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На комунальних підприємствах 
Луцька розпочалися перевір-

ки їх економічного стану, особливо 
прибутковості. Першим під приціл 
потрапила організація «Автопарк-
сервіс». За останні два роки з часу 
свого заснування прибутки вона 
почала приносити лише зараз. Крім 
того, керівництво встигло заборгу-
вати працівникам заробітну плату, 
борг наразі становить 49 тисяч гри-
вень. Отож у міських чиновників 
виникли підозри: як при такому 
транспортному навантаженні, як у 
Луцьку, не мати прибутків від пар-
кування. Як зауважив секретар місь-
кої ради Григорій Пустовіт, приватні 
стоянки — це бізнес, а комунальні 
чомусь працюють у збиток. 

Днями зібралася тимчасова де-
путатська комісія з питань пере-
вірки діяльності комунальних під-
приємств, яка запросила на діалог 
директора «Автопарксервісу» Олек-

сандра Кралюка. Той усіляко нама-
гався переконати депутатів, що його 
підприємство виходить із кризи, 
зменшує борги, тож припиняти його 
діяльність не варто. 

Підприємство обслуговує п’ять 
паркувальних майданчиків — на 
вулицях Карпенка-Карого, Глушець, 
Замковій, Кафедральній, а нещодав-
но ще й на Єршова, біля авторинку. 
У штатному розписі має дев’ять оди-
ниць, з яких п’ятеро паркувальни-
ків. За словами Кралюка, попередніх 
паркувальників звільнено через те, 
що ті присвоювали частину зібра-
них за парковку коштів. Мовляв, у 
цьому й полягає головна причина 
збитковості.

— З виходом на вулицю Єршова 
збитковість нашого підприємства 
нівелюється, зараз ми заробляємо 
п’ять тисяч гривень на місяць, а мо-
жемо отримувати і до 20 тисяч гри-
вень прибутку, — переконує Олек-

сандр Кралюк.
Заступник міського голови Ва-

силь Байцим розповів, що у мину-
лому році доходи «Автопраксервісу» 
становили 100 тисяч гривень, тоді як 
витрати — 150 тисяч гривень. Зага-
лом фінансові результати діяльності 
комунальних підприємств Луцька 
збиткові. Байцим каже, що в 2010 
році установи комунальної власнос-
ті нанесли збитків в сумі 35 мільйо-
нів гривень.

Як з’ясувалося, метою створення 
КП «Автопарксервіс» було наведен-
ня порядку в місті із паркуванням 
транспорту. Однак, як слушно під-
мітив депутат Богдан Шиба, очевид-
но керівництво переслідувало іншу 
мету. Ще будучи міським головою, 
пан Шиба та члени виконкому від-
хилили пропозицію «Автопраксер-
вісу» дозволити здавати паркувальні 
території в оренду підприємцям.

Ірина КОСТЮК

На сьогодні на Волині зареєстро-
вано 538 тис. серцево-судинних 
захворювань серед жителів області. 
Тільки в 2009 році від серцевих 
недугів померло біля 10 тисяч 
волинян, у тому числі від ішемічної 
хвороби серця — майже сім тисяч. 
Первинний вихід на інвалідність 
від серцево-судинних захворювань 
щорічно складає біля 900 чоловік. В 
Україні смертність від хвороб серця 
та судин у три рази перевищує 
смертність від раку, туберкульозу, 
інфекційних захворювань і СНІДу, 
взятих разом.

Це статистика. А за нею — смер-
ті людей або ж втрата працездатнос-
ті у молодому та середньому віці. В 
більшості випадків, на переконан-
ня медиків, людину можна було б 
урятувати. Треба було лише вчасно 
звернутися до лікарів. 

Проте медицина нині — недо-
ступна розкіш для більшості грома-
дян. Чого гріха таїти, щойно подума-
єш, скільки грошей треба «викласти» 
за обстеження та ліки, всі думки про 
хворобу відразу відкидаються: якось 
воно буде. Проте, як відомо, якщо є 
проблема, особливо з серцем, сама 
по собі вона «не розсмокчеться». 
Лікарі переконують: чим раніше до 
них звернеться людина, тим краще. 
Як для здоров’я, так і для гаманця. 

Зменшити смертність від 
серцево-судинних захворювань на 
Волині вирішили, прийнявши спеці-
альну програму — «Волинькард». 

— Програма передбачає три на-
прямки, які необхідно буде впрова-
джувати комплексно, — розповів 
«Відомостям» начальник обласного 
управління охорони здоров’я ОДА 
Ігор Ващенюк. — Це профілак-
тика, невідкладна допомога при 
інфаркті міокарда й інсульті, реа-
білітація хворих, які перенесли ін-
фаркт чи інсульт. Усі три напрямки 
об’єднуються однією стратегією та 
виконуються паралельно. Досягти 
реального успіху без одного з ком-
понентів малоймовірно. 

Пан Ващенюк зазначив, що пе-
редовсім слід провести серйозну 
пропагандистську кампанію, в тому 
числі й у ЗМІ.

