
Голова правління ВАТ «Рожи-
щенський сирзавод» Петро 

Шванц повідомив, що підпри-
ємство викупила група компаній 
«Терра Фуд», що більше відома 
під брендом «Тульчинка». Це 
третій гравець на ринку колиш-
ньої СНД із виробництва сирів і 
спредів. Завод відновив свою ро-
боту 15 травня 2013 року. 

«Тут уже виготовляють сир-
ний продукт, масло селянське 
та сушать сироватку. Погашено 
усю заборгованість із платежів 
до бюджету і податків, сплачено 
борг із виплати зарплати і пра-
цевлаштовано близько 400 осіб», 
— повідомив голова правління. 

На початку червня селянам 
вже виплачено 1,5 мільйона гри-
вень попередньої заборгованості 
за молоко. Остаточно розрахува-
тися завод планує впродовж 1,5 
місяця. 

У 988 році на землях Київської 
Русі князь Володимир запровадив 
християнство як державну релігію. 
Хрещення Київської Русі мало важ-
ливі наслідки для України, оскільки 
завершило початий у першому 
столітті та зміцнений працями 
слов’янських просвітителів Кирила 
і Мефодія багатовіковий процес 
становлення християнства в давній 
державі. Для Руської православної 
церкви Хрещення Русі було почат-
ком її офіційного існування. 

З огляду на роль християнства 
у духовному, політичному та соці-
ально-економічному поступі нашої 
держави Президент України Віктор 
Янукович заявив, що 1025-річни-
цю Хрещення Київської Русі треба 
відсвяткувати на найвищому рівні, 
а для участі в заходах потрібно за-
просити глав і делегації церков все-
ленського православ’я й увесь хрис-
тиянський світ. «Християнізація 
Русі-України ознаменувала нову віху 
національної історії. Вона раз і наза-
вжди окреслила цивілізаційну при-
належність нашої держави. Фактич-
но з часів великих князів київських 
Володимира Святославича, Яросла-
ва Мудрого, Володимира Монома-
ха Русь-Україна стала невід’ємною 
складовою європейського просто-
ру», — наголосив глава держави. 

Древній Володимир-Волинський 
цьогоріч теж святкуватиме 1025-річ-
ний ювілей. З ініціативи депутата 
Верховної Ради України від Партії 
регіонів волинянки Катерини Ва-
щук парламент більшістю голосів 
підтримав постанову про відзначен-
ня 1025-річчя Володимира-Волин-
ського. Проект постанови Катерина 
Тимофіївна підготувала ще 5 люто-
го цього року. Вона вважає, що цю 
дату слід відзначити на державному 
рівні, оскільки «місто декілька сто-
літь було економічним і політичним 
центром південно-східної частини 
Київської Русі, столицею Галиць-
ко-Волинського князівства». Цю 
пропозицію підтримав і парламент-
ський комітет із питань культури 
та духовності, про що зазначив на-
родний депутат від фракції «Бать-
ківщина» Володимир Яворівський. 
Політичні смаки відступають, коли 
мова заходить про наші історичні 
цінності. 

До славних ювілеїв на Волині 
було презентовано факсимільне ви-

дання Луцького Псалтиря кінця XIV 
століття, який віднайшли у Флорен-
тійській бібліотеці луцькі священи-
ки. Вихід у світ екзотичної книги 
Середньовіччя є визначною історич-
ною подією. Видання знаменує со-
бою нове відкриття Псалтиря та його 
«повернення додому», в місто, де він 
був написаний більше ніж шістсот 
років тому. На урочистому заході 
митрополит Волинський і Луцький 
Нифонт висловив вдячність голові 
облдержадміністрації Борису Клім-
чуку за сприяння та фінансову під-
тримку у виданні рукопису. На знак 
подяки владика нагородив Бориса 
Клімчука та голову обласної ради 
Володимира Войтовича особливи-
ми відзнаками Волинської єпархії 
Української православної церкви — 
медалями Волинської ікони Богоро-
диці та почесними грамотами. 

У рамках святкування 1025-ї 
річниці Хрещення Русі відбулась 
знакова подія — вперше пройшов 
пісенний фестиваль хорів благочинь 
Волинської єпархії УПЦ, участь у 
якому взяло 15 колективів. За ре-
зультатами рішення журі І місце по-
сів хор селища Любешів, а Гран-прі 
фестивалю отримав хор незрячих 
храму Всіх святих землі Волинської. 
«Все це свідчить, що край наш спі-
вочий і край наш православний», 
— мовив митрополит Волинський і 
Луцький Нифонт, який вручив пе-

реможцям грамоти, а всім регентам 
хорів — солодкі подарунки. При-
сутні на концерті жінки отримали 
також іконки зі святого граду Єру-
салима. 

