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У Росії батько-збоченець жорстоко
зґвалтував однорічну дочку
Жахлива історія сталася кілька днів тому в звичайній житловій квартирі на території населеного пункту Пікальово
(Ленінградська область РФ). 39-річний чоловік знущався
над малятком досить довгий час і зумів завдати їй серйозні
травми. На щастя, дівчинка 2015 року народження вижила:
зараз вона знаходиться в руках лікарів у задовільному стані.
Що стосується збоченця, то він був затриманий за допомогою
родичів і поліції. Зараз чоловік знаходиться за ґратами: на
нього чекають слідство і суд.
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Стільки гривень за дві години розмахування прапорами та вигукування гасел
отримують учасники мітингів у Києві. Як
встановили журналісти, замовники таких
мітингів перебувають у Росії. У столиці діють їхні помічники.

У Дніпропетровську
затримали збоченця
До дніпропетровської поліції стала надходити інформація, що з’явився чоловік,
який нападає на жінок, погрожуючи
макетом автомата, змушує їх роздягатися та демонструє їм свої статеві органи.
Жертвою хулігана стала місцева кіоскерка. 49-річного чоловіка, якого підозрюють
у цьому злочині, затримано. У нього
вилучили макет автомата Калашникова та
гранату «РГД-5».

«Картопляна столиця» з «польською» сільгоспфермою
хоче об’єднатися з Оваднівською громадою
Наше знайомство з Гайківською
сільською радою відбулося
неспроста, адже громада Турійського району виявила бажання
об’єднатися з Оваднівською
Володимир-Волинського, бо бачить
у цьому добру перспективу для
розвитку.
Гайківська сільрада — це така
собі поліська глибинка, а її села
— Гайки, Ягідне, Руда та Замости
майже відрізані від цивілізації, зате
— з Інтернет-сторінкою в «Фейсбуці» та «Вконтакті». Тут уже забули
про якісне автобусне сполучення,
бо тільки з минулого тижня, після
значної перерви, розпочала курсувати маршрутка, але всього двічі на
тиждень. Та й про газ селяни тільки
мріють. Як і про якісну медицину, бо
впродовж останніх років, у зв’язку
з медичною реорганізацією, усі чотири села лишилися без ФАПів, а
отже — без фельдшерів. А колись
їх було четверо. Отож, на прохання сільського голови, щоб провести вакцинацію чи оглянути кількох
хворих, до них приїжджають медики
з Оволочинського ФАПу чи з Турійська. Але більшість, як занедужає,
добирається у районну лікарню за
18 кілометрів (а до найближчої залізничної станції в Туропині — десять кілометрів) чи їдуть лікуватися
до Володимира.
У цій сільраді немає клубу, хоч у
Ягідному трохи підрихтували одне з
приміщень, та сюди не спішить молодь, а у вільний час крутить дискотеки в пристосованій кімнаті в Гайках, ганяє там у більярд та у футбол
на сільському стадіоні...
У Ягідному є церква Божої Матері Всіх Скорбящих Радість УПЦ,
у Руді — Пресвятої Богородиці КП,
молитовний будинок євангелістів
та два чоловічі реабілітаційні центри — у Замостах і Руді. Гайківську
дев’ятирічку відвідують 57 школярів
— їх довозять шкільним автобусом з
інших сіл. Є дошкільний навчальний
заклад на 18 місць, який працює цілорічно.
Але перш ніж більше розповісти про справи цієї громади, цікавлюся в 55-річного сільського голови
Анатолія Жолоба, як йому вдалося
знайти розуміння та підтримку в
людей, котрі, вочевидь, довіряють
йому, бо обирають на цю посаду вже
четверту каденцію?
— Родом із Ратнівщини, але з
трьох років проживаю в Гайках, тому
добре знаю своїх односельчан, як і
вони мене, — розповідає сільський
голова. — За освітою — інженермеханік, а в останні роки працював
у колгоспі, у райвиконкомі, заступником директора «Сільгоспенерго».
Чотирнадцятий рік на цій посаді і
вважаю, що сільський керівник найперше має думати про громаду. До
слова, на останніх виборах пройшов

На фото (справа наліво): сільський голова Анатолій Жолоб, бухгалтер Валентина
Базярук, землевпорядник Оксана Стрилюк і секретар Валентина Сочин