— Людина має знати, що коли 
у неї біль за грудиною, не вистачає 
повітря — це симптоми гострого 
коронарного нападу і потрібно тер-
міново викликати лікаря, — про-
вадить далі чільник управління 
охорони здоров’я. — На жаль, у 
нас багато хто переносить його на 
ногах. Згідно з програмою, хочемо 
першу коронарографію проводити 

безплатно за бюджетні кошти. Крім 
того, плануємо створити банк стен-
тів, аби при коронарографії, якщо 
виникне необхідність, вставляти їх. 
Кому робитимуть коронарографію 
— вирішуватимуть сімейний лікар 
і кардіолог, відповідно до медичних 
показів. А це наявність гострого 
коронарного синдрому й інфаркту 
міокарда. Сьогодні коронарографію 

ми робитимемо планово людям із 
гострим інфарктом міокарда після 
тромболізу. 

Ігор Ващенюк зазначив, що про-
грама приймається на три роки. Гро-
шей закладається по півтора мільйо-
на гривень на кожен рік. 

— Цього року, напевно, фінансу-
вання в повному обсязі не буде, бо 
бюджет дуже напружений, — наго-
лосив начальник управління охоро-
ни здоров’я. 

Він визнав, що грошей на про-
граму закладається не так багато. 
Та й саме її втілення в життя стане 
можливим лише за умови придбан-
ня нового ангіографа — гроші на це 

вже закладені у держбюджеті. Проте 
коли вони надійдуть — у другому, 
третьому чи четвертому кварталі 
— невідомо. У разі, коли програма 
дасть реальні результати, фінан-
сування можуть і збільшити. Та й 
сам факт, що планують закласти 
хоч якісь гроші на лікування карді-
охворих, — це вже позитив. Одначе 
сама процедура коронарографії не 
така вже й дорога — вартує до трьох 
тисяч гривень. За стенти ж, у разі 
необхідності, доведеться платити 
самій людині. А вони коштують від 
восьми до 20 тисяч гривень. 

— Це дорого, — погодився Ігор 
Ващенюк. — Але коли у нас буде 
банк стентів, то багато людей змо-
жуть собі це дозволити. Адже це теж 
економія: ефективно медикаментоз-
но лікувати інфаркт міокарда де-
шевше не буде. Плюс треба пройти 
реабілітацію. При стентуванні ж ко-
шти вкладаються відразу, а головне 
— людина залишається здоровою та 
працездатною. 

Крім того, волинські медики хо-
чуть, аби реабілітацію хворі також 
проходили на місці, у лікарні. Адже 
це значно здешевить її: путівки у са-
наторії сьогодні дорогі. 

Медики сподіваються, що після 
того, як програма запрацює сповна, 
кількість «сердечних» хворих на Во-
лині зменшиться. Досвід сусідньої 
Польщі додає оптимізму: широких 
інфарктів у них практично немає. 
Проте у Люблінському воєводстві є 
чотири центри, де роблять корона-
рографію та стентування, на які у 
2009 році виділено з «фундоша» 9,5 
мільйона євро. Це 100 мільйонів гри-
вень. Коментарі, як кажуть, зайві.

Наталка СЛЮСАР
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Події
ЯРМАРКИ 

Незабаром у містах і райцен-
трах області розпочнуться 

традиційні продовольчі ярмарки. 
До продавців продуктів харчуван-
ня приєднаються й реалізатори на-
сіння. Про можливість об’єднання 
продовольчого та насіннєвого 
ярмарків 14 лютого розповів на 
оперативній нараді в ОДА началь-
ник головного агропромислового 
управління Юрій Горбенко.

За його словами, одного яр-
марку, який відбувся у Луцьку 

минулої суботи, замало, оскільки 
не всі охочі змогли дістатися до 
обласного центру. Загалом у яр-
марку взяло участь близько сорока 
підприємств-реалізаторів насіння. 
Найбільшим попитом користува-
лася насіннєва картопля елітних 
сортів. Її, за словами Горбенка, 
розібрали відразу, тож сьогодні 
відчувається її нестача. Вихід із 
ситуації чиновники вбачають у за-
купівлі картоплі за кордоном.

Ірина КОСТЮК

КАВОМАНАМ НА ЗАМІТКУ 

У світі кава подорожчала 
до максимуму

Зокрема, на арабіку на торгах 
у Нью-Йорку правили майже 

2,5 долара за фунт. А контракти на 
робусту у Лондоні піднялися до 2 
тисяч 204 доларів за тонну.

Торік кава у світі здорожчала 

на 72%. Тоді ціни на ароматний 
напій досягли рекордних значень 
за останні тринадцять років. Те-
пер нове подорожчання. Причи-
на — неврожай у Колумбії. Також 
експерти прогнозують зменшення 
поставок кави з Індії та В’єтнаму, 
який є найбільшим виробником 
кави сорту робуста. 

