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Події
ДЕ ВЗЯТИ ГРОШІ? 

НЕЗАКОННО 

НУМІЗМАТИЧНА ВИСТАВКА 

НАДЗВИЧАЙНА ПОДІЯ 

Роми хочуть пам’ятник на 
Меморіалі Cлави

На ринку викрили пункт продаж 
«сірих» мобілок

Футбол у монетах можна побачити в Луцьку 

У Ківерцівському районі вогонь 
забрав життя двох людей

Волинські роми хочуть, аби на 
меморіальному комплексі «Ві-

чна Слава» в Луцьку встановили 
пам’ятник циганам, що загину-
ли під час Голокосту в роки Дру-
гої світової війни. Про це пише 
«ВолиньPOST». 

Як розповів голова громадської 
організації циган «Терне Рома» 
Сергій Григориченко, ідея вста-
новити такий пам’ятник жертвам 
Голокосту виникла ще два роки 
тому. 

«Це непроста справа, бо є чи-
мало бюрократичних моментів, та 
й не всі підтримують таку ідею. Але 
сьогодні вже є позитивне розумін-
ня обласної влади, яка визнає, що 
такий пам’ятник потрібен, що він 
повинен бути на меморіалі», — за-
значив він. 

«Крім того, для цього потрібні 
немалі кошти. Треба ще вигото-
вити проектну документацію. Але 
сам проект пам’ятника вже гото-
вий. Це двоє повалених коней, ди-
тина з розкинутими руками, хрест 
із янголом і написи на ромській 
та українській мові. Заввишки він 
буде більше двох метрів», — заува-
жив Сергій Григориченко.

За словами керівника органі-
зації «Терне Рома», на території 
України немає жодного великого 
пам’ятника циганам, хоча під час 
війни загинуло дуже багато ромів. 

«Нація, що не має своєї істо-
рії, не береже історичну пам’ять, 
не може далі розвиватися. Ромів 
знищували. І знищували саме за 
етнічною ознакою. І ми не хочемо 
про це мовчати», — сказав він. 

На Волині вперше покарали 
через суд торговця «сірими» 

мобільними телефонами, які не 
зареєстровані в єдиному реєстрі 
та продавались усупереч встанов-
леним правилам. Про це інформує 
прес-центр Українського держав-
ного центру радіочастот.

Порушника зловили під час 

перевірки волинських ринків. Мі-
ліціонери разом зі співробітника-
ми Волинської філії Українського 
державного центру радіочастот 
і фахівцями Державної інспекції 
зв’язку «накрили» пункт продажу 
мобільних терміналів. Саме його 
власник і потрапив на лаву під-
судних.

Луцький міськрайонний суд, 
до якого направлені акти пере-
вірки, засудив підприємця до ад-
міністративної відповідальності. 
Він не лише втратив конфісковані 
мобілки, а й сплатить чималий 
штраф. 

«Планові й позапланові пере-
вірки торгових точок свідчать про 
те, що деякі ділки продовжують 
нехтувати вимогами законодав-
ства України», — повідомили у 
прес-центрі відомства.

Порушення такі: відсутність 
документів, згідно з якими товар 
надійшов на реалізацію, копій сер-
тифікатів відповідності РЕЗ, а та-
кож кодів ІМЕІ терміналів, що ви-
ставлені на продаж, в узагальненій 
базі даних, яку веде Український 
державний центр радіочастот.

Пожежа трапилась у селі Жура-
вичі Ківерцівського району. 

Горів дерев’яний житловий буди-
нок, інформують у прес-центрі 
УМНС у Волинській області.

22 січня о 01:47 у пункт зв’язку 
Ківерцівського районного відділу 
МНС надійшло повідомлення про 
пожежу в дерев’яному житловому 
будинку в селі Журавичі. На місце 
події було направлено черговий 
караул підпорядкованої державної 
пожежної частини №6 із райцен-
тру, місцеву пожежну охорону се-
лища Цумань і села Журавичі. На 

час прибуття підрозділів вогонь 
уже господарював усередині бу-
динку.

