
Луцький міський голова 
Микола Романюк вручив 

формений одяг та аптечки мілі-
ціонерам, які будуть нести па-
трульну службу в зоні антите-
рористичної операції. За кошти 
міського бюджету було придба-
но 50 комплектів (берци, кос-
тюми (х/б), футболки, кашкети, 
розвантажувальні жилети). За 
спонсорські кошти купили 30 
аптечок та медикаменти. Місь-
кий голова доручив в. о. началь-
ника Луцького міського відділу 
УМВС України у Волинській 
області Ігорю Муковозу взяти 
на облік сім’ї міліціонерів, які 
перебуватимуть у відрядженні 
на Сході, й опікуватися ними. 
Спільно з міською владою допо-
магати вирішувати їхні пробле-
ми, щоб чоловіки на службі були 
спокійними за свої родини. 

У складі зведеного загону об-
ласті у відрядження їдуть 20 кра-
щих міліціонерів нашого міста, 
а тому щиро бажаємо скоро зу-
стріти їх у доброму здоров’ї. 

Швидким зростанням парт-
нерської мережі за про-

грамою «ПриватБанку» «Бону-
сПлюс» сьогодні на Волині не 
здивуєш нікого. 

Новий партнер, який попо-
внив ряди волинської мережі, — 
піцерія «Фелічіта». 

Давно знайомий для лучан 
заклад тепер зможе розрахува-
ти своїх відвідувачів бонусним 
рахунком від «ПриватБанку». 
Зручно та приємно скористати-
ся нагодою відпочинку в закладі 
«Фелічіта» й отримати винагоро-
ду до 5% на свій бонусний раху-
нок при розрахунку карткою. Це 
стало можливим після підклю-
чення піцерії до програми «Бо-
нусПлюс» «ПриватБанку». Тож 
відтепер клієнти закладу можуть 
самі обирати зручний для них 
спосіб оплати і накопичувати 
бонуси. 

Як повідомили у «Приват-
Банку», місячний оборот мережі 
«БонусПлюс» на Волині стано-
вить 15 754 399 грн. При цьому  
майже 52 тисячі клієнтів скорис-
талися послугою «БонусПлюс» 
і розрахувалися накопиченими 
бонусами. 

Програма «БонусПлюс» діє в 
магазинах-партнерах «Приват-
Банку» і доступна більш ніж 18 
мільйонам власників пластико-
вих карт банку. Суть програми 
полягає в тому, що за кожну ви-
трачену гривню банк повертає 
від 3 до 20% від суми покупки на 
спеціальний бонусний рахунок. 
Ці гроші потім можна вільно ви-
тратити в будь-якій торговельній 
точці мережі. На сьогодні тільки 
в Україні в мережі «БонусПлюс» 
працює більше 27 тис. торгових 
точок, зокрема найбільші мережі 
продуктових магазинів, аптек, 
салонів електроніки та побу-
тової техніки, закладів громад-
ського харчування, транспорт-
них і авіаційних компаній. 

Тільки по Волині ця цифра 
сягає більш як 1400 закладів. 
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Україна заборонить в’їзд 
500 росіянам 
Про підготовку списку, який забороняє в’їзд 
на територію України приблизно півтисячі 
російських громадян, повідомив на своїй 
сторінці в Facebook радник міністра внутрішніх 
справ України Антон Геращенко. «Ми зараз зі 
свого боку готуємо список із заборони в’їзду 
в Україну близько 500 російських діячів, що 
схвалили анексію Криму», — написав він. 

16,2
Грошей на медикаменти 
військовим нема 
У державному бюджеті України не залишилося 
коштів на закупівлю медикаментів для сил 
антитерористичної операції на Донбасі. Про 
це повідомив міністр охорони здоров’я Олег 
Мусій. «Ті кошти, які закладені в бюджеті, вже 
давно використані. І тих коштів, які передбачені в 
бюджеті, звісно, не вистачає на медикаментозне 
забезпечення. З них 80% розподіляється на 
заробітну плату і тільки 7% — на медикаменти», — 
розповів Мусій. 

стільки мільярдів гривень 
недоотримав держбюджет. 
Так, Державна казначейська 
служба повідомляє про 
надходження впродовж 
січня–липня 2014-го 
229,6 млрд грн на її рахунки. 

Середземне море — озеро Пісочне? Пісочне! 

Напоєне запахом хвойного лісу по-
вітря, кришталево чиста вода озера 
Пісочного, набір різноманітних 
лікувальних процедур і уважний 
персонал — усе це запам’ятовує 
надовго кожен пацієнт санаторію 
«Лісова пісня». 

Вже майже півстоліття приймає 
відвідувачів ця прекрасна оздоров-
ниця, розміщена в одному з найма-
льовничіших куточків Шацького 
поозер’я, і щороку її популярність 
зростає. Цієї спекотливої пори 
тут немає жодного вільного місця. 
Окрім традиційного набору медич-
них послуг, у «Лісовій пісні» ще й 
дбають про змістовне дозвілля па-
цієнтів. Організовують екскурсії 
озерним краєм, поїздки в древній 
Володимир-Волинський, Брест, Бі-
ловезьку пущу. Популярні й диско-
теки на відкритому танцювальному 
майданчику. 

Шарму додає і невеличкий ри-
нок, на якому зараз можна придбати 
ягоди ожини, родичку чорниці — 
лохину (голубика — рос.), яка тут 
завбільшки з вишню, і, звичайно ж, 
копчену та в’ялену рибу. На жаль, 
місцевого делікатесу — вугра — ви 
зараз рідко побачите, а ось соми, 
лящі, плотва ще не перевелися. 

