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2,5
на стільки відсотків в Україні 
за місяць зросла вартість 
свинини: кілограм коштує 
70,9 грн. Найбільше підвищен-
ня цін зафіксовано у Волин-
ській, Луганській, Вінницькій 
та Чернівецькій областях. 

У червні стартував купальний 
сезон, і «Відомості» вирішили ді-
знатися, чи готові водойми Луцька 
приймати відпочивальників. 

Улітку багато людей, рятуючись 
від спеки, віддає перевагу відпо-
чинку біля води. Для жителів Луць-
ка вибір, на жаль, не надто великий 
— Стир або Теремнівський ставок. І 
хоча купальний сезон тільки розпо-
чався, у водоймах та на їхніх берегах 
досить-таки людно. 

Про те, що луцькі водойми гото-
ві приймати відпочивальників, роз-
повіла нам начальник відділу сані-
тарного нагляду Луцького міського 
управління ГУ Держсанепідемслуж-
би у Волинській області Світлана 
Петрівна Шеремета.

— Ще до початку сезону із двох 
водойм для купання м. Луцька двічі 
були взяті проби води, які досліджу-
валися за санітарно-гігієнічними та 
бактеріологічними показниками. 
Перевірили саму територію пляжу 
на наявність рятувального поста, 
смітників, споруд для відпочинку 

дітей. Лише після проведення до-
сліджень води, відповідного благоу-
строю території пляжів, обстеження 
дна водойм Луцькою міською радою 
було видано спеціальні паспорти, 
які дозволили відкрити пляжі у 
Центральному парку культури і від-
починку імені Лесі Українки та на 
Теремнівському ставку. Контроль за 
водою на цьому не закінчується, бо 
протягом усього купального сезону 
двічі на місяць працівники Держ-
санепідемслужби проводять дослі-

дження води. В разі невідповідності 
санітарним вимогам буде відправле-
но припис про заборону купання. 

Щоби зберегти своє здоров’я, як 
зауважує Світлана Петрівна, бажано 
слідкувати за дошкою оголошень на 
пляжі, де з’являтимуться дані про 
якість води. 

Натомість не для всіх охочих ску-
патися паспорт — це дозвіл іти у воду. 
25-річна лучанка Іванна Мельник зі-
знається, що чоловік уже вкотре ку-
пається, не чекаючи відкриття сезону. 

— Ми не вперше на річці цього 
року: чоловікові ще на початку трав-
ня заманулося поплавати. 

Літо лише набирає обертів. І 
приємно, що у нашому місті є куди 
піти, щоби відпочити чи просто гар-
но провести вихідні з рідними. А го-
ловне, є ті, хто контролює порядок і 
зручність цього відпочинку. Своїми 
враженнями від першого купання 
ділиться 34-річна Ольга Поліщук: 

— Пляж прибраний, відвели спе-
ціальні місця для купання, подбали 
про створення нового дитячого май-
данчика. Видно, що підготовка була 
колосальною, оскільки вода чиста, 
мул навіть зібрали на один бік для 
зручності купальників. 

Отже, річка Стир і Теремнів-
ський ставок готові приймати відпо-
чивальників. Більше того, всі умови 
для цього створені: вода відповідає 
санітарним нормам, благоустрій 
пляжних територій задовільний, ря-
тувальні служби працюють постій-
но. Головне — пам’ятати, що береже-
ного Бог береже. 

Любов ШЕКЕЛЬ 

До Ковельського міськвідділу 
міліції із заявою звернула-

ся 32-річна жителька району. 
Жінка повідомила, що стала 
жертвою пройдисвітів: невідо-
ма особа зателефонувала їй на 
мобільний, назвалася представ-
ником банку і під приводом 
встановлення захисту банків-
ського рахунку дізналася номер 
її кредитної картки. У результаті 
із картки зникло 10 000 гривень. 
За вказаним фактом розпочато 
кримінальне провадження за ч. 1 
ст. 190 (шахрайство) Криміналь-
ного кодексу України. 

