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Життя

НЕЗАКОННО 

Корейські дипломати везли 
контрабанду цигарок 

У міжнародному пункті пропус-
ку «Ягодин», що на Волині, по-

переджено чергову спробу контр-
абанди цигарок, до якої причетні 
троє представників посольства Ко-
рейської Народно-Демократичної 
Республіки в Республіці Польща. 

Дипломати поверталися з 
України автомобілем «Опель». 
Одначе, враховуючи, що вони не 
мали кур’єрського листа на дипло-
матичну пошту, а також те, що в 
2009 році під прикриттям дипло-
матичної кореспонденції пред-
ставництва цієї ж країни через 

пункт пропуску «Доманове» вже 
намагалися перевезти 200 ящиків 
цигарок, прикордонники ініціюва-
ли поглиблений огляд автомобіля. 

Оглядаючи вантаж, праців-
ники пункту пропуску звернули 
увагу на відсутність обов’язкової 
атрибутики дипломатичної пошти, 
а саме — пакування в спеціальні 
мішки з відповідними печатками 
та штампами. В автівці виявили 
20 тисяч пачок цигарок вартістю 
близько 160 тисяч гривень. Вантаж 
із машиною вилучено.

Андрій ДЕМЧЕНКО

ЛЕЛЕЧІ ДАРИ 

У Луцьку почастішали передчасні 
пологи 

Минулого року у Луцькому по-
логовому будинку народило-

ся 4275 малюків, майже 60% поро-
діль — жительки обласного центру. 
За останні три роки в медзакладі 
не трапилося жодного спалаху 
гнійно-септичних захворювань, 
що свідчить про його безпечність. 
Крім того, за словами головно-
го лікаря Михайла Токарчука, не 
було відмов матерів від дітей.

«Одначе зросли передчасні по-
логи — до 5,6%, — поінформував 
на засіданні виконкому міськра-
ди головний лікар пологового. 
— Діти з низькою вагою — від 

500 до 1000 грамів — потребують 
тривалого та дорогого лікування. 
Наприклад, одна доза необхідного 
препарату коштує 6800 гривень. 
Зараз маємо в запасі дванадцять 
таких доз. Помітна тенденція до 
збільшення кількості пологів у 
ВІЛ-інфікованих жінок, минулого 
року — на рівні 0,4%». 

Щодо щеплення новонародже-
них від туберкульозу, то його рі-
вень становить трохи більше 57%. 
Причиною цього Михайло Токар-
чук називає не батьківські відмо-
ви, а перебої у централізованому 
постачанні вакцини БЦЖ.

Боратину — 500 років

ХОРОША ТРАДИЦІЯ 

На оздоровлення дітей 
уряд виділив 650 мільйонів
Прем’єр-міністр Микола Азаров повідомив, що 
цього року Кабмін виділить на оздоровлення 
дітей 650 мільйонів гривень. Він наголосив, що 
цьогоріч планується оздоровити 2,5 мільйона 
дітей, що становить близько 55% від усієї кіль-
кості дітей в Україні. Оздоровленням і відпо-
чинком дітлахів забезпечать близько 18 тисяч 
установ. Зі слів Прем’єра, в 2011 році почнуть 
працювати нові стаціонарні установи оздоров-
лення та відпочинку дітей.

З початку року Україна 
прийняла вже 3,5 мільйона 
іноземних туристів
За І квартал цього року до України в’їхало 3,5 
мільйона іноземних туристів. Про це повідо-
мив заступник голови Держслужби туризму та 
курортів Дмитро Заруба. «Це така ж цифра, як і 
торік. На 55% побільшало туристів із Білорусі, з 
Польщі — на 68%, із Росії — на 31%», — розповів 
Заруба. Натомість зменшилася кількість туристів 
із Румунії, Угорщини та Молдови.

ПАМ’ЯТЬ 

Луцьк вшанував річницю 
перепоховання Тараса Шевченка 

22 травня лучани вшанували 
пам’ять Тараса Шевченка. 

Цього дня виповнилося 150 років 
від часу перепоховання праху ве-
ликого українського письменника.

Біля пам’ятника Кобзареві, 
перед головним корпусом Волин-
ського національного університе-
ту імені Лесі Українки, відбулися 
панахида та мітинг-реквієм. У них 
взяли участь перший заступник 

міського голови Святослав Крав-
чук і секретар міської ради Григо-
рій Пустовіт, представники гро-
мадських організацій, городяни. 

Священики відслужили за-
упокійну панахиду, після чого 
представники влади та громад-
ськість міста поклали квіти до 
пам’ятника. 

«Аби мати те, про що мріяв 
Тарас Шевченко, українці повинні 
любити свою землю та шанувати 
тих людей, які сьогодні є символа-
ми нашої держави», — наголосив у 
своїй промові Святослав Кравчук.

