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Про це заявили керівники заводу 
під час економічної екскурсії в 

рамках проведення міжгалузевої ради 
з питань професійно-технічної осві-
ти. За словами голови правління ВАТ 
«Рожищенський сирзавод» Валентини 
Синьої, нещодавно у них відкрився цех 
з переробки сироватки, в результаті 
мають уже безвідходне виробництво, 
тож екологічне питання неприємного 
запаху з відстійників зникло.

— У нас є свої очисні споруди, та 
все одно, особливо влітку, від сироват-
ки йшов специфічний запах, сьогодні 
вже цього нема, — сказала Валентина 
Михайлівна. 

За її словами, нині на заводі за добу 
переробляють 180-200 тонн молока. 
Співпрацюють із 380 заготівельника-
ми. Виготовляють сімнадцять видів 
плавлених сирів, масло як допоміж-
ний продукт і суху сироватку.

Одначе від жителів, які мешкають 
поблизу заводу, «Відомості» почули 
іншу думку — вони стверджують, що 

завод усе ж таки інколи ще «пахне» не-
приємно. 

Людмила ШИШКО

Волинські віддалені села сьо-
годні ще не можуть похвалитися 
доступом до мережі Інтернет, 
різноманіттям банківських від-
ділень, навіть наявністю аптек та 
інших благ цивілізації. Однак усіх 
їх разом нині заміняє пошта, яка 
є доступною у кожному населе-
ному пункті. Це один із небага-
тьох закладів у глибинці, навколо 
якого постійно вирує сільське 
життя. А трудяться на пошті від-
повідальні, старанні та добро-
зичливі люди. Інакше бути й не 
може, адже листоноша мусить 
зайти в кожен двір, аби прине-
сти газети й журнали, пенсію, а 
отже, з кожним поспілкуватися, 
вислухати всі проблеми. Як при-
клад можна навести відділення 
зв’язку села Кисилин Локачин-
ського району, де працюють Зоя 
Соколюк і Марія Димчук. 

Зоя Миколаївна зараз обі-
ймає посаду начальника відді-
лення зв’язку та листоноші й 
обслуговує село Твердині та час-
тину Кисилина. Листоноша Марія 
Володимирівна опікується села-
ми Журавець, Запуст і Кисилин. 
Складністю є те, що перелічені на-
селені пункти належать до трьох 
сільських рад, ну і, звичайно, від-
стань між ними немаленька. Ска-
жімо, від Кисилина до Твердинь 
листоноші треба подолати п’ять 
кілометрів, до Запуста — три кі-
лометри, приблизно стільки ж до 
Журавця. Одначе жінки на робо-
ту не нарікають і завжди йдуть до 
людей із посмішкою.

— Вже 28 років тут працюю, — 
каже Зоя Миколаївна, — на почат-
ках училась у старших колег. Ще 
досі згадую настанови тодішнього 
начальника Степана Петровича 
Дацюка. Одначе колись обов’язків 
у листонош було значно менше. 
Тепер же послуг, які надаємо, 
суттєво додалось. У нас, скажімо, 
можна замовити ліки, які достав-
лять уже через чотири-п’ять днів. 
Це особливо зручно для старень-
ких. Також люди на пошті спла-
чують земельний податок, креди-
ти, плату за техогляд і платежі за 
комунальні послуги — за світло, 
телефон. Приймаємо та відправ-
ляємо перекази, цінні листи, бан-
деролі. Можна замовити квиток 
на потяг або літак. Популярними 
є фотопослуги, коли селяни при-
носять плівки, а вже через день 
забирають готові світлини. А ще у 
нас можна поповнити мобільний 
рахунок. 

— Але, мабуть, найголовні-
шим є те, — долучається до роз-
мови листоноша Марія Димчук, 
— що селяни через пошту, так 
би мовити, з доставкою додому, 
одержують пенсії, соціальні допо-
моги й інші виплати. Для людей 
це зручно, адже їхати до райцен-
тру далеко, та й автобус не кожен 
день ходить.

Односельчанам поштарки до-
ставляють не лише листи, газети, 
пенсії, а й чимало всілякого необ-

хідного в господарстві краму — 
мило, зубну пасту, пральний по-
рошок, сірники, цукерки, печиво 
та багато іншого. Все це склада-
ють у спеціальний кошик на вело-
сипеді — і вперед. На запитання, 
чи не важко та не страшно ось так 
мандрувати з «вантажем» плюс із 
солідною сумою грошей, відпо-
відають, що вже звикли і ніколи, 
слава Богу, з ними жодних непри-
ємностей не траплялося. 

