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Святкуємо
РОЗБОРКИ 

РОДИННИЙ ВІДПОЧИНОК 

КРИМІНАЛ 

ДИТЯЧІ ПУСТОЩІ 

ЗЛОВЖИВАННЯ СИЛОЮ 

У «сусідській війні» троє чоловіків 
отримали вогнепальні поранення

У Луцьку сім’ями робили 
солом’яних янголят 

Автівку волинського депутата-
регіонала обстріляли?

Бенгальський вогник спричинив 
пожежу

Колишній боксер забив товариша

На початку січня до чергової 
частини Ковельського місь-

квідділу міліції надійшло повідо-
млення від лікаря центральної 
районної лікарні про те, що до них 
із вогнепальними пораненнями 
звернулися мешканці Ковеля — 
33-річний Олександр, 36-річний 
Анатолій і 22-річний Вадим.

Як виявилося, ці молодики 
стали на захист свого старенького 
родича, який вивіз сміття сусідові 
під будинок. Господар, звичайно ж, 
нагримав на дідуся. Саме через це і 
розпочалися сусідські «розборки». 
Парубки захотіли провчити сусіда 
кулаками. Чоловік зовсім не чекав 
такого розвитку подій і, враховую-
чи той факт, що сили таки нерівні, 

дістав зареєстровану належним 
чином рушницю та кілька разів 
вистрілив угору, перед цим заря-
дивши зброю кулями травмуваль-
ної дії.

«Борців за справедливість» це 
не зупинило, і хлопці завзято по-
чали «відновлювати» порушені 
права свого старенького діда. В 
цей час із будинку вийшов син по-
терпілого, 18-річний Станіслав, і, 
побачивши, що його батька хваць-
ко гамселять молодики, взяв руш-
ницю, після чого зробив декілька 
пострілів тими ж набоями безпо-
середньо по хлопцях. 

Сьогодні за цим фактом пору-
шена кримінальна справа за стат-
тею хуліганство. Триває слідство.

Волинські сім’ї взяли участь у 
майстер-класі з виготовлен-

ня виробів із сіна. Сімейне свято 
«Солом’яний янгол» у рамках про-
екту «Від Миколая до Василя — каз-
кові дні для дітвори» відбулося 7 січ-
ня у Мистецькій крамниці в Луцьку. 
На святковому майстер-класі діти 
разом зі своїми батьками навчили-
ся виготовляти вироби з сіна, яке є 
одним із атрибутів Різдва, а також 
своєрідним символом сімейного за-
тишку та злагоди. Учасникам допо-

магали волонтери студії «Оле-Арт» і 
пластуни.

За словами керівника студії 
«Оле-Арт» Ольги Грицюк, це не 
останній подібний проект, однак 
надалі організатори мізкуватимуть 
над іншим форматом. Головним же 
завданням проекту «Від Миколая 
до Василя» стало наповнити яскра-
вим змістом дозвілля тих дітей, які 
могли лишитися без належної опіки 
батьків і вчителів під час шкільних 
канікул.

Депутат Волинської облради 
Олег Батюк не пов’язує пошко-

дження свого автомобіля з депу-
татською діяльністю. Про це пові-
домили у СЗГ УМВС в області.

4 січня о 13:45 до чергової час-
тини Луцького міськвідділу на-
дійшла заява від депутата Волинь-
ради Олега Б., що близько десятої 
години невідома особа пошкодила 
скло передніх дверей зі сторони 

водія його автомобіля «Хюндай 
Акцент». Автівка стояла у дворі 
будинку, де мешкає Батюк, пишуть 
«Волинські новини».

Зі слів заявника, ця подія не 
пов’язана з його депутатською ді-
яльністю.

На місце події виїжджала 
слідчо-оперативна група. Наразі 
триває перевірка.

У Костополі Рівненської облас-
ті колишній боксер жорстоко 

вбив свого односельчанина, з яким 
до цього товаришував. Чоловік 
помер унаслідок сильних ударів 
по голові. У міліції Рівненщини 
зазначають, що, очевидно, причи-
ною жорстокого вбивства стали 

неприязні особисті стосунки. До 
речі, обидва «герої» цієї трагічної 
історії в минулому мають суди-
мості. 