ДОВІДКА 

У травні 1861 року домовину з 
прахом Тараса Шевченка пере-
везли до Києва. 20 травня 1861 
року на пароплаві «Кременчук» 
із Києва прах Шевченка потрапив 
до Канева. Дві доби домовина 
знаходилася в Успенському 
соборі. 22 травня за Кобзарем 
відслужили панахиду й віднесли 
його прах на Чернечу гору. 

У медичному коледжі провели 
акцію «День донора» 

Доброю традицією стало прове-
дення «Днів донора» в Луцько-

му базовому медичному коледжі. 
Цього разу здійсненню цієї акції 
посприяла Волинська обласна ор-
ганізація Товариства Червоного 
Хреста України, яка провела ін-
формаційну роботу. 

Цей захід відбувся з нагоди 
проголошеного Європейським Со-
юзом Року волонтерства. Перед 
переливанням усі студенти про-
йшли обов’язкову реєстрацію та 
здали аналіз крові. Вісімнадцять 
майбутніх медиків здали кров 
уперше, а отже, поповнили лави 
безоплатних донорів, за що Во-
линська обласна організація Това-

риства Червоного Хреста України 
їм щиро вдячна. Бо, можливо, того 
дня вони врятували життя бага-
тьом хворим людям. 

Цими днями село Боратин від-
значає солідний ювілей — випо-
внюється 500 років від першої 
писемної згадки про населений 
пункт. Одначе перші археологічні 
розкопки показали, що люди жили 
на цій території ще три з полови-
ною тисячі років тому. Боратин — 
це одне з волинських сел, яке має 
цікаву й багату історію та не менш 
яскраве сьогодення. 

З ІСТОРІЇ БОРАТИНА

— Перша документальна згадка 
про Боратин датована 28 травня 1511 
року, — розповідає Віталій Гнатюк, 
краєзнавець, упорядник історичної 
книги «У межиріччі Чорногузки та 
Стиру». — Пов’язана вона з судовою 
справою, яку затіяв князь Іван Юрі-
йович Заславський із дворянином 
Івашком Вороною, звинувативши 
того у незаконному володінні Бо-
ратином. Проте, надавши низку до-
кументів, рід Ворон таки виграв цей 
суд і заволодів Боратином ще майже 
на сто років. Уже в 1613 році Боратин 
значиться як володіння Костянтина 
Броницького. А в 1760-му село мало 
нового господаря — Францішка Лє-
духовського, представника давнього 
українського спольщеного роду.

Згідно з історичними джерела-
ми, у 1798 році Боратин представле-
ний двома поселеннями: Великим і 
Малим Боратинами, якими володів 
Антон Лєдуховський. У селах, роз-
ташованих по обидва боки Стиру, на 
той час проживала 231 особа. Меш-
канці двох Боратинів займались об-
робітком землі, худоби та птиці три-
мали мало. Чотири дні на тиждень 
селяни працювали на пана. 

— У 1872 році поблизу Боратина 
з’явився новий населений пункт — 
Чеський Боратин, який проіснував 
тут 75 років. Його утворили чехи-
колоністи, які купили тут 292 гек-
тари землі та почали на ній госпо-
дарювати, — оповідає краєзнавець. 
— Чехи внесли великий вклад у роз-
виток краю. Ними було збудовано 
млин, молочарню, костел, утворено 
кілька громадських організацій, 
першу на Волині пожежну команду. 
Будували чехи й хмелярні, магазини, 
ремісничі майстерні, механізовані 
мануфактури. Місцеве ж населення 
переймало у поселенців усе найкра-
ще.

До нинішніх днів на околиці села 
зберігся форт, який збудували для 
оборони Луцька незадовго до Пер-
шої світової війни. Одначе за весь 
цей час стати по-справжньому обо-
ронним об’єктом форту не судилося. 
У 1915 на його валах був страчений 
уродженець Боратина, розвідник 
російської армії Купріян Сивий. 
Сьогодні на місці його загибелі ви-
сочить хрест.

— За роки панування буржуаз-
ної Польщі (1920-1939 роки) з метою 
боротьби за незалежність України 
було створено кілька громадських 
організацій, — зазначає Віталій Гна-
тюк. — На початку 1940 року в селі 

активно діяв осередок ОУН. У звітах 
говориться й про роботу місцевої 
«Просвіти». Під час Другої світової 
війни село не зазнало руйнувань — 
фронт пройшов поруч. Трагічним 
для Боратина було протистояння 
між членами ОУН і радянськими 
органами влади. Не оминула селян-
ські родини й хвиля політичних ре-
пресій, коли багатьох відправляли в 
Сибір.