Як повідомляє видання «Біз-
нес» із посиланням на власника 
вітчизняного підприємства «Дім 
кави», в Україні компанії, що за-
ймаються кавовим бізнесом, за-
вжди готові до можливого подо-
рожчання — все це закладено у 
ціні.

Проте вартість кави у кав’ярнях 
таки зросте, одначе не через не-
врожай у країнах-виробниках, а 
через зростання плати за електро-
енергію.

ВИВЕЛИ НА ЧИСТУ ВОДУ 

Комунальне підприємство «Автопарксервіс» 
після перевірок стало прибутковимБЛАГОДІЙНІСТЬ 

У Луцьку триває акція «Лучани 
лучанам з добром і милосердям»

Мета акції — надання допо-
моги та підтримки найбільш 

соціально вразливим і нужденним 
мешканцям міста. Під час акції 
проводиться збір коштів для при-
дбання засобів особистої гігієни та 
продуктів харчування; продуктів 
довгострокового зберігання; пред-
метів побуту, що були у викорис-
танні. 

Охочі мають можливість нада-

ти допомогу адресно й особисто. 
Збір благодійної допомоги прово-
диться з понеділка до п’ятниці з 
9.00 до 17.00 за адресою: м. Луцьк, 
вул. Данила Галицького, 18. Теле-
фон для довідок: 72-23-88; факс: 
(0332)72-23-88. 

Реквізити для перерахування 
коштів: р/р 35423001007117, ГУ 
ДКУ м. Луцьк МФО 803014, ін. код 
21733149.

7,4
на стільки відсотків за січень 
2011 року в порівнянні з 
груднем 2010 року збільшився 
рівень безробіття в Україні (до 
585,6 тис. людей). Про це пові-
домляє прес-служба Держслуж-
би статистики.

У тіні працюють до семи 
мільйонів українців
За оцінками роботодавців, зараз у тіні працюють близько 
5-7 мільйонів українців. Про це заявив під час засідання 
Національної тристоронньої соціально-економічної ради 
при Президентові України виконавчий віце-президент 
Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошни-
ченко. «Вони не платять внесків до Пенсійного фонду», — 
зауважив він, зазначивши, що таким чином збільшується 
навантаження на легальний бізнес. 

В Україні запрацював інтернет-
сайт для школярів
В Україні з’явився інтернет-ресурс спеціально для шко-
лярів — shkola.ua — за підтримки Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту. Сайт пропонує електронну 
бібліотеку шкільних підручників, інтерактивні онлайн-
уроки, реферати, контакти українських шкіл. Для 
випускників шкіл на сайті подані приклади тестових за-
вдань і контакти українських вишів. Крім того, на порталі 
розміщена нормативно-правова база у сфері середньої 
освіти та рубрика методичної і навчальної літератури 
для вчителів. 

 Сама процедура коронаро-
графії не така вже й дорога 
— вартує до трьох тисяч 
гривень. За стенти ж, у разі 
необхідності, доведеться 
платити самій людині. А 
вони коштують від восьми 
до 20 тисяч гривень. 

На Волині продуктові ярмарки 
об’єднають із насіннєвими

НЕОБЕРЕЖНІСТЬ 

За минулі вихідні на пожежах 
загинуло двоє волинян

Вранці 13 лютого до оселі літньо-
го чоловіка, що в селі Оленіно 

Камінь-Каширського району, наві-
далася сусідка. Відчинивши двері, 
жінка побачила густі клуби диму. 
Увійшовши всередину, вона помі-
тила полум’я — горіла постіль, а 
неподалік угледіла бездиханне тіло 
72-річного сусіда. Жінка самотуж-
ки загасила вогонь, що не встиг 
набрати значних розмірів, проте 
допомогти пенсіонерові вона не 
змогла — чоловік був мертвий.

Імовірно, господар будин-
ку отруївся продуктами горіння, 
проте остаточну причину загибелі 
встановить судмедекспертиза. А 
спричинила пожежу необереж-
ність під час куріння господаря в 
ліжку. 

Життя ще одного курця напе-
редодні також обірвала цигарка. 

Увечері 12 лютого сусіди помітили 
пожежу в будинку мешканця села 
Розничі Маневицького району. Су-
сіди самотужки загасили вогонь, 
що охопив меблі, постіль і хатні 
речі. На згарищі селяни виявили 
тіло 59-річного господаря.

Володимир НЕСТЕРОВ 

«Сердечним» хворим на Волині вирішили 
допомагати за рахунок бюджету

ОГОЛОШЕННЯ 

Дресирування собак 
усіх порід.
Також надаємо 
консультаційні 
послуги з дресирування 
собак
Тел. (050) 293 76 10

ПРОДАЄТЬСЯ ТЕЛЕФОН

NOKIA 6233 (USB-шнур, зарядний 
пристрій, флеш-карта (2 Гб), ко-

робка, диск, паспорт, навушники, 
чохол) — 600 грн. 

Тел. (096) 609 84 88

На розгляд сесії обласної ради винесли програму «Волинькард»