лише в другому турі, бо виборці вирішили, що я і так здобуду перемогу,
і не прийшли голосувати.
ПО-НАУКОВОМУ
ХАЗЯЙНУЮТЬ НА ВСЮ
ВОЛИНЬ
За останні десять років тут значно зменшилось населення — з 690
до 490 осіб, а пенсіонерів нараховують більше половини — 56 відсотків,
зате показники народжуваності одні
з кращих у районі.
Разом з тим, Гайки із Ягідним та
малонаселеними Рудою і Замостами
таки дають собі раду, бо після розвалу колгоспу «Колос» селяни взялися
одноосібно хазяйнувати на власних
землях і паях, які нікому не віддали
в оренду. Ця сільрада зажила слави
«картопляної столиці» — тут за науковими технологіями хазяйнують
на всю Волинь. І селяни не шукають
ринки збуту — щорічно до них за
бульбою їдуть «фури» з інших областей України, її везуть у Львів, Одесу,
Харків, Київ. Розкуповують картоплю відразу, бо не тільки якісна, а й
добре відсортована.
Сільський очільник каже, що за
час його головування всяке траплялося, але він завжди намагався розуміти людей і допомогти їм. Ніколи
не відсторонювався від них, а навпаки — йшов до своїх односельців,
радився з ними, як і що треба краще
зробити.
І пригадує, як нелегко було в
часи, коли розвалився колгосп, —
люди у відчаї, без грошей. Що робити? На зборах селян вирішили
нікому не віддавати паї, а самим на
землі хазяйнувати. У 2005 році, скориставшись можливостями програми «Картопля Волині», взялися за
картоплярство, підтримала обласна

дорадча служба. Охочі їздили до
практиків у Глухи Старовижівського району і в Рокині Луцького, де
по-науковому вчилися вирощувати
цей овоч. Згодом півтонни насіннєвої картоплі отримала Марія Антонюк, яка зайнялася вирощуванням
посадкового матеріалу. За цей час у
неї на ділянках випробували понад
двадцять сортів бульб: чи вони придатні для таких ґрунтів і кліматичних умов? Навіть делегацію з Канади до возили і показували дослідні
ділянки. Прислухаючись до порад
спеціалістів і агрономів, гайківчани
переконали, що на наших супіщаних
ґрунтах можна вирощувати якісну
бульбу з врожайність 500 центнерів
із гектара!
Варто зауважити, що громада, розпочавши хазяйнувати поновому, і не підозрювала, що відтворює досвід сільгоспреформ
сусідів-поляків.
У НИХ НЕ ЗНАЮТЬ
БЕЗРОБІТТЯ
Територія Гайківської сільради — більше трьох тисяч гектарів, а
чисельність населення — 490 людей,
найбільше жителів — 220 — у Ягідному, у Гайках — 200, у Руді — 30, у
Замостах — 40, тобто за такими показниками є малою. Як не дивно, але
в селах Гайківської сільради не знайдеш вільних робочих рук, і навіть
старші люди, котрі хочуть когось
найняти, не можуть знайти охочих,
бо всі зайняті в одноосібному господарстві. Місцеві господарі — це
в основному молоді люди, а дехто з
них має спеціальну аграрну освіту,
цікавляться новинками. Буває, що
деякі засоби захисту рослин ще в
Україні не розрекламовані, а селяни
вже про них знають від сусідів-по-

ляків. А зароблені гроші витрачають
на купівлю техніки — на 260 дворів
є майже 80 тракторів, зерно- та картоплекомбайни, автомобілі. Ті, хто
мають транспорт, самостійно везуть
урожай на оптовий ринок «Шувар»
у Львові або з осені ховають бульбу
в сховища, які викупили в колишнього колгоспу, а продають її вже
навесні. А ось місцевий одноосібник
Василь Сімчук налагодив зв’язки з
базами відпочинку на озері Світязь
і забезпечує їх овочами. Загалом у
сільській раді вирощують до трьох
десятків сортів картоплі, а садять її
понад сотню гектарів. Є в селі обслуговуючий кооператив, який забезпечує селян мінеральними добривами, засобами захисту рослин, надає
консультації. До слова, і картоплю, і
зернові люди вирощують без затрат
ручної праці — все механізовано.
Селяни не тільки займаються вирощуванням картоплі, а й сіють озимі зернові, овес, ячмінь, горох, сою.
57 одноосібників мають до тисячі
гектарів землі. На території сільради є фермерське господарство, яке
вирощує смородину, а ТзОВ «НВП
«Волинський сад» — один з перших
проектів на Волині, де інвестори
взялися вирощувати зерняткові,
зокрема яблука. Це не тільки інвестиційний проект, а ще й приклад,
як треба працювати: земля не облогує і люди мають роботу. Колись
ця територія за Гайками заростала
соснами-самосійками, а тепер на
ній квітнуть сади. «Волинський сад»
співпрацює з Оваднівським ліцеєм,
що у Володимир-Волинському районі. І вигоду від такої співпраці мають
усі — підприємство отримує підмогу
та техніку, учні ліцею — добру практику, а навчальний заклад заробляє
гроші — і цим Гайківська сільрада
також вирізняється з-поміж інших.
«УТРИМУЄ» СІЛЬСЬКУ РАДУ
ОДИН ПІДПРИЄМЕЦЬ
Гайківська сільрада бідна і малоприбуткова, бо мало орендарів, але
найбільше податків сплачує приватний підприємець Степан Ковальський із Замостів — до 150 тисяч
гривень щорічно, фактично — він
і «утримує» усю сільраду. Бюджет
сільради становить 420 тисяч гривень у рік, на зарплату апарату сільради витрачають 200 тисяч, власних
доходів мають 240, але частково ці
гроші йдуть на соціально-культурну
сферу, бо держава її недофінансовує.
Ще лишилися з 2014 року резервних
120 тисяч — тепер ними «латають»
діри.
Як би не було сутужно, але тут
стараються відшукати гроші в сільському бюджеті, бо «автодор» не ремонтує дороги загального значення,
тому роблять це самі. Уклали договір
із підприємством «Аміла» з Турійська — їхня техніка вже лагодить:

