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«Година Землі» — рух 
назустріч майбутньому 
без зміни клімату 
У суботу, 29 березня, о 20 год. 30 хв. усі охочі 
можуть долучитися до щорічної акції «Година 
Землі», вимкнувши світло на одну годину. Акція 
має на меті показати необхідність зменшення 
споживання непотрібної електроенергії, еконо-
мії води й інших природних ресурсів. 

Найбільше дітей 
народжується у Ковелі 
Серед міст області за показником народжува-
ності першість тримає Ковель, де в розрахунку 
на 1000 жителів народилося 13 малюків, по-
відомляють у Головному управління статистики 
у Волинській області. Також місто залізничників 
входить до райцентрів Волині, де відбувся за-
гальний приріст кількості жителів. 

Долю «Старого Луцька» обговорили 
бізнесмени, науковці та молодь 

21 березня в Луцькій галереї 
мистецтв відбувся круглий 

стіл, присвячений питанням стра-
тегічного розвитку Старого міста. 
Організував подію голова правлін-
ня Асоціації регіонального розви-
тку Петро Гоцалюк. 

На засіданні також були при-
сутні представники трьох най-
більш впливових, на думку пана 
Гоцалюка, верств нашої громади, 
яким небайдужа доля міста: ак-
тивна молодь, прозорий бізнес, а 
також впливові науковці. 

Формат круглого столу мав 
вільний характер, усі могли легко 
долучитися до бесіди, взяти участь 

у дискусії, висвітлити своє бачен-
ня або надати пропозиції щодо ви-
рішення проблем. 

Було обговорено низку най-
більш актуальних питань, які по-
требують негайного вирішення. А 
це, зокрема, фінансове ігноруван-
ня з боку влади потреб Луцького 
замку й інших пам’яток архітек-
тури, переселення ринку зі Старо-
го міста в район ДПЗ, незаконна 
оренда або і приватизація землі, 
яка належить заповіднику «Ста-
рий Луцьк», нефункціональна роз-
будова Старого міста, аварійний 
стан житлових будинків та ін. 

Наталія ПЕТРОНЕЦЬКА 

Кримчани не чекали такого 
теплого прийому на Волині 

Волинський спортсмен — чемпіон України 
серед молоді з метання списа 

У Луцьку відбувся чемпіонат України з кіокушинкайкан карате 
серед юнаків 

В лютому в Ялті проходив чем-
піонат України серед молоді 

з метання списа, де волинянин 
Максим Богдан здобув перемогу 
та встановив особистий рекорд, 
метнувши спортивне знаряддя на 
80 метрів і 40 сантиметрів. Окрім 

того, 16 березня волинський 
спортсмен у складі збірної коман-
ди України переміг у змаганнях у 
м. Лейрія (Португалія) на зимо-
вому Кубку Європи. Там його ре-
зультат був 83,41 м. Цей показник 
є найкращим у світі цього сезону, 
а також — молодіжним національ-
ним рекордом України. 

Його тренер Володимир Саха-
рук зауважив, що перемогу Мак-
сим Богдан присвятив «Небесній 
сотні» та волинянину Василю 
Мойсею, що загинув на Майдані. 

«Я не зміг бути поруч зі своїм 
вихованцем у Лейрії, тому підтри-
мував його через скайп, — роз-
повів тренер. — Події в Україні 
надихнули нас на позитивні ре-
зультати, і ми вирішили показати 
всьому світу, що козацький дух не-
можливо зламати. Перед змаган-
нями я сказав Максиму лише одне: 
ти повинен бути найкращим. І він 
це зробив», — розповідає тренер. 

Максим зазначив, що у Порту-
галії він відчував підтримку місце-
вої української громади. 

Максим зі своїм тренером 

Рятувальники за вихідні ліквідували одну 
лісову та п’ять пожеж сільгоспугідь 

Віктор, Денис та Олена Усенки 

Загалом із початку року на Воли-
ні сталося 19 пожеж в екосисте-

мах, із них одна — у лісі, а 18 — на 
сільгоспугіддях (спалювання стер-
ні, сухої трави). 

