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Упродовж 2010 року органи 
митної служби на Волині від-

рахували до бюджету майже 1,2 
млрд. грн., а це — 93% від плано-
вих призначень, повідомляє ЗІК.

Начальник Ягодинської мит-
ниці Геннадій Федик зазначив: 
«Минулий рік був непростим для 
митної системи». Перший заступ-
ник очільника митниці Едуард 
Авдєєв розповів, що торік митни-
ки забезпечили відрахування до 
держскарбнички 1,186 млрд. грн., 
тоді як у 2009-му — лише 726,3 
млн. Цього збільшення вдало-
ся досягти за рахунок зростання 
обсягів імпорту, що підлягає до 

оподаткування. Впродовж року 
митники оформили 93,8 тисячі 
вантажно-митних декларацій.

Якщо на митниці акредито-
вано понад 2,1 тис. учасників зо-
внішньоекономічної діяльності, то 
активно працювали менше поло-
вини. Найбільші відрахування до 
бюджету забезпечили «Кроноспан» 
(60,5 млн. грн.), «СКФ Україна» (53 
млн.), Володимир-Волинський цу-
кровий завод (49 млн.), «Нестле» 
(39 млн.). Найбільше імпорту над-
ходило з Польщі (32%) і Німеч-
чини (14%). Натомість найбільше 
експорту прямувало до Німеччини 
(27%), Росії (21%), Польщі (12%).

СПОЖИВАЧ  

На волинських ринках «обважують» покупців

Фахівці державного метрологіч-
ного нагляду ДП «Волиньстан-

дартметрологія» провели перевірки 
на 148 торгових місцях на п’яти рин-
ках області. 

Результати невтішні — 25 відсо-
тків засобів вимірювальної техніки 
визнано непридатними до викорис-
тання.

Перевірялись суб’єкти підприєм-
ницької діяльності, які здійснюють 
торгівлю на території ринків (ринок 
підприємця Загородньої Н.О., ринок 
«Лучеськ» ПП «Торговий Альянс», 
ринок «Привіз» ТзОВ «Екопрод», ТК 
«Пасаж» ВКФ «Домінанта», Горохів-
ський госпрозрахунковий ринок). 
У 39 випадках виявлено порушення 
вимог Закону України «Про метро-

логію та метрологічну діяльність», а 
саме: застосування непридатних ваг 
і гир при здійсненні торговельно-
комерційних операцій і розрахунках 
між покупцем і продавцем за при-
дбані овочі, фрукти, рибу, ковбасні 
вироби, цукерки. 

Під час проведення перевірки 
було обстежено 228 одиниць засобів 
вимірювальної техніки (ваги, гирі), 
що застосовуються у сфері торгівлі, 
з яких чверть визнано непридатни-
ми до застосування.   

Порушникам видано приписи на 
заборону застосування таких гирь, а 
до адміністративної відповідальнос-
ті притягнуто 39 суб’єктів підпри-
ємницької діяльності з загальною 
сумою штрафів 5,2 тис. гривень. 
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Події
Жителі Локачинського району їздять лікуватися до 
інших міст, хоча мають свою лікарню
Реформа закладів медицини у ра-
йонах не за горами. Вона, швидше, 
має більше противників, аніж тих, 
хто її підтримує. Населення боїться, 
що через ці урядові перетрубації 
лікарень у районах взагалі не за-
лишиться, а там, як відомо, і без 
того проблем вистачає. Проте є на 
Волині лікарні, об’єднання яких із 
сусідніми закладами медицини, 
мабуть, принесло б більше користі 
для здоров’я населення, ніж те, що 
вони функціонують самі. Зокрема, 
мова йде про Локачинську цен-
тральну районну лікарню. Хворі 
локачинці однаково шукають поря-
тунку у лікарів прилеглих районів, а 
в самому закладі тільки створюють 
вигляд нормальної роботи. «Відо-
мості» побували тут і спробували 
з’ясувати, чим пацієнтів так допікає 
локачинська медицина і де шукати 
причини їх невдоволення.

Почнімо з того, що район через 
занедбаність практично всіх про-
мислових об’єктів є бідним, тож 
фінансують його для годиться. А 
районна лікарня в Локачах, як за-
уважив начальник управління охо-
рони здоров’я Волині Ігор Ващенюк, 
«з’їдає» чи не найбільше в облас-
ті бюджетних коштів на виплату 
зарплати медперсоналу, що ніяк не 

в’яжеться з якістю надання послуг. 
Тобто фонд заробітної плати щомі-
сяця коливається в межах 400 тисяч 
гривень. Це при тому, що установа 
укомплектована кадрами всього на 
третину, а лікувати, за великим ра-
хунком, нікого. У лікарні 105 ліжок, 
заповнені вони на третину. Локачани 
скаржаться на низький рівень обслу-
говування та відсутність обладнан-
ня, їдуть по лікарську допомогу до 
Торчина, Володимира-Волинського 
чи Горохова. Мешканець Локач Юрій 
І. каже, що побоявся б довірити своє 
здоров’я місцевим хірургам, тому 
коли що — звертається до торчин-
ських лікарів. Там, за його словами, і 
травматолог нормальний, і хірургія, 
і кардіологія.