— Зимою трохи важко, — каже 
Зоя Соколюк. — Самі розумієте, 
коли дороги позамітає, то вело-
сипедом до села ніяк не дістатися, 
проте завжди знаходимо вихід, і 
жодного разу нарікань на нашу 
роботу від односельчан не було.

За словами директора Во-
линської дирекції «Укрпошти» 
Ярослава Кравчука, саме завдя-
ки тому, що на пошті трудяться 
відповідальні та старанні люди, 
вона навіть у скрутні часи працює 
і розвивається. 

— На Волині функціонує 472 
відділення поштового зв’язку, — 
каже Ярослав Федорович, — у 
тому числі 408 у сільській місце-
вості. І найближчим часом закри-
вати жодне з них ми не плануємо. 
Навпаки, йде мова про відкриття 
нового відділення у Маневичах. 
Звичайно, хочеться, щоб була 
більша заробітна плата, щоб по-
кращився добробут наших пра-
цівників, але виходимо з того, що 
маємо на сьогодні. 

Ярослав Федорович запевняє, 
що одержання соціальної допомо-
ги, пенсії, інших виплат через «Ук-
рпошту» з доставкою додому — 
це зручно. До того ж безкоштовно 
для самих одержувачів і вигідно 
та надійно для держави.

— Одначе сьогодні на місцях, 
— продовжує Ярослав Кравчук, 
— пенсіонери й одержувачі соці-
альних послуг часто нарікають на 
те, що працівники органів місце-
вого самоврядування, управлінь 
Пенсійного фонду та соціального 
захисту змушують їх отримувати 

виплати в банку. Можливо, горо-
дянам і зручніше піти до банкома-
та, щоб зняти кошти, однак у селах 
це стоворює купу незручностей і 
зайвих витрат. Адже людині тре-
ба доїхати до райцентру. До того 
ж вона не завжди може отримати 
виплату з першого разу. На власні 
очі бачив, як у відділенні зв’язку в 
Локачинському районі зібралося 
зо десять людей, які обурювалися, 
що отримувати допомогу на дітей 
треба через банк, а не через по-
шту. Я після цього зустрічався з 
головою районної ради, ще попе-
реднього скликання, який тоді за-
певнив, що коли людина забажає 
отримувати виплати на пошті, 
ніхто заперечувати не буде. Наго-
лошую, що, відповідно до закону, 
людина може сама обирати місце 
отримання пенсії чи соціальної 
допомоги, тож ніхто не має права 
змушувати її робити це у банків-
ських установах. 

Поряд із традиційними по-
слугами директор Волинської ди-
рекції «Укрпошти» відзначив най-
новішу — замовлення квитків на 
потяг і літак. Особливої популяр-
ності ця послуга набула в Камінь-
Каширському та Любомльському 
районах, де влітку бувають дні, 
коли замовляють по п’ятдесят-
сімдесят квитків. 

Також користується попитом 
«електронне повідомлення» — 
«нащадок» колишньої телеграми. 
Його можна відправити у будь-
який населений пункт України, до 
того ж на художньому бланку. 

— А кур’єрська доставка, — 
наголошує Ярослав Кравчук, — у 
нас найдоступніша та найшвидша 
серед усіх операторів, які надають 
цю послугу. Відправлення, яке ви 
нам сьогодні принесли, вже вве-
чері буде в Києві. Нині завершу-
ємо передплату на друге півріччя. 
Просувається вона важко, проте 
плануємо повністю поновити всі 
тиражі, що були станом на 1 січня 
2011 року. 

Людмила ШИШКО
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ОБЕРЕЖНО! 

На Волині спалах сальмонельозу

Протягом останніх тижнів ін-
фекційні відділення волин-

ських лікарень поповнюються 
новими пацієнтами. Нещодавно 
більш як двадцять осіб потрапили 
до лікарні у Турійську після весіл-
ля, а в обласному центрі святку-
вання дня народження заверши-
лося госпіталізацією ще десятка 
хворих. 