За 45 хвилин працівникам 
МНС вдалося локалізувати поже-
жу, а остаточна ліквідація відбула-
ся за годину. Вогнем знищено по-
криття та перекриття будівлі, речі 
домашнього вжитку та пошкодже-
но стіни. На місці пожежі виявлено 
тіла двох людей: 29-річного Івана 
та 32-річного Сергія. Наразі при-
чина пожежі встановлюється, на 
місці лиха працювала оперативна 
група управління МНС в області.

Пам’ять учителя-героя в Муравищах 
вшанували спортивним святом

Подвиг учителя фізкультури Мар-
кіяна Бурака, який 14 років тому 
ціною власного життя врятував на 
водоймі трьох учнів, не забутий: 
традиційно в муравищенській шко-
лі проводять пам’ятний тенісно-
шашковий турнір.

Події 16 лютого 1998 року в шко-
лі села Муравище Ківерцівського ра-
йону пам’ятають до дрібниць. 

За розповідями вчителів, на вели-
кій перерві четверо учнів шмигнули 
до водойми поблизу школи, аби по-
кататися на ковзанці. В той день тер-
мометр показував +10°C, і лід уже 
не був таким міцним. П’ятикласник 
Дмитро Ришкевич, відійшовши від 
берега на метрів десять-дванадцять, 
раптом провалився під кригу. Спо-
чатку хлопець намагався виборса-
тися сам, одначе тонкий лід щоразу 
тріскав. Йому на допомогу кинувся 
товариш, утім, і він опинився у воді. 

На крики дітвори прибігли пе-
дагоги. Вчитель фізичної культури 
Маркіян Бурак без вагань кинувся у 
ставок. Тим часом іще двоє хлопча-
ків, намагаючись врятувати прияте-
ля, теж провалилися під кригу. Тож 
педагогу довелося витягувати вже 
чотирьох учнів. Трьох із них учите-
лю вдалося врятувати, але пірнувши 
ще раз, за Дмитром, він уже не ви-

пірнув. Ще якийсь час усі чекали, що 
він із школярем ось-ось з’являться 
на поверхні, проте холодна вода за-
брала й учителя, й учня. З того часу 
цей день охрестили «чорним поне-
ділком».

За мужність і самовідданість, ви-
явлені при рятуванні дітей, Маркіян 
Бурак указом Президента України 
посмертно нагородженний орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня. А вулиця 
у місті Ківерці, де він проживав, но-
сить його ім’я.

Коли побувала в муравищен-
ській школі, вдалося погортати з 
десяток спогадів учителів про Мар-
кіяна Бурака. Й в усіх них характе-

ризують педагога як хорошу та по-
рядну людину, неймовірно віддану 
школі й учням.

— Він любив спорт, любив дітей, 
на уроки ішов із радістю. Дістава-
тися до школи з Ківерців, де жив, у 
90-ті роки, було важко, то він при-
їздив чи на велосипеді, чи на лижах, 
якщо взимку, — пригадує директор 
школи Олександр Ничипорук. — 
Часом і пішки приходив (близько 10 
км, — авт.), бо уроків пропустити не 
міг. Проводив заняття, навіть незва-
жаючи на якісь недуги, бо знав, що 
замінити його нікому. Діти теж над-
звичайно любили свого вчителя.

З радістю пригадує лижні про-
гулянки, організовані Маркіяном 
Омеляновичем, його учениця, а те-
пер учитель фізкультури в тій же 
школі Ірина Козачук.

— Бувало, поїдемо в лижний 
крос, то так захопимося, що й на на-
ступний урок добряче запізнимося, 
але це було класно, — ділиться вона.

12 січня цього року Маркіяну 
Омеляновичу виповнився б 61 рік. У 
честь дня народження героя у школі 
села Муравище проходив відкритий 
тенісно-шашковий турнір. 

— Уже другий рік проводимо це 
спортивне свято. Того року змагали-
ся учні лише з тих шкіл, де раніше 
працював Маркіян Омелянович. А 
цьогоріч участь узяли вже вісім ко-
манд із різних навчальних закладів 
району, — каже Ірина Козачук. 