Правоохоронці розшукують 
спритницю, котра ошукала жін-
ку. Й укотре закликають грома-
дян бути обачними. Якщо ж таки 
стали жертвою шахрая, одразу 
зверніться в найближчий відділ 
міліції або телефонуйте на 102. 

Коли занурюєшся у вир життя 
маленького поліського села, то 
розумієш, що кожна людина від 
землі — унікальна, її світ — без-
межний, а талант — неоціненний. 
Як от, скажімо, у Ганни Мазурик із 
Брунетівки. «Хороший фахівець 
у сфері бухгалтерії, хоча за спеці-
альністю агроном», — кажуть про 
жінку колеги, з якими трудилася в 
місцевій агрофірмі, прекрасна дру-
жина, мама та бабуся — переконує 
родина, неперевершена господиня 
і коровайниця — підказують одно-
сельці, а ще вміє ткати, вишивати і 
в’язати гачком. 

І щойно наближаєшся до обі-
йстя Мазуриків, як знаходиш під-
твердження почутому: довкола 
ошатної оселі справжнісіньке квіт-
кове царство. Власниця цієї краси, 
випромінюючи доброзичливість і 
гостинність, приязно розповідає, що 
квітами почала серйозно займатися, 
коли... пішла на заслужений відпо-
чинок. Тут-то й знадобилися їй дру-
ковані видання, зокрема «Сільський 
вісник», що стали місточком у нове 
життя. 

— За посередництвом журналу 
виписала чимало квітів та рослин, 
які мені до душі, — каже Ганна Васи-
лівна. — Є в моєму царстві троянди, 
півонії, лілії, наперстянка, хризан-
теми, сальвія, астільба, дельфініум, 

хоста, вейгела рожева та багато ін-
ших. Віддаю перевагу зазвичай ба-
гаторічним рослинам, адже дуже ці-
каво спостерігати, як вони ростуть, 
розмножуються. 

— А це що за дивна рослина? — 
мою увагу привертає незвичний для 
нашої місцевості мешканець грядки. 

— Це лаконос, — пояснює госпо-
диня. — Рослина лікарська, але ви-
користовувати її потрібно обережно, 
бо отруйна. Застосовують для ліку-
вання суглобів. Ягоди лаконоса міс-
тять пігмент, який використовують 
у виготовленні кулькових ручок. Він 
є барвником при виробництві вина. 

Ганна Мазурик розповідає про 
труднощі, які виникають під час ви-
рощування сортових рослин. Вона 
дотримується думки, що найкра-
щі — районовані у нас квіти: вони 
менш примхливі, їх легше доглядати. 
Окрім того, під вікнами її оселі чи-
мало лікарських трав. Тут і любис-
ток, і м’ята, і меліса різних видів. 

— Любисток заспокоює нерви, 
сприяє в лікуванні малокрів’я, ал-
коголізму, він є протизапальним за-
собом, допомагає заживляти рани, 
використовується з косметичною 
метою. Якщо мити волосся відваром 
любистку, воно стає гарним, шовко-
вистим, — радить Ганна Василівна. 
— Півонія помічна в лікуванні нер-
вової системи, захворювань кишко-
во-шлункового тракту, зокрема не-

дуг печінки, виразки шлунка. 
У фітотерапевтичній комірчи-

ні жительки Брунетівки завжди є 
золотий запас лікувальних зборів. 
Цілу зиму її сім’я споживає не мага-
зинні чаї, а відвари із трав: мати-й-
мачуха, заварена у чайничку разом 
із невеликою кількістю липи, або 
настій моху ісландського, що росте і 
в наших лісах, — проти кашлю; цвіт 
вересу — найліпші ліки від стре-
су;  меліса заспокоїть; чорничник та 
бруслинник у стадії цвітіння допо-
може долати діабет; звіробій — засіб 
при будь-якій недузі. Дуже корис-
ний чай із суміші малини, суниці та 
смородини. 

