
У душі кожного українця є своє 
сокровенне місце, відведене спе-
ціально для Майдану-2013/2014. 
Хтось його підтримував, інші про-
клинали, а треті вичікували з хви-
люванням «за рогом» й пробували 
прогнозувати, портрети яких нових 
партійних ідолів малювати. Проте 
байдужих до подій у Києві точно 
не було. А мешканець Берестечка 
Олег Дергай не зміг втриматися від 
професійної хвороби музейника, 
тому вирішив увіковічнити події 
Майдану для нащадків. Будучи 
активним учасником тієї акції 
протесту проти кровожерливої 
системи, волинянин зміг побачити 
всі перипетії, познайомитись із уже 
легендарними патріотами, відчути 
на смак той аромат газу, помацати 
закоцюблими від морозу пальцями 
копчену бруківку. Зізнається: що 
зміг, те й привіз додому в двох міш-
ках із Києва. Тобто у його експозиції 
трофеї, добуті ним самим. Тепер 
каже, що чекає на поповнення від 
побратимів. Зараз для цих арте-
фактів відведено цілий куточок-
експозицію в Берестечківському 
краєзнавчому музеї під авторською 
назвою «Майдан на дотик»… 

ПЕРШІ РЕЧІ ДАВ... САШКО 
БІЛИЙ 

— Хочу сказати, що не мав фізич-
ної можливості впродовж усіх тих 
місяців постійно бути разом із од-
нодумцями в Києві, — відразу бере 
слово автор експозиції. — Двічі їз-
див туди та перебував там упродовж 
тижня-другого. Вперше — у грудні, 
а вдруге — відразу після лютневого 
розстрілу. Щойно нам видали речі 
(Олег був і є учасником «УНА-УН-
СО-Майдан». — Авт.), я тієї ж миті 

подумав, що якщо судилося вижити, 
то обов’язково збережу шматочки 
тих подій для історії. Дякувати Богу, 
задум вдався. Тим паче, що я почав 
збирати речі не лише з Києва, а й із 
Рівного та Луцька, коли у цих облас-
них центрах скидали губернаторів 
та проводили інші акції. 

Тож першими екземплярами 
для Берестечківського краєзнавчого 
музею стали зимова армійська шап-
ка-вушанка та нові (!) чудернацькі 
тьмяно-зелені рукавиці збройних 
сил Великобританії аж далекого 
1948 року виготовлення. Судячи з їх-
ньої форми, ткалися вони спеціаль-
но для снайперів, адже тільки для 
двох пальців зроблені окремі кана-
ли. Однак їхньому відмінному стану 
можуть позаздрити чи не всі сучасні 
українські фабрики. Що символічно, 
видавав нашому земляку ці речі не 
хто інший, як рівненський Сашко 
Білий, який тоді був командиром-
комендантом Олега у його намето-
вому відділі. Горохівчанин каже, що 
вже тоді одні по-доброму заздрили 
прямоті Олександра та вірили, що 
він багато для України зробить, а 
інші не на жарт побоювались. На-
віть свої. 

Після перших роздобутих експо-
натів Олег так завівся, що збирав усе, 
чим сам користувався та що йому 

вдавалося випросити або виміняти. 
Тому нині в музеї є зламані елемен-
ти захисту, якими послуговувалися 
майданівці: ролерські пластмасові 
наколінники й налокітники, велоси-
педні шоломи, щитки для кісток ніг 
(на кшталт футбольних), виготовле-
ні з вирваних водостічних бляшаних 
труб… Є тут балаклави з наліпками 
«Сила. Впевненість. Рішучість», є 
відібрані в недобросовісних даішни-
ків білі пояси та палиці, відвойовані 
беркутівські захисні елементи ніг-
рук і протигази, які за якістю годі й 
порівнювати із майданівськими... 

Виділяються з усіх предметів 
експозиції синьо-жовтий мотошо-
лом, який став справжнім символом 
Майдану, обсмалені рвані шматки 
бруківки з вулиці Грушевського, 
модний французький обрізач для 
сигар із КМДА, порожні гільзи та 
навіть цілі кулі, привезені з меж-
игірського «скромного» будиночка 
Януковича. А чого тільки вартує 
міліцейська гумова куля, яка влучи-
ла побратимові у ніс! Із носом тим 
іще ціла комічна історія з’явилася. 
Слава Богу, що нюхальний апарат 
Олегового друга «гумовий» постріл 
не розтрощив, але синця поставив 
конкретного — чоловік близько 
трьох тижнів ходив із синім шнобе-
лем і червоними очима, а дружина 

з нього по-доброму кепкувала: «О, 
бачу я, чим ви на тих протестах за-
ймаєтесь». 