грейдерує, рівняє, підсипає щебінь.
У деяких селах не вистачає місць
у дитячих садках. А в Гайках навпаки — дітей не вистачає, а місце є для
25-ти. Наразі дитсадок відвідують 18
малят, які харчуються за 16 гривень
у день — 6,50 платять батьки, іншу
частину — з сільського бюджету.
Є тут і транспортні проблеми
та газові. Понад півроку не їздив у
села ніякий рейсовий транспорт, а
колишній перевізник, з яким розірвали договір, обслуговував маршрут, як йому вигідно, — то їздив,
то — ні. З минулого тижня тендер
виграв Вадим Шуба з ВолодимираВолинського. Його транспорт їздить
із Володимира в Ковель через Гайки,
Ягідне та Мокрець та назад двічі на
тиждень — у середу та неділю.
Може б, якби достатньо коштів,
уже б давно провели «голубе» паливо, бо в Гайках вуличну мережу проклали, але будинки не під’єднали,
біля них є лише стояки — на підключення треба понад 300 тисяч гривень. А зате вода в сільських колодязях найчистіша на всю округу, але
для господарських потреб качають її
зі свердловин, які кожен собі зробив
— так зручніше.
«ХОЧЕМО ПРИЄДНАТИСЯ ДО
ОВАДНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ...»
— Іншого виходу, щоб покращити життя громади, не бачимо.
Зібрали сходи селян, опісля підготували і першими в районі подали усі необхідні документи, а тепер
чекаємо рішення Верховної Ради на
зміни меж району, — каже Анатолій
Жолоб. — Колись, у 1967 році, наші
села відносилися до Оваднівського
району, отож більшість старожилів
вважають себе володимирчанами.
Практично, у нашій сільраді ми
дублюємо польську систему господарювання, бо самі обробляємо
землю, але не маємо управлінських
функцій, як у Польщі, бо не можемо
керувати закладами соціально-культурної та освітньої сфери, які є на
нашій території, а об’єднавшись —
матимемо інші важелі, держава нас
більше підтримуватиме.
Чим ще особлива ця сільрада?
Вочевидь, тим, що її громада першою
у нашому краї зареєструвалася в соціальних мережах – на «Фейсбуці»,
«Вконтакті». Записи на сторінці працівники роблять почергово. У них
про Гайківську сільраду можна дізнатися таке: як споруджували храм
у Ягідному, де його ніколи не було,
чому славиться картопля, вирощена
в Гайках, пишуть про історію села.
Тут і вітання місцевим фермерам,
і роз’яснення, як заповнити декларації на отримання субсидій, тощо.
До слова, сільрада найоперативніше
серед інших у Турійському районі
надає адміністративні послуги.
Тетяна АДАМОВИЧ

СБУ викрила житомирських
псевдоволонтерів

Воїни-інтернаціоналісти отримали пам’ятні медалі «25 років
виведення військ з Афганістану»
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півробітники Служби безпеки
України спільно з Національною поліцією викрили групу шахраїв, які намагалися на Житомирщині отримати кошти нібито для
потреб Збройних сил України, повідомляє прес-центр СБУ.
Псевдоволонтер зателефонував голові однієї з райдержадміністрацій та представився керівником благодійного фонду, який
опікується наданням матеріальної
допомоги військовикам. Він запропонував посадовцю перерахувати
п’ятдесят тисяч гривень на рахунок організації. Згодом зловмисник надіслав електронною поштою
сканкопії низки «документів», серед яких був, зокрема, лист за під-

писом одного із заступників Міністра оборони України з проханням
сприяти діяльності фонду.
Чиновник запросив «благодійників» на особисту зустріч для обговорення допомоги військовим.
Натомість він почув лише вимоги
терміново прискорити перерахування грошей. У разі зволікання,
шахраї погрожували задіяти «свої
впливові зв’язки в центральних
органах влади» для створення голові РДА проблем у роботі. Співробітники спецслужби встановили
факти підробки надісланих псевдоволонтерами документів, у тому
числі й листа від Міноборони. Сам
благодійний фонд теж виявився
несправжнім.

залі засідань міської ради відбулося вручення пам’ятних медалей «25 років виведення військ з
Афганістану» cеми учасникам бойових дій на території Республіки Афганістан у період 1979–1989 років та
інвалідам війни з їхнього числа.
В урочистостях взяли участь
міський голова Микола Романюк та
його заступник Сергій Григоренко.
Микола Романюк вручив відзнаки Президента України та висловив
воїнам-інтернаціоналістам
слова
вдячності за мужність, виявлену в
афганській війні. «Ніколи не забудеться ваш подвиг і пережите вами.
Ви є прикладом того, якими мають
бути справжні чоловіки,» — сказав
міський голова.