Що ж насправді підштовхнуло 
одного з них, колишнього спортс-
мена, здійснити тяжкий злочин, 
покаже слідство.

Три празники в гості

У дні Різдва Христового в об-
ласному центрі Волині відбулося 
святково-обрядове дійство «Три 
празники в гості». Колядками 
та щедрівками віншували воли-
нян в обласному академічному 
музично-драматичному театрі 
імені Т.Г.Шевченка. Тут зібрались 
аматорські колективи та майстри 
народного мистецтва мало не зі 
всієї області.

Дійство розпочалося зі знайомої 
усім колядки «Ой радуйся, земле!», 
яку артисти заспівали разом із гля-
дачами. А далі ведучі свята, які ви-
конали роль господарів оселі, зустрі-
чали гурти колядників. Колядували 
й бажали щастя, здоров’я і достатку 
аматорські колективи з Луцька, Ко-
веля, Горохівського, Іваничівського, 
Луцького, Рожищенського районів, а 
також із Маневиччини, Старовижів-
щини, Ратнівщини та Ковельщини. 

Колядники показали неймовірне 
різноманіття звичаїв волинської Ко-
ляди. Віншували присутніх і дорос-
лі, й діти. Жінки виходили на сцену з 
гілочками ялини та дзвіночками, чо-
ловіки носили різдвяну зірку. Кожен 
колектив вирізнявся традиційним 
для району вбранням та автентични-
ми піснями. Як розповіли учасники 
народного аматорського фольклор-
ного ансамблю «Василиха» з села 
Смолява Горохівського району, вони 
виконують старовинні колядки, які 
відомі в їхньому регіоні здавна.

Як і годиться, після різдвяних 
колядок почали щедрувати, відтво-
рюючи традиції святкування Мелан-
ки та Святого Василя. За українськи-
ми звичаями ватаги щедрувальників 
ходили увечері 13 січня. Традиційно 
щедрування набирало театралізова-
ного характеру, включаючи ряджен-
ня та водіння кози й Меланки.

Щедрівники з різних регіонів Во-
лині не схожі один на іншого, запев-
няє організаторка та натхненниця 
свята Ірина Хмілевська.

— Одні козу водять, інші водять 
коня. Так, традиція водити коня 
присутня в Камінь-Каширському 

районі. Та функція його у ватазі 
щедрівників дещо інша, ніж у кози. 
Кінь — це тотем ватаги, — розпо-
відає пані Ірина. — А раніше на Во-
лині навіть півня та ведмедя водили. 
Різняться у волинян і назви віншу-
вальних пісень, із якими ходять у 
Щедрий вечір. Одні кажуть «ще-

дрівки», інші — «щедрота», в деяких 
куточках Волині взагалі говорять не 
«щедрувати», а «когутати».

Першими водили козу щедрів-
ники з Іваничівщини. За традицією 
коза посеред імпрези раптово хво-
ріла, й, аби звести на ноги бідолаху, 
ватага просила у господарів різних 
гостинців: меду, сала, ковбаски, гор-
щечок масла. Прохання ці мусили 
виконувати, аби задобрити козу, яка 
є символом добробуту та родючос-
ті. Привезли іваничани з собою й 
циганку з дитинчам, яка просила у 
глядачів «позолотити ручку».

Саме у циганів найчастіше вби-
раються щедрівники зі Старовижів-
ського району. Про це нам розпо-
віли в ансамблі «Полісянка». Його 

керівник Тамара Мазурик каже, що 
перебранці входять в образ циган 
через те, що в їхньому районі їх ко-
лись жило дуже багато. А от кози в 
їхньому регіоні не водять, натомість 
співають автентичних щедрівок, як 
кажуть, «із бабусиної скрині».

Згодом глядачів вітала ще коза з 
маневицького лісу. А от щедруваль-
ники з села Веселе Луцького району, 
крім кози, привели ще й Меланку. За 
давньою традицією роль Меланки 
грав веселий чоловік, перевдягне-
ний у жіноче народне вбрання з він-
ком на голові.

Звісно, не обійшлось і без посі-
вання. Маленькі хлопчики засівали 
пшеницею, бажаючи присутнім гар-
ного врожаю, здоров’я та багатства.