— На чільному місці в кожної 
господині мають бути чорнобривці, 
— підказує жінка. — З давніх-давен, 
коли чумаки їздили в Крим по сіль, 
завжди брали із собою сушені квіти 
чорнобривців, бо ними можна ліку-
вати практично всі недуги кишко-
во-шлункового тракту. Беру кілька 
квіток чорнобривців, додаю до них 
трішки меліси, заварюю все в чай-
ничку — і цілющий настій готовий. 
До слова, лікарські трави найкраще 
зберігати у полотняних чи паперо-
вих торбинках. 

У родині Ганни Мазурик із захо-
пленням розповідають про користь 
сушених чорниць. 

— Якщо жменьку ягід додати на 
дно слоїка, в якому ви консервуєте 
березовий сік, то отримаєте оригі-
нальний специфічний продукт, — 
каже господиня. — Відповідно і ко-
лір буде «чорничний». А ще ці ягоди 
можна замінити листям смородини, 
м’яти, меліси, шипшини. Якщо під 
рукою немає листочків, використо-
вуйте прутики цих рослин. Користь 
від такого соку подвійна. Мелісу і 
м’яту спробуйте додавати, коли кон-
сервуєте яблука, груші або виноград 
— не пожалкуєте. 

І безперечно, у розмові ми не мо-
гли обділити увагою сушені суниці. 

— Це найперші ліки при захво-
рюванні підшлункової залози, — на-
голошує Ганна Василівна. — Осо-
бливо корисні сушені стебла суниці, 
які варто збирати в пору цвітіння. 

Після такої розмови хочеться 
піти на луки чи в ліс та назбирати 
в кошичок червневих трав, адже ця 
пора така скороминуча, що не встиг-
неш оглянутись, як на зміну цим лі-
карським рослинам прийдуть інші. І 
хоч вони не менш корисні, але доро-
га ложка до обіду. 

Наталія ЛЕГКА, 
Старовижівський район 

(фото автора) 

Після розмови 
по телефону 
позбулася 10 тисяч

Дивоцвіт Ганни Мазурик 

У німецькому місті 
Фрайбург збудували 
екологічний будинок 
на сонячних батареях 
Особливість проекту в тому, що будівля оберта-
ється услід за сонцем. Котедж побудований на 
одній колоні заввишки 14,5 м і діаметром 2,6 м. 
Загальна площа будівлі становить 286 м². Унікаль-
на споруда здатна обертатися на 180 градусів. Це 
дозволяє використовувати максимум енергії. 

Міліція розшукує розбійників, які скоїли 
напад на волинську родину 

Чи готові водойми Луцька приймати відпочивальників?

Шацьк об’єднає навколо себе громаду 
району 

У Росії командир взводу 
прострелив голову солдату
Командир взводу Ставропольської філії Крас-
нодарського університету МВС просто у будівлі 
навчального закладу вистрілив у студента. Про 
це повідомляє Слідчий комітет Росії. Стар-
ший лейтенант вистрілив у голову курсанту із 
табельної зброї. Постраждалий хлопець був 
госпіталізований у важкому стані з наскрізним 
пораненням. Пацієнту зробили операцію, після 
неї він продовжує залишатись у вкрай важкому 
стані. Командира затримано.

Подія сталася вночі. Близько 
4-ї години в Іваничівський 

райвідділ міліції надійшла заява 
31-річного жителя району про те, 
що о 2:00 четверо в масках прони-
кли у будинок і забрали цінності. 
Правоохоронці встановили: зло-
вмисники розбили скло вхідних 
дверей, мотузками зв’язали за-
явника та його батьків — 1961 та 
1964 р. н. Після цього, спричинив-
ши їм тілесні ушкодження, вима-
гали гроші. У результаті потерпілі 
віддали нападникам 3000 доларів 
США, 2000 євро, 600 гривень і юве-
лірні вироби. Потерпілі по медич-
ну допомогу не зверталися. 

