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У США заморожено рахунки 
російських банків на $637 
мільйонів 
На заморожених рахунках банку «Россия» та «Сбербанку» у 
США лежить 572 мільйони. Заморожені в Штатах у рамках 
санкцій активи російських банків «Россия», «Сбербанк» і 
«СМП Банк» сягнули близько 640 мільйонів доларів. Про 
це пише газета Wall Street Journal із посиланням на дані, 
надані їй американським Мінфіном. Повідомляється, що 
банк «Россия» став першою російською юрособою, що по-
трапила під американські санкції після анексії Криму. 

Британія подарує 
обладнання для 
української армії 
на $1,3 млн 
Про це йдеться у повідомленні прес-служби 
Міноборони Британії. Зокрема, Сполучене Коро-
лівство подарує Україні 2000 шоломів марки 6, 
150 — із вмонтованими приладами нічного 
бачення, 200 GPS-навігаторів, 220 захищених но-
утбуків, 1000 пакетів першої медичної допомоги.  

5,3
стількох відсотків сягнула 
інфляція в Україні у лютому. 
Про це повідомили у Держ-
статі. Це найвищий показник 
за останні чотири місяці. 
Простежується тенденція 
зростання цін щомісяця. 

Старшому механіку ВП шахти № 9 
«Нововолинська» Йосипу Торчилу 
виповнилося 75, а він досі пра-
цює на підприємстві. Його стаж 
— 54 роки. Залізо він порівнює з 
глиною і переймається можливим 
закриттям шахт, бо вважає, що в 
Україні має бути своє вугілля. А ще 
йому боляче за те, що з кожним 
роком механіків на підприємстві 
стає все менше. 

У механічному цеху кипить 
робота. Працює токарний станок, 
стукає молоток, сипле іскри від зва-
рювального апарата, чутно чоловічі 
голоси. Біля обладнання зібрався 
«консиліум» спеціалістів, щоб обго-
ворити деталі подальшого ремонту. 
Ніби задача не з важких, та пробле-
ма полягає у відсутності запасних 
частин, купити можливості немає — 
кошти не виділяються, а старі майже 
не придатні. От і спробуй зроби зі 
старого нове. До чоловіків підходить 
Йосип Лук’янович. Дивиться уваж-
но, слухає їхню розмову та йде геть. 
І коли озвучені всі варіанти, він по-
вертається до них і дає слушну по-
раду. Хлопці уважно слухають і ро-
блять те, що він каже. 

— Це ж треба! — дивується один 
із механіків. — Він же просто прий-
шов і тільки глянув. Навіть слова не 
промовив. А за кілька хвилин уже 
знайшов вихід. Це ж, напевно, ходив 
і міркував увесь цей час старий. Ну 
й голова! 

Цьому сивочолому статному 
чоловікові з мудрими очима ви-
повнилося 75 літ. Ніби й немало, 
але й небагато, якщо брати за мір-
ками вселенського масштабу. Він 
сором’язливо зізнається, що не звик 
до такої уваги до своєї персони, а 
просто виконує роботу, якій при-
святив усе життя. У такому віці його 
товариші та знайомі давно сидять на 
пенсії та няньчать онуків. А він ще 
працює і передає досвід молодшому 
поколінню. Хоча, бідкається, вже 
й передавати немає кому. Чимало 
учнів поставали пенсіонерами. А 
молодь не бачить перспектив у ву-
гільній галузі. 

— Нема кого вчити. Бо ніхто не 
хоче вступати до вищих навчаль-
них закладів. А в ПТУ спеціалістів 
не роблять, — ділиться заслужений 
шахтар України, старший механік 
ВП шахти № 9 «Нововолинська» з 
54-річним стажем Йосип Торчило. 
— Приходять такі звідти, що гайку 