ЯК ІЗ КОМП’ЮТЕРА Й 
ГРАМОТИ БРОНЕЖИЛЕТ 
ЗРОБИЛИ 

Не секрет, що левову частку 
спорядження майданівці зробили 
самі з підручних засобів. Звісно, всі 
розуміли, що то радше захист пси-
хологічний, ніж фактичний, та все 
одно продовжували «ліпити» різно-
манітні протектори. Олег Дергай 
із гордістю демонструє унікальний 
нагрудний щит, зроблений із офіс-
ного начиння Київської міської 
держадміністрації. Так от, зовнішня 
типу броня — це металева бокова 
пластина, знята з комп’ютерного 
системного блока та вигнута спеці-
ально під людське тіло. Щоб метал 
не бив у живіт і груди, потрібно було 
начинити той щит амортизацією. Не 
знайшли в приміщенні КМДА нічо-
го кращого, як товстеньку вітальну 
папку. Виготовляли в такому по-
спіху, що навіть не встигли глянути 
кому й за що дарований той диплом 
чи подяка. Тож її, темно-синеньку з 
золотистою лейбою, скотчем прилі-
пили до металу. Пробили дві дірки у 
верхній частині та прив’язали до тих 
отворів… звичайнісінький інтер-
нетний кабель, який і тримав на шиї 
цього «бронежилета». 

— Усі ці речі — то не просто 
одяг чи залишки вибухівки, — про-
довжує оповідь Олег Дергай. — Це 
шматочок тієї атмосфери, шмато-
чок історії, яку мають знати наші 
діти й внуки. Кожна річ асоцію-
ється з чимось чи кимось, про кого 
можна розповідати і цілі книги пи-
сати. Багатьох уже з нами немає… 
Тому музей і покликаний берегти 
насамперед народну пам’ять про 
своїх героїв, які не жаліли життя за 
найцінніші сім букв свого серця — 
Україна. 

Петро ГОДИК, 
м. Берестечко, Горохівський р-н 
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1111Волинські самооборонівці 
збирають індивідуальні аптечки 
Громадські активісти краю взялися збирати індивідуальні 
аптечки бійцям, що воюють у зоні АТО. Вже сформовано 
80 штук, які будуть відправлені на Схід. Як інформує прес-
служба організації, для подальшого формування аптечок 
не вистачає самих косметичок. Тож охочих допомогти 
закликають приносити їх на штаб Самооборони за адресою 
просп. Перемоги, 14 (2-й поверх). 

У Волинській обласній клінічній лікарні модернізували два відділення 

У Берестечку можна відчути 
«Майдан на дотик» 

У Волинській обласній клінічній 
лікарні після капітального ре-

монту відбулося відкриття відділень 
щелепно-лицевої хірургії та офталь-
мології, які розраховані на 30 та 45 
ліжок відповідно. Реконструкцію 
здійснено виключно за залучені ко-
шти. 

Головний лікар медзакладу Іван 
Сидор розповів, що потреба у ка-
пітальному ремонті відділень на-
зріла вже давно, палати й кімнати 
персоналу були майже технічно не-
придатними. Нині ж тут — сучасна 
лікувально-діагностична апаратура, 
яка дає можливість надавати людям 
якісну допомогу. 

«Щодень у цих відділеннях при-
ймають до півсотні пацієнтів. Лікарі 
здійснюють оперативні втручання. 
Зокрема, в офтальмології ми зроби-
ли великий крок уперед: обладнан-
ня дало змогу впровадити 37 нових 
методик діагностики, лікування та 

відновлення зору. Наші фахівці про-
ходять стажування у Франції, Ні-
меччині», — розповів Іван Сидор. 

У ході реконструкції заміни-
ли 60 вікон і 40 дверей; вклали 
1000 кв. м плитки й 600 кв. м ліно-
леуму. В маніпуляційних, чистих і 
гнійних перев’язувальних, оглядо-
вих цілком оновили медичні меблі 
й устаткування. Повністю замінили 
сантехніку — як водопровідну, так і 
каналізаційну. Штукатурні й оздо-
блювальні роботи проведені на по-
над 5000 кв. м. 

Водночас для кожної палати  
придбано нові меблі. Відремонтува-
ли й їдальні, придбавши туди меблі 
та інвентар. За словами головного 
лікаря, у реконструкцію інвестували 
близько 1 млн грн залучених коштів, 
оскільки здійснювали роботи сила-
ми колективу. Це дало змогу зеконо-
мити. 