Волинська духовна семінарія 
провела ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу творчих робіт серед сту-
дентів вищих навчальних закладів 
УПЦ «Православ’я на Русі: історія, 
духовність, культура», участь у яко-
му взяли 17 вихованців Київської, 
Волинської, Одеської, Харківської, 
Почаївської, Таврійської та Пол-
тавської місіонерської духовних 
семінарій, Луганського богослов-
ського університету та навіть ви-
хованка Володимир-Волинського 
регентського училища. 

А у червні цього року в облас-
ному академічному музично-дра-
матичному театрі імені Тараса Шев-
ченка відбулась урочиста академія 
під головуванням Патріарха Київ-
ського та всієї Русі-України Філаре-
та. У її роботі взяли участь голова 
облдержадміністрації Борис Клім-
чук, митрополит Хмельницький і 
Кам’янець-Подільський Антоній, 
митрополит Луцький і Волинський 
Михаїл та єпископ Кіровоградський 
і Голованівський Марк. Губернатор 
подякував Філарету за підтримку 
ініціативи Президента України Ві-
ктора Януковича про спільне та по-
всюдне відзначення як державного 

свята ювілею Хрещення Русі. «Нині 
світ знову приходить до усвідомлен-
ня необхідності жити за законами 
тисячолітньої давності, за мудрим 
ученням Біблії, яка гармонійно по-
єднує національне та загальнолюд-
ське. Лише за умови єдності й злаго-
дженості з тисячолітнього коріння 
зможе вирости міцне квітуче дерево 
— українська нація», — сказав Борис 
Клімчук, який висловив побажання, 
щоб відзначення 1025-річчя Хре-
щення Русі було не лише пишним і 
урочистим святом, а й нагодою зміц-
нити християнські цінності у світо-
гляді українців, особливо молоді. 

Також у Луцьку вчетверте від-
бувся Всеукраїнський благодійний 
фестиваль духовної пісні «Волин-
ський благовіст», мета якого — збір 
коштів для знедолених дітей Волині. 
Він щороку організовується старан-
нями митрополита Нифонта і коор-
динаційної ради Волинської єпархії 
Української православної церкви. 
Минулого року зібрали 260 тисяч 
гривень, за які було придбано побу-
тову техніку кризовим сім’ям. Упро-
довж року допомогу отримало біль-
ше 100 сімей. 

З нагоди 1025-річчя Хрещення 
Київської Русі на Волині запланована 
низка культурних і наукових заходів. 
Про це голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук підписав відповідне 
розпорядження. Триває підготовка 
та видання каталогу зруйнованих 
храмів і монастирів України. Релігій-
ні громади ініціюють ремонтно-рес-
тавраційні роботи пам’яток архітек-
тури, об’єктів культурної спадщини, 
пов’язаних із історією християнства, 
упорядковують культові споруди, за-
безпечують благоустрій прилеглих 
до них територій. 

10 серпня у Луцьку пройде хрес-
на хода. 3 вересня у Зимненському 
Святогірському Свято-Успенському 
ставропігійному жіночому монас-
тирі відбудеться науково-краєзнав-
ча конференція з нагоди 1025-річчя 
Хрещення Київської Русі. На цю 
тему протягом жовтня–листопада 
буде проведена державно-церковна 
наукова конференція. Також восени 
планується розглянути можливість 
закладання керівниками релігійних 
організацій Волинської Ради Церков 
алеї на честь ювілею у парку іме-
ні Лесі Українки, що у Луцьку. 

Павло ПЕТРУК 

У січні–червні 2013 року в 
Україні збільшилося вироб-

ництво м’яса у забійній вазі на 
9,3% — до 1,13 мільйона тонн, 
при цьому виготовлення ковбас 
залишилося на колишньому рів-
ні. Про це повідомили в асоціа-
ції «Український клуб аграрного 
бізнесу». 

Торік споживання м’яса 
становило 54,4 кг на душу насе-
лення, 30% з яких припадало на 
ковбасні вироби, а 70% — безпо-
середньо на м’ясо. За прогноза-
ми FAO, до 2020 року в структурі 
споживання м’яса українцями 
80% становитиме споживання 
саме м’яса натурального. 

