто-

ятель храму святої великомуче-
ниці Параскеви УПЦ села Ратнів 
Луцького району архімандрит 
Онуфрій (Куц) зацікавився долею 
рукописної святині. Керуючий Во-
линською єпархією УПЦ митро-
полит Ніфонт повідомив, що, за 
даними архіву, в XIV ст. у Спась-
кому Красносільському монастирі 
було написано Луцьке Євангеліє. 
З’ясувалося, що книга зберігаєть-
ся в Російській державній бібліо-
теці у Москві. У лютому 2010 року 
митрополит Ніфонт і генеральний 
директор бібліотеки Олександр Ві-
слий домовилися, щоб відтворити 
Луцьке Євангеліє у вигляді видан-
ня факсимільного типу. Сторінки 
передані в оригінальному вигляді, 
кольорові, без ретушування. Тис-
нення на оправі відновлене за збе-
реженими залишками. 

Перша презентація книги 
«Луцьке Євангеліє XIV століття» 
відбулася 21 жовтня у Києві. З 
факсимільним виданням ознайом-
лять також вірян Європи й Амери-
ки. Тираж книги — тисяча примір-
ників. Її  орієнтовна вартість — до 
тисячі гривень. 

Снасті рибалки-невра


