
На Волині — пік збирання грибів, 
тож мешканці поліських районів 
поспішають до лісу на «тихе по-
лювання», щоб заробити трохи 
грошей. Жити за рахунок дарів лісу 
на Поліссі — звичайна справа, адже 
з роботою там ситуація не дуже 
втішна. Тільки от говорити, що на 
грибах звичайна сім’я може збити 
статки, нечесно, бо грибний сезон 
триває всього лише місяць. І, щоб 
отримати копійчину, до лісу йдуть і 
старі, і малі. 

Маневицький район на Волині 
вважається одним із найбагатших на 
гриби. Традиційно з середини верес-
ня тут розпочинається «полювання» 
на білі. Саме їх можна вигідно про-
дати або здати заготівельникам, інші 
ж цінуються мало, тож місцеві часто 
їх минають або ж беруть лише для 
себе. 

— Скільки себе пам’ятаю, ходжу 
до лісу по гриби, — розповідає меш-
канець села Черськ Маневицького 
району Богдан Медведюк. —  В ди-
тинстві цій справі мене навчав бать-
ко, тепер і сам знаю, де грибні місця. 
Щодня, як тільки розвидніється, 
вирушаю до лісу, адже хто перший 
встиг на грибні місця — того й уро-
жай. У селі кожному грибнику відо-
мі хороші місця, в нас знають, що 
під тією чи тою сосною точно має 
вирости гриб. Тож до лісу ми ходи-
мо гриби збирати, а от приїжджі їх 
шукають. Цього року помітив, що 
гриби більше ростуть у траві, в ягід-
никах, ще й невеличкими купками, а 
не поодиноко. 

Богдан повідав, що, перш як іти 
до лісу, потрібно визначитися, по 
які саме гриби йдеш. Сам, якщо ви-
рушає за білими, то бере лише їх, 
усі інші до відра не кладе, навіть як 
і трапляються, бо потім із ними хо-
дити важко. А от уже для консерву-
вання та приготування вдома може 
набрати і польських, і маслюків, але 
на це виділяє окремий день. 

У цьому селі знають, що най-
краще гриби ростуть, коли молодий 
місяць і, звісно, після дощу. Кажуть, 
останніх два роки врожаї дуже хо-
роші, а от три роки тому грибів було 
так мало, що ледь вистачило для 

себе заготовити. 
Щоправда, така врожайність 

призвела до зниження ціни. Так, 
більшість мешканців Черська везе 
гриби до Ковеля: там кілограм від-
бірних білих можна продати за 
30 гривень, а якщо трохи старіші, 
то ще дешевше. В Луцьку за ті ж 
гриби просять уже 45–50 гривень. 
А от здавати на точки прийому, що 
розміщені по селах, узагалі невигід-
но, бо за кілограм дають не більше 
20 гривень. 

— У минулі роки заготівельни-
ки і по 40 гривень давали за білі, а 
тепер зовсім небагато, — ділиться 
інша мешканка Черська Валентина 
Корнійчук. — Я працюю вчителем у 
школі, вирватися по гриби вдається 
максимум на дві годинки в день, тож 
за тиждень заробила 600 гривень.  
Хто має час, намагається вивезти 
свій «улов» хоча б на Ковель. Так, 
люди йдуть на дев’ятнадцяту годину 
на дизель (до станції близько 5 км. 
— Ред.) до Ковеля, там біля вокзалу 
завжди ввечері збираються грибни-
ки. Не всі зібрані гриби ми збуваємо 
відразу — частину з них сушимо та 
консервуємо і продаємо вже взимку. 
Іноді таким способом можна заро-
бити ще краще. 

В Черську по гриби ходять усі, 

навіть школярі після уроків за якісь 
дві годинки назбирують по кілогра-
му і вже мають свою копійку. А от 
досвідчені грибники можуть і до де-
сяти кіло за день набрати. 