Життя

  Потрібен на роботу продавець у ма-
газин; офіціант, бармен, кухар. (050) 
2758486; (067) 2848445

  Потрібен менеджер з продажу на 
приватне підприємство, знання 1С. 
(050) 5198223

  Потрібен менеджер-дизайнер на 
приватне підприємство, робота в про-
грамах "Корел" та "Фотошоп". (050) 
5198223

  Візьму на роботу офіціантку, комуні-
кабельну, працьовиту, графік: 2 доби 
рочих 4 вихідних, з/п від 2500грн + 
відсотки. (050) 8847514

  Потрібні: керівник виробництва, 
пилорамник з досвідом роботи, підсо-
бні робітники в деревообробний цех та 
водій кат.С (лісовоз "Урал", з маніпуля-
тором). (067) 3589020

На роботу потрібен зварювальник, 
з/п від 5000грн. (099) 1385594 

 Шукаю роботу водія, м.Луцьк, до-
свід роботи, є власний  легковий а/м. 
Можливі разові поїздки бусом. (095) 
7081615, Іван

Фермер

  Продам. Поросят постійно породи 
"Ландрас" та "Червонобілопоясих"; 
кнур-плідник. (066) 5603236; (097) 
4878183

  Продам. Картоплю.  (099) 3153059

 ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
"АННАСТАСІЯ" (ТРОСТЯНЕЦЬ) ПРО-
ПОНУЄ СОРТОВІ САДЖАНЦІ: СМО-
РОДИНИ, ЯБЛУНІ, ГРУШІ, МАЛИНИ, 
АГРУСУ, ПОРИЧКИ, ПОЛУНИЦІ, 
ВИНОГРАДУ, ЛОХИНИ, КЛЮКВИ. 
ДОСТАВКА. МЕД НАТУРАЛЬНИЙ. 
(063) 2276552; (095) 8971026

  Віддам дуже гарних, розумних коше-
нят, вік 3 місяці, є хлопчики і дівчатка, 
є пухнасте, їдять все, привчені до 
туалету, у добрі руки. (0332) 728521; 
(095) 0138556

 ПРОДАМ. ЦУЦЕНЯТ РУСЬКОЄВРО-
ПЕЙСЬКОЇ ЛАЙКИ; ПРОДАМ КОБЕЛЯ 
РУСЬКОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛАЙКИ, ВІК 
3 РОКИ ТА КОБЕЛЯ ЗАХІДНОСИБІР-
СЬКОЇ ЛАЙКИ, ВІК 1.5 РОКИ. (050) 
5454849

  Продам. Кошеня шотландське висло-
вухе. (0332) 261139; (095) 8250755

  Продам. Картоплю дрібну. (097) 
6532382

  Продам. Корову не стару, добру, 
тільну. (050) 1412440, Іван

Різне

  Продам. Гараж металевий, в-во 
Ківерці, без місця. Верстати дерево-
обробні: токарний "Школяр", довбаль-
ний. (050) 1822239

  Продам. Котел, 10кВт, ТП, газ; кутове 
акрилове джакузі 1.45м, пральну 
машинку міні, дитячий складний манеж 
(Німеччина) 1х1м. (050) 7598880; 
(096) 1705515

  Продам. Дриль "Bosch PSB 500RE", 
б/в у вімінному стані; швейну машину 
"Елеганте-50"; ноутбук "Самсунг" 
2011р., MODEL NP300V5ZS03VA 300V. 
(050) 6584637

 Шафи коричневого кольору, 4шт., з 
тумбочками, розм.1х2.4м, 400грн/кож-
на. (050) 6635775; (068) 5543567

  Продам. Плиту газову, в-ва Білорусь, 
шир 60см., б/в. (095) 4243035

  Електродвигуни потужністю від 1 до 
3.5кВт. (050) 6635775; (068) 5543567

  Куплю. Осцилограф, калібратор, 
генератор сигналів, частотомір, ха-
рактериограф; вітчизняні радіодеталі, 
можливо на платах. (050) 5424961

  Склад-магазин побутової техніки з 
Європи, нової та б/в: холодильники, 
морозильні камери, електроплити, 
дрібна техніка, інструмент, товари для 
дому. (063) 2168636; (093) 8331843, 
www.evro-technika.com.ua, Луцьк, 
просп.Відродження, 49а

  Купуємо металобрухт, дорого. Ліц. се-
рія АЕ №271216 від 10.10.2013. (050) 
2893864; (067) 9144931

Купуємо стружку кольорових 
металів: мідь, алюміній, бронзу, 

латунь, свинець, н/ж; акумулятори, 
можливий демонтаж, самовивіз. 
Ліц. АВ №501444 від 24.11.09р.; 

АБ№580658 від 22.02.2011р.; Ліц 
АБ№58067722.02.2011р.МППУ 

(0332) 767992; (095) 4091285; (098) 
5266032; (067) 6492168; (095) 1264199 


