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Голова облдержадміністрації Борис 
Клімчук неодноразово наголошу-
вав на тому, що ця установа несе 
чимале навантаження на бюджет, у 
той час, коли стоматологи можуть 
нормально заробляти й без дер-
жавної підтримки. Ліквідація сто-
матполіклініки, на думку керівника, 
дозволить ефективніше використо-
вувати вивільнені кошти. 

Начальник обласного управлін-
ня охорони здоров’я Ігор Ващенюк 
також притримується такої позиції. 
За його словами, нині в Україні сто-
їть питання, щоб усю стоматологію 
вивести з державного бюджету. Тож 
під час засідання постійної комісії 
з питань охорони здоров’я Волинь-
ради посадовець запропонував де-
путатам ліквідувати обласну сто-
матполіклініку. Чиновник вважає, 
що стоматологічні послуги в цьому 
закладі все одно не є безкоштовни-
ми, тож немає сенсу її утримувати. 
Також він зазначив, що на фінан-
сування цього медзакладу щороку 
витрачається близько мільйона гри-
вень, тож, ліквідувавши його, можна 
суттєво зекономити. 

— Гроші лишаться в медицині. 
В наших закладах є проблеми з ме-
дичним обладнанням, є програми 
по кардіології, — зазначив Ігор Ва-
щенюк. 

Позаяк особливою функцією 
поліклініки була організаційно-
методична робота, тобто проведен-
ня курсів підвищення кваліфікації, 
надання методичної допомоги ін-
шим стоматполіклінікам, то поки 
що вивчається питання створення 
методичного центру на базі обласної 
клінічної лікарні. 

— Планується, що в ньому пра-
цюватиме від двох до чотирьох осіб, 
а не 26, як зараз, — зазначив поса-
довець.

В обласній стоматполіклініці 20 
з половиною ставок на сьогодні зна-
ходяться на фінансуванні обласного 
бюджету. Ще п’ятеро осіб (три про-
тезисти та два терапевти) працюють 

на госпрозрахунку. 
— В нас є прейскурант, де всі 

ціни затверджені, — зазначив голо-
вний лікар установи Ігор Дворко.

Ознайомившись з прейскуран-
том, вияснили, що комплексний 
огляд ротової порожнини в лікаря-
терапевта вартує десять з поло-
виною гривень. Звичайна пломба 
обійдеться хворому від 20 до 30 гри-
вень, фотополімерна — орієнтовно 
50 гривень, видалення зубного каме-
ня з усіх зубів — 44 гривні. Це, зви-
чайно, далеко не безоплатно, проте 
дешевше, як у «приватників».

Та все ж, оскільки установа зна-
ходиться на державному утриманні, 
цікаво, чи лікують тут когось зовсім 
безкоштовно? За словами головного 
лікаря поліклініки, частково безко-
штовно лікують дітей. Тобто, зви-
чайні пломби ставлять безоплатно, 
а от за фотополімерну просять гро-

шей. Також за державний кошт лі-
кують зуби пільговикам. До речі, на 
протезування цієї категорії населен-
ня торік із казни додатково вкроїли 
ще двісті тисяч гривень.

Проте таку суму на пільговиків 
Ігор Дворко не вважає захмарною, 
зазначаючи що в сусідніх областях 
у цю сферу вливають значно більше 
коштів. Так, у Рівненській області на 
пільгове протезування виділили 750 

тисяч гривень, а в Житомирській — 
понад мільйон. Також пан Дворко 
зауважив, що у цих регіонах функці-
онують ще й обласні дитячі стомат-
поліклініки, а на Волині навіть дитя-
чі стоматологи не скрізь є.

— Ми ставили питання про те, 
щоб нашу поліклініку перепрофі-
лювати на дитячу. В планах було й 
введення спеціалізованої послуги 
— лікування дітей під наркозом. Та-
кий вид стоматологічної допомоги 
розрахований в основному для ді-
тей з вродженими вадами розвитку, 
для яких навіть відкрити рот — це 
проблема, — повідав головний лікар 
стоматполіклініки.