— За ранок у середньому назби-
рую близько п’яти кілограмів справ-
жніх грибів, а після дощу можу й 
дев’ять принести, — повідав Богдан 
Медведюк. — Свої гриби, ще трохи 
зібравши по людях у сусідньому селі, 
відвожу в Ковель, там здаю заготі-
вельникам, іноді — перекупникам 
на базарі. Буває, маю замовлення з 
ресторанів чи кафе, а іноді в мене 
купують люди з Червонограда, які 
у Львові продаватимуть значно до-
рожче. Оскільки я «кручусь» і шу-
каю місця, де вигідніше продати, то 
за сезон заробляю непогано. Мій 
знайомий щодня передає не менше 
десяти кілограмів грибів дітям на 
Ковель, і вони там продають. При 
ціні 30 гривень за кілограм у день 
вдається заробити близько 300 гри-
вень. Якщо врахувати, що сезон 
триває близько місяця, то за цей час 
можна заробити десь дев’ять тисяч 
гривень, але це якщо кожного дня 
здавати по десять кілограмів. Звісно, 
якщо сім’я велика й усі хороші гриб-
ники, то заробити вдасться більше. 

Ольга УРИНА 

ЄС має намір продовжити тех-
нічну і фінансову підтрим-

ку українських економічних ре-
форм. У разі підписання Угоди про 
асоціацію та зону вільної торгівлі 
ЄС планує виділити на це 45 міль-
йонів євро, повідомив глава пред-
ставництва Євросоюзу в Україні 
Ян Томбінський, передає ТСН. 

«Ми будемо продовжувати 
підтримку українських інститу-
ційних реформ, уже затверджено 
спеціальний бюджет на такі цілі: 
45 мільйонів євро в 2013–2014 ро-
ках на реформи сектора управлін-
ня. Виділення фінансування зале-
жатиме від того, чи буде підписана 
Угода у Вільнюсі», — сказав Том-
бінський. 

Як зазначив представник ЄС, 
українській стороні необхідно 
«прибрати перепони, які ще зали-
шилися». 

Відомості.інфо
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Понад двісті волинян у віці за 45 років отримали ваучер на безкоштовну освіту На рекламу ліків 
щороку йде 
4 млрд грн 

«Відомості» вже писали про те, 
що сьогодні люди, яким більше 
45 років, незалежно від того, пра-
цюють чи безробітні, які мають не 
менше 15 років страхового стажу, 
можуть освоїти нову професію чи 
підвищити кваліфікацію в приско-
реному режимі за кошти Фонду 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випа-
док безробіття. Вони мають право 
на одноразове отримання ваучера, 
на підставі якого і здійснюється 
навчання. Максимальна вартість 
ваучера — 11470 грн. На Волині 
поки що тільки 204 людини виріши-
ли скористатися цією можливістю, 
хоча в річному бюджеті на цю по-
требу закладено 6,5 млн грн, тобто 
в середньому вистачить на близько 
900 ваучерів. 

Як розповіла директор обласно-
го центру зайнятості Раїса Кучмук, 
ті, хто отримав ваучер, найчастіше 
обирали професію тракториста-ма-
шиніста, трохи менше — електрога-
зозварника, плодоовочівника, спе-
ціальності «Промислове і цивільне 
будівництво», «Обслуговування 
та ремонт автомобілів», «Розробка 
програмного забезпечення» й ін. 

— Процес видачі ваучерів підка-
зує, де є незаповнені ніші на ринку 
праці, якого спеціаліста потребує 
роботодавець, — зауважує Раїса 
Євгенівна. — Однак ми стикнулися 
з перепонами для отримання вау-
черів. Найбільша — недостатність 
трудового стажу, адже люди зде-

більшого впродовж життя працю-
вали нелегально. По-друге, відсут-
ність будь-якої освіти. По-третє, 
наші навчальні заклади виявилися 
неготовими до надання послуг за 
ваучерами, бо мають обмеження 
ліцензованого обсягу за певними 
спеціальностями, і тому доводиться 
переконувати Міністерство освіти 
його додати певним закладам, де 
люди виявили бажання навчатися. 