На стаціонарному лікуванні, 
за останніми даними, знаходить-
ся 38 осіб, із них в обласній інфек-
ційній лікарні — 10 хворих (усі 
дорослі), в інфекційному відді-
ленні Турійської ЦРЛ — 18, у тому 

числі шестеро дітей. Крім того, ще 
шість хворих госпіталізовано в 
інфекційне відділення Старови-
жівської ЦРЛ, трійко інфікованих 
опинилися в Іваничівській ЦРЛ, 
один — у Нововолинській ЦМЛ. 
Стан хворих легкої та середньої 
важкості. Всім призначено симп-
томатичне лікування та відповід-
ні обстеження. 

Як повідомила головний сан-
лікар області Наталія Янко, спа-
лахи гострих кишкових інфекцій 
виявлено у Луцьку в барі «Тотем» 
та в Турійську в барі «Едем».

За інформацією обласного 

відділу ветеринарної міліції, під 
час опитування потерпілих ве-
сілян встановлено, що вони спо-
живали м’ясні та рибні продукти 
домашнього виробництва, млин-
ці з сиром і салати. Наразі у сімох 
пацієнтів підтверджено діагноз 
«сальмонельоз», серед них двійко 
діток.

Заклади громадського харчу-
вання, в яких зафіксовані спала-
хи кишкових інфекцій, закриті 
до усунення виявлених недоліків. 
Власники барів притягнуті до ад-
міністративної відповідальності.

Ірина КОСТЮК

ДОШКІЛЬНЯТА 

Влітку в Луцьку працюватиме шість 
чергових садочків

У зв’язку з закриттям дитячих са-
дочків із 1 липня по 12 серпня в 

обласному центрі діятиме шість чер-
гових дошкільних закладів.

Враховуючи запити батьків, які 
подали заяви до міського управління 
освіти з проханням дозволити дітям 
відвідувати дитячий садочок у літній 
період, у різних мікрорайонах міста 

функціонуватиме шість дитсадків.
Дошкільний навчальний заклад 

№32, що на проспекті Перемоги, 13а, 
прийматиме діток із садочків №№27, 
18, 29, 17, 16 і 32.

Садочок №5 (вулиця Даргомиж-
ського, 5) обслуговуватиме дітей із 
садків №№2, 7, 15, 25, 26, 6.

Мешканці 33-го кварталу зможуть 
водити діток до ДНЗ №19, що на вули-
ці Воїнів-інтернаціоналістів. Це стосу-
ється малюків, які до цього відвідува-
ли садочки №№19, 10, 20, 31.

ДНЗ №37 прийматиме діток із 40-
го кварталу, зокрема з дитячих закла-
дів №№4, 37, 1, 11, 3.

На вулиці Станіславського, 5а, 
працюватиме черговий садочок №13. 
До нього спрямовують дітей із садоч-
ків №№8, 12, 13, 14, 21, 23, 36, 39, 22.

Діти, які ходили до садочків №№38, 
24, 30, 34, 35, 33 і 9, влітку відвідувати-
муть ДНЗ №38, що по вулиці С. Кова-
левської, 54. 

Наразі до чергових груп надійшло 
1589 заяв від батьків.

Ірина КОСТЮК

ВИРОБНИЦТВО 

Сирзавод у Рожищі вже «не пахне»

2%
стільки відсотків склав у травні 
офіційний рівень безробіття. Він 
знизився на 0,1%, що є одним 
із найнижчих показників у світі, 
повідомили у Державній службі 
статистики.

Восени буде критична ситуація 
з овочами 
Про це заявив голова асоціації фермерів і приватних 
землевласників Рожищенського району Руслан Хомич. 
За його словами, в Україні збільшилися посіви технічних 
культур — ріпака, сої, кукурудзи, цукрового буряка. 
Овочів же вирощують мало. До того ж через погодні 
умови винищено посіви. Китай страждає від підтоплень, 
а основна житниця Європи Франція — від посухи. В ре-
зультаті восени буде ще критичніша ситуація з овочами 
та продуктами, ніж минулого року.

У Луцьку відкрито виставку 
архівних документів Великої 
Вітчизняної війни
Архівний відділ Луцької міської ради спільно з 
бібліотекою-філіалом №3 відкрив виставку архівних 
документів, присвячену пам’яті жертв війни в Україні 
(до 70-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни). 
На експозиції представлені копії архівних документів, 
добірка книг і газетних публікацій, які висвітлюють най-
жахливішу війна в історії нашого народу.

Отримувати пенсію й соціальні допомоги 
через пошту — найбільш вигідно

Зоя Соколюк завжди приязна  до односельчан
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