Така ініціативність головного 
лікаря не безпідставна, оскільки на 
носі було «переселення» поліклініки 
в нове просторе приміщення. Так, у 
2008 році обласною радою для ефек-
тивного функціонування обласної 
стоматполіклініки було передане 
двоповерхове приміщення на про-
спекті Відродження, 51, площею 449 
квадратних метрів плюс підвальні 
приміщення. Нині будівля готова на  
90%. Аби навести тут лад, з обласної 
казни пішла не одна тисяча гривень, 
також кошти вклала й поліклініка.

— Матеріали ми купували за ви-
ділені державою гроші, а вже велику 
частину роботи виконували своїми 
силами — через дядька, брата, свата, 
самі робили. Нам порахували, що 
вартість виконаних робіт — при-
близно 250 тисяч гривень, — повідав 
Ігор Дворко.

Тож не дивно, що така ініціати-
ва влади не дуже тішить трудовий 
колектив поліклініки. Більше того, 
вони раніше підозрювали, що ледве 
збережене в обласній комунальній 
власності приміщення хочуть роз-
базарити. Проте їх сумніви частково 
розвіяла нещодавня зустріч із об-
ласним керівництвом. За словами 
головного лікаря стоматполіклініки, 
було досягнуто усної домовленості 
з головою ОДА Борисом Клімчуком 
про те, що приміщення на Відро-
дження дозволять викупити трудо-

вому колективу з правом пролонга-
ції викупу на три роки. 

— За таких умов колектив гото-
вий придбати цю будівлю. Я розумію, 
вас може цікавити питання, де ми ві-
зьмемо гроші? Там, де всі беруть — в 
тумбочці, — резонував Ігор Дворко 
та додав: — Я запевнив Бориса Пе-
тровича, що ремонт в такому разі ми  
закінчимо самостійно. Але водночас 
хочемо мати гарантію, що й він від 
своїх слів не відмовиться.

Окрім цього, пан Дворко зазна-
чив, що у викупленому приміщенні 
вони б дозволили розмістити ме-
тодичний центр абсолютно безко-
штовно. 

Інформацію про наміри влади 
продати нове приміщення полі-
клініки саме трудовому колективу 
підтвердив і начальник управління 
охорони здоров’я Ігор Ващенюк, за-
свідчивши, що наразі це основний 
варіант, тож нині підраховують, 
скільки коштів було витрачено на ре-
конструкцію приміщення, аби вони 

сповна були повернені державі.
— Стоматологія абсолютно 

може існувати сама, в цьому про-
блем немає ніяких, — зазначив він. 
— Трудовий колектив матиме змогу 
працювати офіційно, нормально, на 
себе, не шукатиме якихось «лівих» 
заробітків.

На оперативній нараді в голови 
облдержадміністрації проінформу-
вали, що розглядають кілька варі-
антів вирішення цієї проблеми. За 
словами голови облради Володи-
мира Войтовича, одним із них є пе-
реведення поліклініки на госпроз-
рахунок. Проте остаточна доля 
медзакладу вирішуватиметься на 
найближчій сесії обласної ради. Хоча 
засідання відбудеться в середині лю-
того, начальник управління охорони 
здоров’я вважає, що ініціативу з лік-
відацією поліклініки депутати таки 
підтримають. Звичайно, економія в 
мільйон гривень для області досить 
суттєва.

Ольга УРИНА
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Події

ДТП 

16 січня ввечері в Луцьку на пр. 
Волі сталася ДТП — наїзд на 

пішохода. Постраждала шестиріч-
на дівчинка. 

Вона переходила разом із ма-
мою проїжджу частину дороги 
по нерегульованому пішохідному 
переході. Проте водій автомобіля 
«Вольво» Володимир, 1984 р. н., 
який їхав по пр. Волі в напрямку 
вул. Паркової, не помітив вчасно 
пішоходів і скоїв наїзд. 