СЕЛО СЬОГОДНІ

Потрапивши до Боратина, важ-
ко повірити, що це звичайнісіньке 
українське село: дороги асфальтова-
ні, вулиці освітлені, від вигляду при-
міщення сільради перехоплює дух, 
садочок — європейського зразка, 
спорткомплекс — привід позаздри-
ти навіть обласному центру. Вулиці 
Боратина чисті й охайні, адже сміт-
тя селянам вивозять безкоштовно, 
з травою на газонах справляється 
газонокосарка, придбана сільрадою, 
сніг чистять своїм трактором.

Таким зразковим і показовим 
Боратин був не завжди. На початку 
2000-х депутати, керівництво місце-
вого господарства та голова сільської 
ради Сергій Яручик вирішили по-
серйозному взятися за село. Роботу 
починали з реконструкції дитячого 
садочка. Тепер дошкільний заклад 
«Сонечко» вражає своїм затишком. 
Дизайн кожної кімнати виконаний у 
певному стилі, а в дитячих спальнях 
почуваєшся як удома. Також у садоч-
ку є спортивна й актова зали з усім 
необхідним начинням. У 2009 році 
дитсадок став переможцем загаль-
нонаціональної громадської акції 
«Флагмани освіти і науки України». 
Отримав диплом лауреата й стату-
етку кришталевої сови в номінації 
«Дошкільна освіта». Як розповіла 
завідувач дитсадка Галина Киричук, 
нині його відвідують 120 дітей, вони 
виховуються в п’яти групах.

— Влаштувати в «Сонечко» своїх 
чад хочуть усе більше і більше бать-
ків, — ділиться завідуюча. — Іно-
ді навіть не з нашої сільської ради. 
Тому думаємо, аби відкрити шосту 
групу.

Далі взялися за будівництво 
водогону. Вже на кінець 2008 року 
забезпечили централізованим водо-
постачанням Боратин та інші насе-
лені пункти сільради. Одразу за цим 
почали асфальтувати вулиці, а зго-
дом й освітлювати. Тепер у Боратині 
освітлено 60% вулиць, найближчим 
часом ліхтарі з’являться й на інших.

— Спершу встановимо ліхтарі 
на тій вулиці, де мешканці краще на-
ведуть лад, — розповідає сільський 
голова Сергій Яручик. — Нещодав-
но створили комісію, яка й визнача-
тиме зразкову вулицю. Таким чином  
працюватимемо й в інших селах.

Наступний крок — це будівни-
цтво адмінприміщення сільської 
ради. Його звели всього лиш за пів-
року, та це не завадило йому ста-
ти одним із найкращих у Європі й 
отримати нагороду «Кришталева 
цеглина». Зараз на його базі діють 
ще й бібліотека, соціальний центр, 
кабінет дільничного міліціонера, 
фотостудія.

Цілих п’ять гектарів у центрі села 
займає спортивний комплекс.

— Там є сучасне футбольне поле, 
збудоване за всіма вимогами та стан-
дартами, бігова доріжка, три поля 
для міні-футболу, дві волейбольні 
площадки, одна баскетбольна, сек-
тор для метання списа, — повідав 
Сергій Яручик. — Плануємо добуду-
вати два тенісних корти. Вже розпо-
чали роботи над полем зі штучним 
покриттям. Закладено невеличкий 
сквер. У спорткомплексі є секції з 
аеробіки й айкідо.

Зараз спорткомплекс — місце 
відпочинку боратинців. Щонеділі 
вони приходять сюди вболівати за 
місцевий футбольний клуб «Ласка» 
(президент — Юрій Цейко), саме тут 
проходять усі масові дійства, сюди 
мами ведуть малят бавитися на ди-
тячому майданчику. В планах збуду-
вати перед стадіоном ще й ротонду. 

Взимку в Боратині відкрилась 
амбулаторія загальної практики — 
сімейної медицини. Є у селі й аптека, 
перукарня. Сільський голова разом 
із депутатами та керівником КСП 
«Боратин» Степаном Москвичем 
працюють над відкриттям у Борати-
ні відділення банку, хочуть запро-
сити до роботи нотаріуса. Планують 
обладнати центральні вулиці пішо-
хідними доріжками, створити в цен-
трі села сучасний торговий центр із 
обрядовою залою. Натомість відкри-
вати бари чи кафе не збираються, бо 
сільський голова вважає, що користі 
від цього не буде, а лише пропагува-
тиметься алкоголізм.

Сергій Яручик каже, що, аби 
досягти успіху, потрібно починати 
з конкретної маленької справи та 
доводити її до кінця. Складові його 
успіху — це тісна співпраця з де-
путатами, в Боратині кожен із них 
відповідає за певну ділянку робо-
ти, й уміння знайти спільну мову з 
представниками бізнесу. Сільський 
голова каже, що проводити роботу 
потрібно так, аби територіальна гро-
мада хотіла жити краще та починала 
наводити лад зі своєї домівки.

Ольга УРИНАЩасливі діти

Сільський голова Боратина Сергій Яручик  біля приміщення сільради