Працівники лікарні, особливо 

медсестри та санітарки, хоч і нео-
хоче, та розповіли «Відомостям», що 
більшість із них працює на неповну 
ставку, а перед Новим роком їх вза-
галі попередили про неминуче ско-
рочення штату. Звісно, в цілях еко-
номії коштів. 

Заступник головного лікаря Ло-
качинської ЦРЛ Владислав Магнов-
ський розповів, що закладу не ви-
стачає кваліфікованих спеціалістів, 
тому тих, які є нині, бережуть як 
зіницю ока. Медик підтвердив, що 
більше 40% лікарів — люди пенсій-
ного віку.

— Молодь не хоче йти працюва-
ти в район через проблему з житлом. 
Однак в минулому році владці наре-
шті звернули на дану проблему увагу 
і рішенням сесії було виділено одну 
квартиру для працівників лікарні. 
Ремонт у ній був проведений ко-
штом медзакладу. Чекаємо приходу 
дитячого хірурга або невропатолога, 
тому цілком можливо, що хтось із 
цих спеціалістів там і мешкатиме, — 
каже Владислав Адамович. 

— У хірургічному відділенні, 
де  лежать пацієнти травматології, 
хірургії й урології, працюють лікарі 
пенсійного віку. Лікар-травматолог  
- інвалід за станом здоров’я, тому 
зрозуміло, що хворі шукатимуть 
більш кваліфікованої допомоги у 
тому ж Торчині, - продовжує пан 
Магновський. - Головний лікар Во-
лодимир Царук  працює за сумісни-
цтвом, є ще один хірург — інвалід 
третьої групи, нещодавно прийшов 
іще один, який приймає в поліклі-
ніці — ось і весь хірургічний склад 
лікарні. В нас немає педіатрів, тому 
їхню роботу за сумісництвом вико-
нують терапевти. Лікарі працюють 
на півтори-дві ставки. 

В лікарняній бухгалтерії нам 
надали інформацію, що протягом 
минулого року медзаклад профі-
нансовано з обласного бюджету 
трохи більш як на десять мільйонів 
гривень, з цієї суми 6,3 мільйона — 
фонд заробітної плати. Загалом у ло-
качинській лікарні працює 37 ліка-
рів (при наявності 12 вакансій) і 117 
чоловік середнього та молодшого 
персоналу. Здійснивши нехитрі під-
рахунки, «Відомості» з’ясували, що 
середній щомісячний заробіток од-
ного працівника лікарні становить 
майже 3,5 тисячі гривень з податка-
ми. Незрозуміло лише  чому частина 
молодшого та середнього персоналу 
працює на 0,75 оклада. 

Заступник начальника обласно-
го управління охорони здоров’я Іван 
Грицюк каже, що лікарня в Локачах 
після створення госпітальних окру-
гів приєднається або до Горохівської, 
або до Володимир-Волинської ЦРЛ, 
наразі це питання вирішують. Ясно 
лише одне: у жодному випадку на 
базі Локачинської ЦРЛ не створять 
потужного центру медицини.

— Приміщення цієї лікарні ззов-
ні має непоганий вигляд, але вона не 

має потрібної матеріально-технічної 
бази, тому реформа зробить із неї 
або центр реабілітації, або хоспіс, 
чекати іншого не варто, — проко-
ментував пан Грицюк.

Покращити матеріально-
технічну базу в лікарні змоги немає. 
Діє лікарняна каса, яка в 2010 році 
назбирала аж 53 тисячі гривень, бю-
джет покриває витрати на зарплату 
та комунальні платежі, тому закупи-
ти новий рентгенівський апарат чи 
зробити капітальний ремонт даху 
нема за що. В критичному стані ін-
фекційне відділення, харчоблок і 
пральня. Єдине, чим може гордити-
ся локачинська райлікарня — це від-
ремонтоване пологове відділення. 
Кошти для його капремонту виді-
лені попереднім урядом. Решта від-
ділень тільки мріють про нові меблі 
та так званий євроремонт. Реаніма-
ція «задихається» без елементарного 
обладнання, в неврології тече дах, 
у хірургії — одна діюча операцій-
на, бо у двох інших розбиті шибки 
та руйнуються стіни. Вікна змінені 
на пластикові тільки на північній 
стороні приміщення, автомобіль-
ний парк представлений аж п’ятьма 
«швидкими», двом із яких вже пішов 
третій десяток. У березні минулого 
року завдяки програмі підтримки 
сільської медицини лікарня отрима-
ла один ультразвуковий апарат і два 
електрокардіографи. На цьому під-
тримка держави закінчилась. 