Усі три празники через танець 
показав танцювальний колектив 
«Радість». Молодь передала традиції 
Різдвяних свят мовою тіла.

— В нас чомусь під час Різдвя-
них свят не танцюють, але в псалмах 
написано, щоби прославляли Бога і 
піснею, і танцем, — каже Ірина Хмі-
левська.

Це і зробили юні танцюристи, 
перетворивши свій виступ у феє-
ричне театралізоване дійство, де 
також були і коза, і чорт, і ведмідь, і 
навіть заєць.

Святково-обрядове дійство «Три 
празники в гості» відбулося на Воли-
ні уже втретє. Його провели за спри-
яння обласного управління культури 
і туризму, Навчально-методичного 
центру культури Волині. Новинкою 
цьогорічного свята, за словами його 
організаторки Ірини Хмілевської, 
стала наявність пісень, присвячених 
Водохрещу.

Усім колективам, які взяли участь 
у фестивалі, начальник обласного 
управління культури і туризму Во-
лодимир Лисюк вручив подяки від 
імені голів облдержадміністрації та 
обласної ради.

На завершення свята увесь зал 
знову заколядував разом.

Ольга УРИНА

25%
на стільки збільшився валовий 
збір від кінопрокату за 2011 рік 
порівняно з 2010 роком. Про 
це розповіла голова Держа-
гентства України з питань кіно 
Катерина Копилова.

Підліток поцупив у діда 
60 тисяч гривень
До луцької міліції надійшла заява 88-річного дідуся 
про те, що з його квартири викрали значну суму 
грошей. Про це повідомляють у СЗГ УМВС Волині.
За словами потерпілого пенсіонера Олексія, подія 
сталася між 25 грудня минулого року та 5 січня 
цього року. Правоохоронці з’ясували, що крадіжку 
скоїв, попередньо викравши ключ від помешкання 
пенсіонера, 15-річний лучанин Артем.

Тепловоз розчавив 
ковельчанина
Тепловоз збив 50-річного ковельчанина на смерть, коли 
той ішов по колії. Потяг прямував резервним рейсом 
сполученням Ізов — Ковель. Загиблий волинянин якраз 
перебував на залізничній колії і на попереджувальні 
сигнали не реагував. Про це повідомляє «Гал-info» з поси-
ланням на СЗГ УМВС України на Львівській залізниці. Труп 
загиблого доправлено в морг Ковельської центральної 
районної лікарні.

У селі Липини Луцького району 
напередодні Різдва трапилась 

пожежа. Через дитячі пустощі го-
рів цегляний будинок. Про це по-
відомляють у прес-центрі УМНС в 
області.

Рятувальники прибули за п’ять 
хвилин після виклику. На той час 
вогонь захопив кімнату та кори-
дор. Уже за 10 хвилин, завдяки 
оперативності бійців МНС, поже-
жу вдалося ліквідувати повністю. 

На щастя, ніхто з мешканців 
не постраждав. Як з’ясувалося, по-
жежа виникла в кімнаті, коли там 
перебувала восьмирічна Марійка 
— донька господині. Дівчинка за-
палила бенгальський вогник, але 

раптом злякалася, кинула його на 
ліжко й утекла з кімнати. Іскри з 
нього миттю переросли у полум’я, 
яке перекинулося на меблі.

ОГОЛОШЕННЯ 

Продам або здам в оренду трикімнатну квартиру на Київському майдані в Луцьку.
(4-й поверх 9-поверхового будинку, у квартирі — сучасний євроремонт).

Тел. (098) 446-73-76

На етнофестивалі в Луцьку колядували, щедрували та посівали

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – грузовий фургон РЕНО ТРАФІК, 1991 р.в., реєстраційний номер 2889 ВНО. 
Балансоутримувач: Маневицька комунальна центральна районна аптека.
Код ЄДРПОУ – 01975241.
Стартова ціна – 6812,00 грн. із врахуванням ПДВ.
Грошові кошти в розмірі 681,20 грн., що становить 10% від початкової вартості 
об’єкта аукціону (гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 
грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через  30 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, 
вул.Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку 
аукціону.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: 
(0332) 244-188, 242-065. 
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його знаходження.