Експерти вважають, що 
зі зростанням добробуту на-
селення ковбаса частіше буде 
замінятися м’ясними деліка-
тесами та м’ясом. Усе більше 
м’ясокомбінатів починають вво-
дити у свій асортимент виробни-
цтво охолодженого та замороже-
ного м’яса. 
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Події

15,5
на стільки відсотків в 
Україні за півроку зріс обсяг 
сільськогосподарського 
виробництва порівняно з 
минулим роком. Зростання 
відбулося в 24 областях, 
кажуть у Мінагрополітики. 

Жорстоко побили активіста 
«Дорожнього контролю» 
У Донецьку побили активіста організації «Дорожній 
контроль» Олега Богданова. Про це повідомляють 
«Новости Донбасса» з посиланням на журналіста 
Павла Колесника. «У Донецьку побили журналіста 
«Дорожнього контролю» Олега Богданова. Підстерегли 
біля під’їзду. Раніше Олегу спалили машину... Олега 
били двоє, у дворі біля під’їзду. Били сильно, на асфальті 
великі плями крові»  , — написав Колесник у своєму 
Facebook. 

Вінниччина поділиться зубрами 
з Буковиною 
Банилівське лісництво, що на Буковині, розпочало 
будівництво 80-гектарного вольєра, куди мають заселити 
зубрів. Перших п’ятьох тварин туди передадуть із 
Вінницького обласного лісового господарства, повідомили 
у Вінницькій ОДА. У Банилівському звіринці обіцяють, 
що для переселенців створять прекрасні умови: зубри 
харчуватимуться природними кормами на 90%, на території 
є струмок і штучна водойма. До речі, на Вінниччині наразі 
живе 94 зубри — третина від кількості усіх цих тварин в 
Україні. 

Українці 
відмовляються 
від ковбаси

У Луцьку відкрили Музей технічного прогресу 
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В обласному центрі Волині 
з’явився єдиний в Україні Музей 

технічного прогресу. Урочисте від-
криття відбулося минулої п’ятниці, 
19 липня, у спортивно-оздоровчому 
комплексі «Адреналін Сіті». 

Експозиція нараховує близь-
ко півтори тисячі експонатів, се-
ред яких яскраві зразки технічних 
досягнень — від найпростіших до 
сучасних. Усю колекцію розділено 

на кілька модулів, у яких представ-
лені найвагоміші віхи історії вина-
ходів людства, зокрема експозиція 
фото- та кінотехніки, телебачення, 
зв’язку, друку, звукові транслятори, 
перші комп’ютери. Є у музеї і перші 
знаряддя праці та предмети побуту, 
якими користувалися українки кіль-
ка століть тому. 

Найцікавіше, як з’ясувалося, пе-
ребувати у музеї було дітям: їхньому 

подиву не було меж, коли вони бачи-
ли, якими були перші телевізори та 
магнітофони. 

Директор Музею технічного 
прогресу В’ячеслав Сусалєв розпо-
вів, що колекція динамічно збільшу-
ватиметься, оскільки до наповнення 
експозиції може долучитися кожен 
охочий. 

Під час відкриття перші відвіду-
вачі взяли участь у телемості з пред-
ставниками команди донецької філії 
Комп’ютерної академії «Шаг», які 
змоделювали рукавиці, що озвучу-

ють мову жестів, якою користують-
ся глухонімі. Саме ці хлопці стали 
першою українською командою, яка 
виграла один із найпрестижніших 
ІТ-чемпіонатів, а їхній науковий до-
робок увійшов у десятку кращих ви-
находів світу 2012 року. 

Донеччани розповіли, як саме 
виникла ідея створити «чарівну» ру-
кавичку, продемонстрували, як вона 
працює. 

Цікаво, що все освітлення в му-
зеї виготовлене за світлодіодною 
технологією, що відповідає сучас-

ним вимогам енергозбереження. 
Музей працюватиме в «Адрена-

ліні» постійно, тож кожен охочий 
може його відвідати. Як повідомив 
пан Сусалєв, кошти, що надходити-
муть від реалізації квитків, перека-
зуватимуть у Фонд розвитку обда-
рованих дітей «Мегамозок». 

Ірина КОСТЮК 

Рожищенський 
сирзавод погасить 
борги перед 
селянами 
за 1,5 місяця 

Древній Володимир — колиска християнства 

Гостей музею зустрічав та роздавав подарунки двійник Ейнштейна 

В Україні на державному рівні будуть відзначені 1025-річчя Хрещення Київської Русі та заснування 
міста Володимира-Волинського 