Правоохоронці негайно виру-
шили за викликом. Слідчо-опера-
тивна група провела огляд місця 
події та зібрала речові докази. Зу-
силля міліціонерів спрямовані на 
встановлення осіб нападників. Як 
повідомляє СЗГ УМВС України у 
Волинській області, відомості про 
подію внесені до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за ч. 3 
ст. 187 (розбій) КК України. Зло-
вмисникам загрожує до 12 років 
позбавлення волі з конфіскацією 
майна. Якщо вам відома інформа-
ція, яка допоможе розкрити зло-
чин, просимо повідомити за номе-
ром 102. Анонімність гарантуємо. 

Які квіти брали в мандрівку по сіль чумаки, а які ягоди додають 
у чорнило, розповідала нам ґаздиня Ганна Мазурик зі Старовижівщини Зустріч у Любомлі, де обговорю-

вали питання децентралізації 
у Любомльському та Шацькому 
районах, укотре підтвердила, що 
громади готові до об’єднання та 
нових повноважень, котрі їм деле-
гує держава. 

В рамках постійно діючого се-
мінару «Децентралізація влади та 
реформування місцевого самовря-
дування. Стратегія реформ-2020» 
район відвідали експерт Офісу 
реформ Петро Гоцалюк, доктор по-
літичних наук, професор кафедри 
політології та державного управ-
ління історичного факультету СНУ 
ім. Лесі Українки Валентин Мали-
новський, начальник відділу зве-
деного бюджету і міжбюджетних 
відносин департаменту фінансів 
облдержадміністрації Володимир 
Горщар, керівник навчально-мето-
дичного відділу Волинського об-
ласного центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації праців-
ників органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і 
організацій Ольга Мойсік. 

Свої райони представляли го-
лови райрад: Шацької — Сергій Ві-
ннічук та Любомльської — Микола 
Сушик, а також представники рай-
держадміністрацій, депутатський 
корпус районних рад, посадові 
особи органів місцевого самовря-
дування. 

Щодо нового територіально-
го поділу, котрий передбачений у 
проекті перспективного плану, то 
на базі Шацького р-ну планують 
створити лише 1 громаду з цен-
тром, звісно, у самому Шацьку. Під 
час зустрічі звучали пропозиції 
стосовно ще одного об’єднання, 
але експерти переконливо наголо-

шували: відокремлення не піде на 
користь людям. 

І саме цей район області як 
нова об’єднана громада має осо-
бливі умови розвитку. Недаремно 
край називають перлиною Волині. 
Тож дуже хочеться вірити, що міс-
цеве керівництво скористається 
шансом самостійно вирішувати і 
після об’єднання Шаччина відкри-
ється для України по-новому. 

Любомльський район, за пер-
спективним планом, має можли-
вість створити на своїй території 
три спроможних громади. Цен-
три — саме місто, а також селища 
Головне та Гуща. І ці території та-
кож обіцяють дати чималий старт 
у розвитку після набрання повної 
сили законами децентралізації, 
адже це — прикордоння. 

Під час цієї зустрічі звучали й 
пропозиції про ще 1 громаду на 
теренах Любомльщини, але обго-
ворення викликало сумніви у до-
цільності її існування. 

Звісно, озвучена ситуація —
лише перспектива. Не виключено, 
що обидва райони ще внесуть свої 
пропозиції. 

Саме на добровільності 
об’єднання, де буде враховано по-
бажання кожної громади, наголо-
шував і Президент України Петро 
Порошенко під час засідання Ради 
регіонального розвитку. 

Глава держави закликав керів-
ників місцевих органів виконав-
чої влади не «свистіти батогом», 
а переконувати людей у потребі 
об’єднання, що сприятиме збіль-
шенню фінансових ресурсів. 

А створення перспективних 
планів Петро Порошенко пропо-
нує вважати масштабним опиту-
ванням. 