Після ДТП дитину доставили в 
лікарню. На щастя, малеча відбула-
ся самим лише гострим стресовим 
розладом, і тому невдовзі медики 
відправили дівчинку додому.

Працівники Державної авто-
мобільної інспекції звертаються 
до водіїв транспортних засобів із 
проханням бути уважними й обе-
режними під час керування авто-
мобілем, не забувати, що на вули-
цях діти.

КОНТРАБАНДИСТ 

Прикордонники зловили чоловіка 
з трикотажем і горілкою 

Ввечері, 17 січня, співробітни-
ками Луцького прикордонного 

загону на ділянці відділу «Тур», що 
у Ратнівському районі, було при-
пинено спробу незаконного пе-
реміщення товарів поза пунктом 
пропуску з України в Республіку 
Білорусь. 

Прихований пост спостере-
ження, володіючи інформацією 
оперативних підрозділів і діль-
ничного інспектора прикордонної 
служби, вже чекав непроханих 
нічних гостей. Прикордонники за 
допомогою тепловізора чітко від-
слідковували всі маневри контр-
абандистів, які до переміщення 
товарів неодноразово перевіряли 
відсутність нарядів на кордоні. 

Аби мати повну доказову базу 
правопорушення, охоронці кордо-
ну затримали місцевого мешканця 
на самому початку перекидання 
товарів через меліоративний ка-

нал, по якому проходить держ-
кордон. Чинити опір порушник не 
став, а чесно зізнався, що таким 
чином хотів заробити грошей.

П’ять тюків із шкарпетками 
українського виробництва та 144 
пляшки горілки з українськими 
акцизними марками попередньо 
оцінили в 14 тис. грн., а порушни-
ка чекає суд за незаконний пере-
тин кордону.

ПЕРЕВІРКИ 

Підприємці, які торгують продук-
тами без відповідних докумен-

тів, повинні згортати свій бізнес на 
теренах Волині, — таке завдання по-
ставив голова ОДА Борис Клімчук 
перед контролюючими службами 
області. «Цінова інспекція пише, що 
фізичні особи-підприємці торгують 
без супровідних документів. Таких 
підприємців треба негайно закрива-
ти. Це питання безпеки життя наших 
громадян. Якщо Держцінінспекція 
не має повноважень припиняти ді-
яльність господарюючого суб’єкта, 
то інформація має бути оператив-
но по електронній пошті скинута у 
податкову, прокуратуру», — каже 
Клімчук. Борис Клімчук також дав 
доручення головному санітарному 
лікареві області Наталії Янко до 20 
січня закрити всі торговельні за-
клади у межах стометрової зони на-
вколо учбових закладів. «Якщо це 
доручення не буде виконане, то ви 
(Наталія Янко, — ред.) будете у числі 
переможених».

Наталка СЛЮСАР

В ковельському готелі 
трапилося пограбування 
Днями в одному з готелів міста Ковеля було пограбо-
вано жителя села Довгоноси Ковельського району. 
З кишені його куртки, яка була в кімнаті, поцупили 
гроші — 300 доларів США. Оперативно-пошуковими 
заходами відділу карного розшуку міліції встановле-
но, що цю крадіжку скоїла 29-річна Надія Л., жителька 
с.Волошки Ковельського району. Як виявилося, жінка 
вже була судима за подібний злочин.

До Євро-2012 Україна 
закупить двоповерхові поїзди 
АТ «Шкода Вагонка» (Чеська Республіка) виграло 
тендер Південної залізниці на поставку двох двопо-
верхових міжрегіональних поїздів подвійного струму. 
Відповідне оголошення розміщене на сайті держав-
них закупівель. Вартість договору з «Шкода Вагонка», 
підписаного 12 січня, — 39,9 мільйона євро. 

Торгові точки біля 
шкіл на Волині 
закриють

Обласну стоматполіклініку можуть ліквідувати

Шестирічна дівчинка потрапила 
під колеса авто

 «Стоматологія абсолютно 
може існувати сама, в цьо-
му проблем немає ніяких. 
Трудовий колектив матиме 
змогу працювати офіційно, 
нормально, на себе, не 
шукатиме якихось «лівих» 
заробітків».