накреслити не вміють. Чого їх там 
вчать — не знаю. Чи то вони так 
хочуть вчитися. Пам’ятаю, як я на-
вчався у центральній електромеха-
нічній майстерні. Тоді тільки шахти 
одна за одною будувалися і потрібні 
були спеціалісти. А на базі майстерні 
готували слюсарів, токарів та шофе-
рів для Львівсько-Волинського ба-
сейну. В мене була така тяга до знань 
і до роботи, що забував про те, що 
робочий час закінчується. Згодом 
вступив до Львівського політехніч-
ного інституту, і мене запросили на 
шахту № 3, яка входила тоді до скла-
ду шахти № 9. І ось уже 54 роки, як я 
ремонтую обладнання. Скільки себе 
пам’ятаю, весь свій час проводжу на 
підприємстві. На сьогодні вже якось 
менше турбують. А колись не знав, 
що таке вихідний день. Казав, що 
краще додому не ходити, а бути на 
шахті. Навіть уночі доводилося пра-
цювати. Дружина з розумінням ста-
вилась до усього. Вона у мене мудра 
жінка, вчитель. Сьогодні вже можна 
було б на відпочинок. Мої учні вже 
на пенсії, а я все ще працюю. Вважаю, 

що коли працюєш — значить, жи-
веш. А підеш на пенсію, то почнеш 
слухати, де болить, і шукати ліки 
від хвороб. Але якщо скоротять, то 
й буду тоді відпочивати. Місяць пе-
ремучуся і заспокоюсь. Удома є чим 
зайнятися: город, теплиці. Буду зем-
леробом, як мої батьки. Хоча і так 
усе життя в землі працюю. Бо виріс 
у селі, а в селі без землі та господар-
ства не проживеш. Незабаром буде-
мо відзначати «День табеля». У нас 
у родині започаткована традиція: 

онуки приносять свої табелі напри-
кінці навчального року з хорошими 
оцінками, і ми святкуємо. У дворі 
під виноградом є альтанка, де накри-
ваємо стіл, смажимо шашлики. Для 
мене мої онуки є гордістю. Внучка 
ось уже неодноразово виборює при-
зові місця у всеукраїнських конкур-
сах із географії, а онук переважає у 
математиці. Син продовжує мою 
справу на шахті. Він механік. Також 
«лікує» залізо. Воно як глина. З ньо-
го можливо багато чого робити. Бо 
недарма кажуть: «Глину можна лі-
пити, а залізо — варити». Є токарні 
верстати, зварювальні апарати, які 
реанімують старе обладнання. На 
жаль, сьогодні змушені виходити зі 
ситуації, коли не вистачає коштів на 
закупівлю нового та на запчастини 
до старого обладнання. Головне у 
нашій професії — раціоналізатор-
ський підхід та кмітливість. Буває, 
що дивишся на матеріал, який май-
же непридатний до використання, 
мізкуєш, як же можна з нього зро-
бити такий, щоб працював. Похо-
диш трохи, подумаєш, а потім думка 
раціоналізаторська спрацьовує — і 
вже робота кипить. А за якийсь час 
і обладнання працює. 

За роки роботи доводилось із 
багатьма людьми працювати. Один 

за одним змінювалися керівники, 
підлеглі. Й усі люди різні. Ідеальних 
немає в природі. Немає таких, щоб 
були тільки погані, і навпаки. У кож-
ного свій характер, свої плюси та 
мінуси. Тому я навчився з розумін-
ням ставитися до кожного. Потріб-
но бути терплячим до образ. Інколи 
людина наговорить у запалі, а потім 
шкодує про це і просить вибачення. 
У таких випадках треба не поспіша-
ти шукати свою правоту і витримати 
час, який усе розставляє на свої міс-
ця. А ще необхідно любити справу, 
яку ти робиш. Правильніше — бути 
вірним професії. Інакше для тебе 
твоя робота буде тягарем. 

У нашій розмові Йосип 
Лук’янович із сумом поділився на-
болілим. Шкода йому, що шахти сьо-
годні на межі закриття. 

— Не можна їх закривати. Ті 
35 вугільних підприємств, що за-
лишилися в Україні, потрібно під-
тримувати. А ще треба якнайшвид-
ше вводити в експлуатацію шахту 
№ 10 «Нововолинська», яка чомусь 
так довго будується. Яке не є госпо-
дарство, але своє. Можна докупляти 
вугілля, але і своє потрібно мати. 
Якщо вести з розумом господарство, 
то і праця буде виправдана. 

Жанна МАРКОВСЬКА  

Приховані кошти виявили в 
контрольному пункті «Калан-

чак», що на адміністративній межі 
з тимчасово окупованою територі-
єю АР Крим, прикордонники Хер-
сонського загону спільно з праців-
никами митниці. 