Є ця проблема у Луцькому наці-
ональному технічному університеті, 
який одним із найперших зголосив-
ся навчати доросле населення. Ке-
рівник навчально-наукового центру 
післядипломної освіти цього уні-
верситету Зоряна Герасимчук по-
відомила, що вони вже звернулися 

до міністерства щодо розширення 
ліцензійного обсягу за напрямком 
«Автомобілі й автосправа». 

— У нас здійснюватиметься 
підготовка за ваучерами з трьох 
спеціальностей — «Промислове бу-
дівництво», «Міське будівництво 
та господарство» (група осіб, які 
бажають працювати і будуть за-
йняті у житлово-комунальній сфе-
рі) та «Автомобілі й автомобільне 
господарство», — розповіла Зоряна 
Вікторівна. — Проводимо роботу з 
розширення спектра спеціальнос-
тей за останнім напрямком. Пла-
нуємо навчати за спеціальністю 
«Комп’ютерні системи та мережі» й 
ще за п’ятьма іншими. 

Вона зауважила, що для цих ка-

тегорій осіб буде здійснено гнучку 
адаптацію навчальних планів. 

В іншому навчальному закладі, 
філії Оваднівського професійно-
го ліцею, що в Локачах, на сьогодні 
одинадцять чоловік виявили бажан-
ня здобути професію плодоовочів-
ника. Група ще формується, дода-
ються охочі з інших районів. 

— Ця професія не виникла на 
порожньому місці, — розповідає 
директор Локачинського районного 
центру зайнятості Олександр Ре-
брук. — Адже в районі працює одне 
з найбільших в Україні аграрних під-
приємств із іноземними інвестиція-
ми ПП «ФруктЕксПол», що вирощує 
смородину на 260 га. Воно потребує 
саме працівників такої категорії, 
як й інші фермерські господарства, 
сільськогосподарські підприємства. 
Крім того, ми йдемо у Європу, й ско-
ро, так, як за кордоном, реалізову-
вати вирощену продукцію зможуть 
тільки ті, хто має освіту, відповідні 
сертифікати. 

Тут першим учасником програ-
ми надання ваучерів став житель 
села Залужне Лук’ян Дмитрук. Чо-
ловікові 53 роки, він має спеціаль-
ність машиніста баштового крана, 
але зараз працює в особистому гос-
подарстві, обробляє 4 га землі. Пере-
конаний, що нові знання з плодоово-
чівництва йому не завадять. Слухачі 
за цим напрямком будуть навчатися 
у післяобідній час упродовж трьох 
місяців. Після завершення одержать 
свідоцтво державного зразка. 

Людмила ШИШКО

Після підписання Угоди про асоціацію 
ЄС дасть Україні €45 млн на реформи 

Ув’язнені зможуть 
користуватися мобілками 
Відповідний Закон «Про внесення змін до Криміналь-
но-виконавчого кодексу України щодо порядку й умов 
відбування покарання» підписав Президент, повідомили 
в прес-службі глави держави. Так, згідно з законом, засу-
джені до обмеження або позбавлення волі, що перебу-
вають на дільницях соціальної реабілітації, можуть мати 
при собі мобільні телефони й аксесуари до них. Теле-
фонні розмови дозволять і засудженим, що перебувають 
у дисциплінарних ізоляторах, карцерах, переведені в 
приміщення камерного типу з виховною метою. 

За вісім місяців на Волині 
сталася 271 ДТП із потерпілими 
На автошляхах області за 8 місяців 2013 року зареєстро-
вано 271 дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими, 
під час яких 297 осіб травмовано та 61 учасник дорож-
нього руху загинув. Причинами аварій є перевищення 
безпечної швидкості руху — 125 випадків, або майже 
34,3% від усіх ДТП із постраждалими, а також порушення 
правил маневрування (83, або 22,8%), керування тран-
спортним засобом у нетверезому стані (27, або 7,4%), 
виїзд на зустрічну смугу (26, або 7,1%), перехід через 
проїзну частину в невстановленому місці (19, або 5,2%). 