Рятувальники закликають гро-
мадян не спалювати суху рослин-
ність. Адже гасіння таких пожеж 
пов’язане з подоланням великих 
труднощів, затратою значних ко-
штів і людських ресурсів. 

Окрім того, відповідно до стат-
ті 77-1 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення, ви-
палювання стерні, лугів, пасовищ, 
ділянок із степовою, водно-болот-
ною й іншою природною рослин-
ністю, а також опалого листя у пар-
ках, інших зелених насадженнях 
і на газонах у населених пунктах 
без дозволу органів державного 

контролю у галузі охорони навко-
лишнього середовища або пору-
шення умов такого дозволу тягне 
за собою адміністративну відпові-
дальність. 

На Західну Україну, зокрема й на 
Волинь, продовжують прибувати 
жителі окупованого півострова 
Крим. Тут місцева влада та прості 
громадяни намагаються для них 
створити якомога комфортніші 
умови проживання. Про те, де 
поселяють кримські сім’ї, з якими 
проблемами вони стикаються 
та чи передбачено компенсації 
волинянам, які надали у себе вдома 
притулок біженцям, дізнавалися 
«Відомості». 

Як розповіла директор депар-
таменту соціального захисту на-
селення Волинської облдержадмі-
ністрації Світлана Мишковець, на 
Волині працює цілодобова гаряча 
телефонна лінія для допомоги крим-
чанам. Зателефонувавши за номе-
ром (0332) 255-485, вони зможуть 
отримати необхідну інформацію 
щодо місця проживання на тере-
нах нашого краю, а також правове 
та соціальне роз’яснення. В області 
функціонує штаб із питань розмі-
щення родин військовослужбовців, 
які прибувають із Криму та Севас-
тополя. 

Нещодавно завершилось опиту-
вання по кожному району Волині 
щодо того, скільки волинян готові 
прийняти у себе родини кримчан. 
Виявилося, таких є багато. Напри-
клад, на Ківерцівщині можуть нада-
ти тимчасовий притулок для 70 сі-
мей, на Любомльщині знайдеться 
місце для 80-ти, на Маневиччині — 
для 216-ти родин і так далі. 

Як пояснила Світлана Мишко-
вець, волиняни, які прихистили у 
себе біженців, від держави ніякої 
матеріальної компенсації не отри-
мають, оскільки це не передбачено 
законодавством. Що стосується баз 
відпочинку, закладів соціальної сфе-
ри, де проживатимуть кримчани, то 
їм, можливо, компенсують із облас-
ного бюджету витрати за комуналь-
ні послуги. 

— Ми працюємо як координато-
ри, адже, приїжджаючи сюди, люди 
потребують вирішення багатьох 
соціальних питань, — розповідає 
Світлана Євтихіївна. — Наприклад, 
отримання пенсій, соціальних ви-
плат, працевлаштування. Допомага-
ємо дітей поставити на облік у по-
ліклініки, якщо у людей не вистачає 
харчів, долучаємо волонтерів. Поки 
що по допомогу до нас звернулося 
18 дорослих і четверо дітей. 

Керівник Громадського секто-
ра Волині Ірина Осіпова координує 
волонтерів, які допомагають крим-
чанам. 

— Частину їх мали на Волинь 
перенаправити зі Львова, — роз-

повідає пані Ірина, — бо там уже 
не справляються. Однак останніми 
днями в західному напрямку з Пів-
дня відмінили поїзди і люди не при-
бували, тому поки великого напливу 
нема. Нам відомо про сім сімей лу-
чан, які надали у своїх домівках при-
хисток кримчанам. 

Троє осіб із Красноперекопсько-
го району АРК, Денис Усенко з дру-
жиною Оленою та братом Віктором, 
проживають у Луцькому геріатрич-
ному будинку-інтернаті. 