Відпочивають у «Лісовій пісні» 
люди з різних регіонів України. Є й 
іноземці. 88-річний Михайло Басс, 
наприклад, приїхав сюди з далекого 
Ізраїлю. І зовсім не через те, що ціна 
путівки відносно невисока, а тому, 
що йому добре і затишно тут. До речі, 

в «Лісову пісню», хоч живе Михайло 
Ілліч у місті Холон усього за два кі-
лометри від пляжу на Середземному 
морі, приїздить уже 20 років підряд. 
Ще більший стаж у постійного клієн-
та цього волинського санаторію лу-
чанина Юрія Бахмачука. Щороку, ось 
уже протягом чверті віку, знаний в 
області спеціаліст-водогосподарник 
їде сюди, аби поправити здоров’я, 
набратися сил і енергії на цілий рік. 
І таких друзів у «Лісової пісні» сотні. 
Та що там казати, я теж хоч на кілька 
днів намагаються потрапити сюди, 
щоб потім цілий рік знову чекати по-
бачення з цією прекрасною оздоров-
ницею, відчути на собі ніжний дотик 
озера Пісочного. 

Вода у ньому, кажуть, у рази 
чистіша, як у київському водогоні. 

А ще вона має чудесну властивість 
пом’якшувати шкіру, робити її елас-
тичною. Подейкують, на початку 
ХХ століття її возили бочками у 
Варшаву для ванн тамтешнім красу-
ням. Окрім того, водичка Пісочного 
володіє здатністю швидко загоювати 
рани, подряпини тощо. До речі, така 
ж помічна вода і на Світязі та ще ба-
гатьох озерах краю. 

Директор санаторію Віктор Кар-
пук уже давно мріє побудувати ба-
сейн, щоб навіть узимку пацієнти 
мали змогу насолоджуватися цією 
унікальною за своїми властивостя-
ми озерною водою. На жаль, закла-
ду без допомоги обласного бюджету 
важко завершити цей довгобуд. 

У ці жаркі серпневі дні пляж 
санаторію вщент заповнений відпо-
чивальниками. Якщо в Криму про-
блема із заповненням здравниць і 
приватних гостинних садиб, то у 
«Лісовій пісні» та в місцевих ґазд 
постійний аншлаг. Дивлячись на це, 
починаєш навіть дещо співчувати 
директору санаторію, який, попри 
все бажання, не може задовольнити 
попит на путівки. 

Пригадую збори активу області 
ще радянських часів, на яких один 
із київських високопосадовців про-
рокував Волині перспективу стати 
однією із загальнодержавних здрав-
ниць. Маючи такі прекрасні озера, 
унікальну природу, наш край дійсно 
найближчими роками може взяти 
на себе турботу про масове оздо-
ровлення населення. Був би лишень 
мир, а санаторії ми ще побудуємо. 

Микола ЯКИМЕНКО 

У Луцьку 
до програми 
«БонусПлюс» 
підключено 
мережу піцерій 
«Фелічіта» 

Волинські нацгвардійці повернулися додому із зони АТО 

Мер Луцька 
пообіцяв опіку й 
допомогу сім’ям 
міліціонерів, які 
служать на Сході 

Один зі спальних корпусів «Лісової пісні»

Першого дня серпня до Луцька 
повернулися військовослуж-

бовці військової частини № 1141 На-
ціональної гвардії України. Сльози 
щастя та радості не міг стримати 
ніхто, адже їхні чоловіки, сини й та-
тусі живими повернулися на рідну 
землю. 

Сорок сім бійців приїхали до 
Луцька, державний та волинський 
прапори означили військову колону. 
Зустрічали захисників рідні, друзі, 
колеги. А також влада області й міс-
та і керівництво силових структур. 

«Хлопці два місяці несли служ-
бу на блокпостах поруч із держав-
ним кордоном східних регіонів із 
Російською Федерацією. Були нео-
дноразово обстріляні з реактивної 
та іншої важкої артилерії ворога», 
— розповів т. в. о. командира вій-
ськової частини 1141 майор Валерій 
Вітковський. 

«Нацгвардія понесла значні 
втрати у військовому майні, але 
життя кожного з них, що є найго-
ловнішим, збережено. За черговим 

наказом командування готові ви-
конувати нові бойові завдання», 
— підкреслив т. в. о. командира в/ч 
1141 Валерій Вітковський. 

За гарною українською тради-
цією учасники творчого колективу 
«Радість» зустріли наших земляків 
хлібом і сіллю. Опісля дівчата ко-
лективу вручили кожному вояку 
квітку троянди — як символ любо-
ві та радості за те, що наші земляки 
повернулися на рідну Україну. 

Найзворушливішим моментом 

була зустріч військовослужбовців із 
рідними, які вітали їх міцними обі-
ймами зі слізьми щастя на очах. 

Трирічний Сашко, як справжній 
патріот, зустрічав татка з прапором 
України у руках. Дідусь Василь По-
ліщук розповідає, що українське 
знамено привіз із Луганської облас-
ті зять, який відстоює нашу державу 
на Сході. «Більше ста днів він пере-
бував там із цим прапором», — роз-
повідає пенсіонер. Його зять, Ана-
толій Гречаник, із 6 червня служить 
у зоні АТО. 

Волинь має стати всеукраїнською здравницею 