Під час здійснення перевірки 
документів прикордонники помі-
тили, що 29-річний громадянин 
України, який прямував на ван-
тажівці з м. Джанкой до Вінниці, 
почав помітно нервувати. У ході 
проведення поглибленого огляду 
під обшивкою у верхньому бар-

дачку в кабіні водія було знайдено 
два поліетиленові пакунки. В них 
було приховано понад 400 тисяч 
гривень. За цим фактом складе-
ний протокол, а кошти встанов-
леним порядком вилучені. 

Протягом кількох минулих 
тижнів прикордонники нео-
дноразово виявляли факти не-
законного переміщення коштів 
на адміністративній межі з Кри-
мом. Так, лише минулого тижня 
у контрольному пункті «Чонгар» 
вилучили майже мільйон росій-
ських рублів. 

Верховна Рада прийняла змі-
ни до Закону України «Про 

Державний бюджет України на 
2015 рік», врахувавши витрати 
на фінансування заходів на до-
будову шахти № 10 «Нововолин-
ська» у сумі 200 мільйонів гри-
вень. «Але потрібно оцінювати 
можливості вугілля, яке буде 
видобуватися на десятій шахті, 
— підкреслив голова облдержад-
міністрації Володимир Гунчик. 
— На превеликий жаль, воно не 
зовсім влаштовує теплоенерге-
тичні компанії, тому потрібно 
реально підійти до аналізу про-
ектів, які пропонують партнери. 
Суть цих проектів полягає у пе-
реробці вугілля на місці. При-
кро, але ініціатива таких проек-
тів чомусь не йде від керівництва 
шахт. Наголосив Володимир Гун-
чик і на тому, що в першу чергу 
потрібно реорганізувати струк-
туру управління ДП «Волинь-
вугілля», адже адміністративні 
витрати помітно впливають на 
вартість тонни вугілля. 

Волиняни Сергій Лесик, Олек-
сандр Левчук та Богдан Жи-

гаревич передали благодійному 
фонду «Волинь-2014» автомобіль 
ЗІЛ-130, який відправлять у зону 
проведення антитерористичної 
операції. Вантажний фургон піс-
ля капітального ремонту. Двигун 
та ходова — у відмінному стані, 
тому транспортний засіб готовий 
служити українським військовос-
лужбовцям для їхніх потреб. Бла-
годійний фонд обіцяє невдовзі 
доправити ЗІЛ на передову. 

Чоловік намагався перевезти через 
кордон два пакунки із 400 тис. грн 

На добудову шахти 
№ 10 виділено 
200 мільйонів 
гривень 

Волиняни 
передали в зону 
АТО вантажний 
автомобіль 

Медичний інвентар працівникам 
роти патрульної служби міліції 

особливого призначення презенту-
вала благодійниця Ніна Довга. 

— Зважаючи на те, що чимало 
правоохоронців та військовослуж-
бовців із Волині, виконуючи завдання 
в зоні проведення антитерористичної 
операції, отримали серйозні поранен-
ня та потребують тривалого курсу 

реабілітації, Ніна Володимирівна пе-
редала нам спеціальне ортопедичне 
обладнання. Сподіваємося, що воно 
буде допомагати нашим побратимам 
якнайшвидше ставати на ноги, — за-
уважив боєць роти «Світязь» Андрій 
Міщук. 

У свою чергу керівник сектору ме-
дичного забезпечення УМВС України 
у Волинській області Валентин Подо-
йлов подякував за такий презент і за-

уважив: 
— Це обладнання буде викорис-

товуватись як для реабілітації поране-
них бійців, так і для лікування ветера-
нів органів внутрішніх справ. Разом із 
головним лікарем військового госпі-
талю Олександром Хоменком визна-
чимо, кому цей інвентар найбільше 
потрібний. 

СЗГ УМВС України
у Волинській області 

Бійці роти «Світязь» передали на потреби міліцейського госпіталю 
ортопедичне обладнання 

Уже 54 роки, як я ремон-
тую обладнання. Скільки 
себе пам’ятаю, весь свій 
час проводжу на підпри-
ємстві. На сьогодні вже 
якось менше турбують. А 
колись не знав, що таке 
вихідний день. Казав, що 
краще додому не ходити, а 
бути на шахті. Навіть уночі 
доводилося працювати

Більше півстоліття він «лікує» 
залізо на шахті 