Були змушені тікати з рідної 
землі, бо боялися переслідувань і ре-
пресій за їхні антиросійські погляди. 
Молоді люди активно висловлювали 
свою громадську позицію, виступа-
ли з промовами, розклеювали пла-
кати й листівки з осудом російської 
окупації і політики Путіна. 

— Ми мали роботу, я працював 
менеджером із продажів, у мене була 
своя команда з чотирьох торгових 
представників, — розповідає Денис. 
— Дружина була продавцем у крим-
ській мережі магазинів, брат — охо-
ронцем. І всім довелося звільнитись 
у один день. Це була п’ятниця, 14 бе-
резня, перед референдумом, а 16-го 
ми вже виїхали. Спочатку приїхали 
у Рівненську область до мого рідно-
го дядька, та місця там для нас трьох 
нема. Тому ми тут у Луцьку: сюди 
було ближче, ніж до Рівного. Нам 
порекомендували звернутися в місь-
краду. Ми здивовані тим, що люди 
нам відразу пішли назустріч. У нас 
такого немає. Ми прийшли запитати 
про якусь елементарну соцдопомо-
гу, навіть житла не просили. Та нам 
його запропонували, й безкоштов-
но, до того ж триразове харчування. 

Є всі умови, ми вражені. 
Денис наголошує, що вони не 

якісь жебраки, просто не мають ні-
кого знайомого у Луцьку. Кримчани 
хочуть працювати, заробляти і жити 
тут. Тому вже у перші дні звернулися 
в центр зайнятості, але не стали че-
кати вакансій і самотужки знайшли 
роботу: Олена влаштувалась у стра-
хову компанію, Віктор — у рекламне 
агентство. А Денис поки що чекає: 
йому пообіцяли посаду. 

На батьківщині в Усенків зали-
шилися родичі, з якими постійно 
зідзвонюються, і думки у них сто-
совно нинішньої ситуації в Криму 
різняться. 

— Рідні, які вірять у благопо-
луччя з Росією, кажуть, що все буде 
добре, — продовжує Денис. — А ті, 
що підтримують нашу позицію, вже 
зараз бачать, що це далеко не так. 
Наприклад, учора (минулої неді-
лі. — Авт.) по цілому Криму пропа-
ло світло, Інтернету не було. В АРК 
електроенергія постачається з чоти-
рьох ліній електропередач України, 
вчора з них працювало тільки дві. 

Розповів Денис і про те, як міс-
цеве населення лякали «бандерівця-
ми»: 

— Все це було необґрунтовано, 
тому що ще 27 лютого відключили 
українське телебачення повністю, 
— залишилося тільки у тих, у кого 
супутникове, — і там повне пере-
кручування подій. Якщо це дивити-
ся щодня, то йде сильне зомбування. 
До референдуму брехали, що нема 
російських військ у Криму, та стіль-
ки «бетеерів», як я бачив, напевно, в 
Україні у всій армії нема. 

Людмила ШИШКО

У Луцьку 22 березня відбувся чем-
піонат України з кіокушинкай-

кан карате (ІКО Мацушима) серед 
юнаків та юніорів. 

У зв’язку зі складною політич-
ною і економічною ситуацією у кра-
їні всі чемпіонати України з карате 
відмінені, та, незважаючи на це, 
керівник обласного осередку Укра-
їнської федерації кіокушинкайкан 
карате Дмитро Волинець (Бранч 
Чіф України, 5 дан) прийняв рішен-
ня провести чемпіонат України ІКО 
Мацушима. 

На жаль, не всі регіони підтри-
мали цей захід, навіть представники 
управління у справах сім’ї, молоді та 
спорту ВОДА проігнорували подію. 

Команду обласного осередку 
представляло 10 спортсменів, із них 
двоє посіли перше місце, троє — 
друге, четверо — третє. 


