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Минулої п’ятниці відбулося урочис-
те відкриття районної поліклініки у 
Шацьку. Подія зібрала кілька сотень 
місцевих жителів, для яких поява 
достойної медичної установи в чи 
не найголовнішому осередку від-
починку на Волині стала справжнім 
святом. Шацьку поліклініку вже 
встигли віднести до категорії довго-
будів, адже спорудження розпо-
чалося ще у1996 році. Його так-сяк 
фінансували, а з 2005 року взагалі 
призупинили будь-які роботи через 
брак коштів. Відновилося будів-
ництво восени минулого року. Як 
розповідають самі шатчани, робота 
кипіла щоденно й важко повіри-
ти, що всього за півроку вдалося 
збудувати те, на що вони чекали 
більше десятка літ.

Привітати шатчан прибули пер-
ші особи області — голова ОДА Бо-
рис Клімчук і голова обласної ради 
Володимир Войтович. 

— В травні минулого року я мав 
розмову з Прем’єр-міністром, під 
час якої показав йому фотографії 
цієї «розвалюхи», на місці якої, на 
щастя, сьогодні постало таке кра-
сиве європейське приміщення. Тоді 
Азаров мені сказав, що проблеми 
в цьому не бачить ніякої. Початко-
ва ціна питання всього одинадцять 
мільйонів гривень від держави та 
ще чотири мільйони з обласного бю-
джету, — розповів Борис Клімчук.

Чиновники урочисто переріза-
ли червону стрічку, надавши мож-
ливість усім охочим оглянути при-
міщення й оцінити рівень надання 
медичних послуг. Написи на дверях 
лікарів продубльовані двома мова-
ми — українською й англійською. 
Кабінети просторі, сучасно вмеб-
льовані, з новітнім обладнанням, 
особливо кабінети гінеколога та 
стоматолога. Крім того, в поліклі-
ніці працюватимуть спеціалісти з 
онкологічних оглядів, УЗД, функціо-

нальних і лабораторних досліджень, 
а також хірурги, терапевти, педіатри, 
отоларинголог, окуліст, нарколог, 
психіатр, дерматовенеролог тощо. 
Загалом, як розповів головний лікар 
закладу Володимир Дибель, прийом 
в поліклініці проводитимуть 25 ква-
ліфікованих спеціалістів.

— Ми довго чекали на цю подію 
і тепер можемо гордитися тим, що 
Шацьк має сучасну поліклініку. В 
ній надаватиметься медична допо-
мога не лише місцевим жителям, а 
й відпочиваючим, які з’їжджаються 
на Світязь із усіх куточків України 
та навіть з-за кордону, а це неабия-
кий плюс для нашого туристичного 
району. Поліклініка працюватиме з 
восьмої ранку до восьмої вечора що-
дня, крім вихідних. Щоденно лікарі 
можуть прийняти до шести сотень 
пацієнтів, установа має усі належні 
умови для цього, — повідав пан Ди-
бель.

Голова Шацької райдержадміні-
страції Володимир Найда наголо-

сив, що відкриття поліклініки ста-
ло можливим завдяки злагодженій 
співпраці влади та будівельної фір-
ми. Торік у стислі терміни було від-
кориговано проектно-кошторисну 
документацію, а отже, й продовжено 
будівельні роботи. До слова, підряд-
ником будівництва виступило луць-
ке товариство «Житлобуд-2».

Кошторисна вартість робіт ста-
новила майже 22,5 мільйона гри-
вень, майже в півмільйона гривень 
обійшлося медичне обладнання. 
Єдиним кабінетом, який наразі пус-
тує, є рентгенівський. Апаратуру для 
його наповнення закупити не всти-
гли, проте Борис Клімчук пообіцяв, 
що за місяць рентгенівський апарат 
поліклініка таки матиме. Крім того, 
чільник області у своєму віталь-
ному слові розповів шатчанам, що 
найближчим часом влада має намір 
привести до пуття дві амбулаторії, 
а на нещодавньому засіданні сесії 
обласної ради депутати підтримали 
рішення про надання для Шацького 
району додатково ще двох автомобі-
лів «швидкої». 