3%
на стільки у серпні зменшила-
ся реальна зарплата українців 
порівняно з липнем 2013 року 
(порівняно з серпнем 2012 року 
зросла на 8,1%). Про це повідо-
мляє Державна служба статис-
тики. 

Лук’ян Дмитрук (посередині) одним із перших взяв ваучер на здобуття освіти

Шановні працівники поштового 
зв’язку Волині! 
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Прийміть найщиріші вітання 
та найкращі побажання з нагоди 
Всесвітнього дня пошти! 

Сьогодні Українське державне 
підприємство поштового зв’язку 
«Укрпошта» є одним із найваго-
міших підприємств в Україні, яке 
використовує результати науко-
вого прогресу в технології тран-
спортування, щоб якнайскоріше 
доставити пошту до своїх клієнтів, 
запроваджує нові програми. Разом 
із швидким ростом конкуренції та 
вищими вимогами клієнтів на під-
приємстві постійно вносяться змі-
ни у якість поштових послуг. 

Поштовий зв’язок невід’ємний 
від потреб людства, бо завжди 
супроводжує одвічну його необ-
хідність у спілкуванні. І сьогодні, 
попри активний наступ нових за-
собів передання інформації, спіл-
кування, пошта долає відстані й 
єднає людей у будь-яких куточках 
світу. 

Ви, шановні поштовики, вико-
нуєте нелегку, але вкрай необхідну 
людям роботу, бо добре розумієте, 
наскільки важливо вчасно доста-
вити періодичні видання, корес-
понденцію, пенсійні кошти тощо. 
Поштовий зв’язок — це галузь, де 
працюють люди, всією душею від-
дані поштовій справі. 

Від щирого серця надсилаємо 
Вам і Вашим сім’ям слова вдячнос-
ті та пошани, побажання міцного 
здоров’я, радощів у житті, нових 
трудових звершень, наполегливос-
ті у поставлених цілях. Хай завжди 
зігріває вас тепло людської подяки 
за добрі справи, а праця множить 
добробут вашої родини. 

Дякуємо Вам за професійну 
майстерність і сумлінну працю. 

З повагою Ярослав Кравчук, 
директор Волинської дирекції 

УДППЗ «Укрпошта» 

Щороку в Україні витрача-
ється близько 4 млрд грн на 

рекламу лікарських препаратів. 
Про це під час прес-конференції 
повідомив член Тимчасової слід-
чої комісії Верховної Ради Украї-
ни з питань розслідування фак-
тів порушення законодавства 
України при здійсненні держав-
них закупівель народний депу-
тат України Павло Петренко. 

«4 млрд грн вони (виробни-
ки ліків. — Ред.) просто витра-
чають на рекламу. Уявіть, які у 
них прибутки, якщо ця цифра — 
лише 10% від їхнього щорічного 
доходу», — зазначив Петренко. 

Крім цього, за словами нар-
депа, проблемою в Україні є 
також продаж лікарських пре-
паратів без рецепта і лікарі-
дистриб’ютори, повідомляють 
УНН. 

«Я розумію, що рівень заро-
бітної плати змушує лікарів пе-
ретворитися на дистриб’юторів. 
Тому вони агітують за ті препа-
рати, які їм нав’язує продавець, 
лише тому, що хочуть прогоду-
вати свою сім’ю», — сказав він. 

Як раніше повідомлялося, 
причина завищення цін на ім-
портні медикаменти полягає в 
тому, що в їх вартість виробники 
й імпортери включають коруп-
ційну складову. 

Для мешканців Полісся грибний сезон — 
можливість поповнити сімейний бюджет 