З метою вирішення проблем жителів виборчого округу №1, до складу якого 
входять вулиці: Агрономічна, Боженка, Ванди Василевської, Весела, Весняна, Гос-
тинна, Грабовського (будинки №7А, 7Б), Далека, Дачна, Довженка, Ковпака, Комка, 
Корольова, Корнійчука, Коротченка, Крушельницької, Ландау, Молодогвардійська, 
Мамсурова, Нова, Невського, Овочева, Олега Ольжича, Олени Теліги, Ольги Беса-
раб, Окружна (вул.Боженка, 3 перейменовано на вул.Окружна, 23), Польова, По-
лонківська, Прасолів, Ранкова, Рахманінова, Рильського, Свердлова, Стрельникова, 
Спортивна, Стара дорога, Театральна,  Трудова, Туполєва, Фільваркова, Шота Руста-
велі (крім будинку №10), станція Гнідава з 01 січня 2011 року функціонує громадська 
приймальня депутата фракції ВО “Батьківщина” Луцької міської ради Бунди Наталії 
Петрівни. Мешканці даного округу можуть звертатися зі своїми скаргами, звернен-
нями та пропозиціями у громадську приймальню депутата Луцької міської ради 
Бунди Наталії Петрівни за адресою: м. Луцьк, вул. Корольова, 10 (Будинок культури 
мікрорайону Вересневе). Години прийому: перший вівторок місяця: 10.00 – 13.00 та 
останній четвер місяця: 10.00 – 13.00.

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу права оренди земельної 
ділянки: 

лот І – право оренди терміном на 5 років земельної ділянки площею 0,039 га.    
Місцерозташування – Волинська обл., Турійський район, за межами населеного пункту 

с.Селець, Селецької сільської ради. 
Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення не надані в користування та 

не передані у власність на території Селецької сільської ради.
Цільове призначення – для будівництва та обслуговування автозаправної станції. 
Кадастровий номер – 0725586000:02:001:0328.
Стартова ціна –56043,00 грн. без ПДВ   
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на період будівництва об’єкта – 69343,04 грн. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки після введення об’єкта в експлуатацію – 

138687,46 грн. 
Річна орендна плата – 3% від нормативної грошової оцінки.
Земельна ділянка багатокутної форми, рельєф – рівнинний, межує з північного заходу та пів-

дня з землями Селецької сільської ради, з південного сходу з землями загального користування, 
під’їзд до земельної ділянки здійснюватиметься по автодорозі Ковель-Володимир-Волинський-
Червоноград-Жовква. 

Земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту с.Селець, Селецької сільської 
ради. Розташована на відстані 150 м до районного центру смт.Турійськ, 1,5 км від с.Селець. 

На площу 0,1496 встановлено обмеження на використання земельної ділянки (охоронна зона 
газопроводу), земельних сервітутів не встановлено. 

Спеціальні умови – переможець аукціону відшкодовує витрати для підготовки та проведення 
аукціону. 

Гарантійний внесок в розмірі 5604,30 грн., що становить 10% від стартової ціни і реєстрацій-
ний внесок  в розмірі 470,50 грн. вноситься на: р/р 26003203233 в ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, 
МФО 380805, код 21733635. Отримувач: ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 

Остаточна оплата за придбаний лот здійснюється протягом 10 банківських днів після укла-
дання договору купівлі-продажу. Аукціон відбудеться через 30 днів після публікації інформації 
за адресою: м.Луцьк, вул.Шопена.12, к.26. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових 
внесків – не пізніше ніж за три робочих дні до дня проведення  аукціону.

Служба з організації та проведення аукціону: ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний 
центр”, м.Луцьк, вул.Шопена.12, к.26, тел.: (0332) 24-81-41, 72-60-75.

ОГОЛОШЕННЯ 

ОГОЛОШЕННЯ 

Керівництво Волинської області хоче припинити невиправдане викачування коштів з бюджету 