Усе відбувалось у приміщенні 
невеличкої сільської школи. Хлопці 
та вчителі змагалися з настільного 
тенісу, дівчата показували свою май-
стерність у шашках.

Присутні на турнірі представни-
ки районної влади запропонували 
згодом розширити змагання та про-
водити його уже в спортивній школі 
в Ківерцях. 

А 16 лютого, день загибелі вчи-
теля й учня, у школі традиційно буде 
жалобним. Біля стенда, на якому вся 
інформація про той «чорний понеді-
лок», ставитимуть свічку пам’яті, на 
цвинтар нестимуть квіти. 

Ольга УРИНА

В обласному центрі 
з’явиться притулок для 
бездомних людей
Його створить благодійний фонд «Переоб-
раження». Організація попросила дозволу 
міської ради на оренду приміщення в районі 
Вересневого строком на десять років. Адже 
будівля потребує ремонту й немалих капіта-
ловкладень. Члени виконкому одноголосно 
погодилися. 

У Луцьку мають намір навести 
лад із металобрухтом
У Луцькій міській раді затвердили новий склад 
робочої групи для проведення перевірок діяльності 
суб’єктів підприємництва, що здійснюють операції з 
металобрухтом. Як виявилось, у місті серйозна про-
блема з каналізаційними люками, які викрадають і 
здають на брухт. Як повідомив директор департамен-
ту ЖКГ Іван Кубіцький, минулого року 45 кришок від 
люків зникли. А заміна однієї обходиться у п’ять тисяч 
гривень. Тому з заготівлею металолому потрібно на-
водити лад. 

Маркіян Бурак

Волинська організація колек-
ціонерів «Паритет» 24 січня у 

приміщенні «Західінкомбанку», 
що у Луцьку, відкрила виставку, 
присвячену чемпіонату з футболу 
Євро-2012. Тут лучани мають змогу 
побачити серію монет НБУ, викар-
буваних до Євро-2012, а також інші 
речі на спортивну тематику: пошто-
ві конверти, листівки, марки, кален-
дарі, лотереї, ручки, книги, газети й 
журнали, фотографії, значки, афіші, 
футбольний одяг і ще багато всього 
цікавого. 

Досить оригінальними на ви-
ставці є два експонати — фото на 
дереві, на яких зображені тренер Ва-
лерій Лобановський і команда «Ди-
намо». 

Голова «Паритету» Анатолій 
Сєрков на відкритті експозиції звер-
нув увагу присутніх на м’ячі — серед 
них є й м’яч київського «Динамо» з 
автографами футболістів, і росій-
ської збірної, а найголовніше — м’яч, 
яким гратимуть на Євро-2012.

Сєрков презентував унікальний 
набір із п’яти срібних монет. Чоти-
ри з них присвячені українським 
містам, у яких проходитимуть матчі 
чемпіонату, а остання — фінальному 
матчу, який відбудеться на стадіоні 
«Олімпійський» у Києві. До речі, 
придбати ювілейні монети можна у 
відділеннях ПАТ «Укрсоцбанк», що 
є офіційним спонсором Євро-2012.

Також пан Анатолій презентував 
унікальне видання колекціонера зі 
Львова Романа Ярошевича «Фут-
больні баталії на монетах світу», зо-
крема перший його тайм, тобто том, 
«Футбол у монетах». На жаль, сам 
автор не дожив до моменту, коли 
його книга побачила світ. Одначе 
його друзі, а також дружина і син, 
які приїхали на відкриття виставки 
зі Львова, сподіваються, що за до-
помогою «Паритету» усе надбання 
чоловіка буде зібране у наступних 
книгах. 

Усім охочим під час відкриття 
виставки «Монетний двір туриста» 
з Рівного надав можливість власно-
руч викарбувати монету, присвячу 
чемпіонату. А той, хто залишив по-
бажання футболу в книзі відгуків, 
отримав поштовий конверт, присвя-
чений Євро-2012, яких усього є сто 
штук.

Людмила ШИШКО
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Кількість співробітників силових 

структур на 1000 чоловік населення

МІЛІЦІЯ В ДЕРЖАВАХ 

Анатолій Сєрков демонструє книгу львівського колекціонера Романа Ярошевича