Цікаво, в який спосіб локачин-
ська лікарня може стати центром 
госпітального округу, як того хотіла 
б адміністрація закладу. Заступник 
головного лікаря Владислав Магнов-
ський під час розмови неодноразово 
наголошував, що умови в горохів-

ській лікарні нічим не кращі від ло-
качинської, але центр буде розташо-
ваний саме там. 

«Відомості» з’ясували ще один 
доволі цікавий факт. Локачинський 
район є одним із чотирьох в об-
ласті, які мають так званих курато-
рів медицини. Така посада також 
досі існує в райдержадміністраціях 
Володимира-Волинського, Ковель-
щини та Маневиччини. За словами 
Івана Грицюка, це пережиток мину-
лого, ці посади були створені років 
сім тому, але вони себе не виправ-
дали, бо головний лікар районної 
лікарні автоматично є головним 
лікарем району, тож важливі питан-
ня медицини може вирішувати він 
один. У Локачах же ситуація пара-

доксальна — медицини як такої не-
має, лікувати практично нікого, зате 
куруючих — когорта: головний лікар 
Володимир Царук, його заступники 
та напівчиновник-напівлікар пан 
Карась. Чим керують — невідомо, 
хіба державними грішми. «Мудрі» 
локачинські чиновники навчилися 
жити за бюджетний кошт, при цьо-
му нічого не роблячи. Приклад бе-
руть усі, кому не лінь, у тому числі й 
медики. Іван Грицюк повідомив, що 
до кінця цього року таких «курато-
рів медицини» вже не буде, а «посаду 
головного лікаря Локачинщини за-
йме інший перспективний чоловік».

Заворушитися керівників медза-
кладу змусило приєднання ФАПів і 
сільських амбулаторій до лікарні. Як 
відомо, фінансувати їх тепер буде не 
сільський бюджет, а районний, отже, 
роботи додасться, а грошей помен-
шає. В цьому й уся проблема.

Здоров’ям населення ніхто осо-
бливо не переймається, людей так 
привчили, і кожен лікується там, 
де йому зручно. Тому, коли в Лока-
чах на базі лікарні відкриють центр 
реабілітації чи хоспіс, мешканцям 
навряд чи стане гірше, сьогодні ця 
проблема найбільше турбує лікарів 
— фінансування стане іншим і хтоз-
на, чи вдасться ще колись при міні-
мальному навантаженні отримувати 
хоч якісь  заробітки.

 Дізнатись думку районної влади 
щодо проблем у медицині, до ство-
рення яких, а точніше невирішення 
яких вона докладала руку протягом 
багатьох років, нам не вдалося. Голо-
ва райдержадміністрації Володимир 
Мазурок як зник з приїжджим гос-
тем вранці, так і не з’явився, хоча про 
зустріч було домовлено, та й люди 
чекали під дверима, бо ніхто не знав 
куди подівся і коли буде.  Напевно 
особисті справи набагато важливі-
ші, як питання району, а тим більше 
приїзд якогось там журналіста.

   Ірина КОСТЮК

Державі може не вистачити 
грошей на субсидії
Після підвищення тарифів на житлово-комунальні 
послуги у держави може не вистачити коштів 
на виплату субсидій. Про це заявив народний 
депутат від НУНС, член парламентського комітету 
з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Віктор 
Матчук. Як повідомляє прес-служба парламен-
тарія, минулого року в бюджеті було закладено 
5,9 млрд. грн. на субсидії, в цьому — 7 млрд. грн. 
Тобто коштів стало більше на 20%, а кількість 
одержувачів субсидій зросла у півтора-два рази.

106
стільки тисяч робочих місць втратила 
Україна у 2010 році. Про це заявив 
голова правління Пенсійного фонду 
Борис Зайчук. Найбільше, за його 
словами, постраждала будівельна 
галузь, що спричинило звільнення і в 
суміжних галузях.

Іноземці не зможуть купувати 
землю в Україні 
Іноземні громадяни, особи без громадянства, під-
приємства, засновані за участі іноземних фізичних і 
юридичних осіб, іноземні юридичні особи та іноземні 
держави не можуть купувати у власність землі сіль-
ськогосподарського призначення. Про це йдеться 
у проекті закону «Про ринок земель», опублікова-
ному на сайті Державного агентства землересурсів 
України. Землі сільгосппризначення можуть купувати 
лише громадяни України, юридичні особи, засновані 
згідно з законодавством, і держава.

Приймальне відділення лікарні: дах тече, вікна замінені частково

Рентгенівський апарат - «довгожитель»

Стіни в одній з операційних відділення хірургії руйнуються на очах

КАЗНА  

Обласна митниця поповнила 
держказну на 1,2 млрд. грн.