Проте, як з’ясувалося, на цьо-
му сюрпризи не закінчилися. Після 
урочистостей у дворі поліклініки бу-
дівельники підготували майданчик 
для закладання капсули під будівни-
цтво денного стаціонару. Добудова 
до поліклініки буде розрахована орі-
єнтовно на двадцять ліжок, матиме 
два посилених поста швидкої допо-
моги.

— Не знаю, скільки піде часу на 
будівництво денного стаціонару: 
рік, півтора, але, запевняю вас, що 
не більше. Усе це робиться в першу 
чергу для людей, нехай не обража-
ються на мене лікарі, — зауважив 
Борис Петрович.

В капсулу чиновники заклали 
так званого листа нащадкам, в якому 
було наголошено, що створення єди-
ного медичного простору у Шацько-
му та Любомльському районах є екс-
периментальним для всієї України 
та поки має непогані результати. 

Ірина КОСТЮК
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Події

Головний банкір Англії попередив 
про загрозу нової кризи 
Великобританія ризикує пережити нову фінансову кризу, 
якщо не проведе банківську реформу. Таку заяву зробив 
голова Банку Англії Мервін Кінг в інтерв’ю газеті «The Daily 
Telegraph». На його думку, у банківській системі країни, як і 
раніше, є дисбаланс, що знову починає зростати. Причиною 
цього банкір вважає націленість кредитних організацій не 
на довгострокові взаємини з клієнтами, а на «одержання 
прибутку вже на наступному тижні». 

Азаров пообіцяв підвищити 
зарплату дошкільникам 
Зарплата працівникам дитсадків буде підвищена. 
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Микола 
Азаров під час зустрічі з працівниками та вихован-
цями дошкільного навчального закладу №205 міста 
Києва. Він додав, що уряд готує зміни до норматив-
ної бази, які запровадять єдину систему надбавок 
для працівників дитячих дошкільних установ, вчи-
телів загальноосвітніх шкіл і викладачів у вишах.

1,6
понад стільки млн. доларів 
у лютому перерахував НАК 
«Нафтогаз України»  «Газп-
рому» за імпортований у лю-
тому 2011 року природний 
газ, йдеться у повідомленні 
прес-служби «Нафтогазу».

ЕКОЛОГІЯ 

Східні області України, а також 
Чорнобиль, Калуш і Солотвино 

є найнебезпечнішими з погляду еко-
логії регіонами України. Про це за-
явив президент Інституту екологіч-
ної експертизи «Зелений стандарт» 
Олександр Прогнімак.

Відповідаючи на питання про те, 
чи є в Україні об’єкти, які перебува-
ють у критичному стані та можуть 
викликати екологічну катастрофу, 
Прогнімак зазначив: «Таких об’єктів 
у нас вистачає. Це і Чорнобиль, і 
Калуська проблема зі зміщенням 
ґрунту, і Солотвино, де місто йде під 

землю. Можна сказати, що це весь 
Схід України, де розташовані великі 
підприємства хімічної, металургій-
ної, вугільної промисловості», пише 
ТСН.

До того ж він наголосив, що Мі-
ністерство екології і природних ре-
сурсів України фактично не робить 
ніяких дій, оскільки його фінансу-
вання обмежене.

«Насправді, щоб що-небудь зро-
бити, треба мати доступ до бюдже-
ту. Наскільки я знаю, фінансування 
Міністерства екології обмежене. У 
них недавно проходили масові ско-

рочення. Напевно, треба спочатку 
збільшити фінансування, а потім 
уже щось вимагати», — сказав Про-
гнімак.

Нагадаємо, екологічно небезпеч-
ним Калушем занепокоїлися свого 
часу навіть ООН і Євросоюз, проте 
коштів на ліквідацію небезпеки не 
знайшлося. На теренах України ба-
гато таких місць. Так, нещодавно на 
території Дніпропетровської області 
екологи виявили місце, де рівень ра-
діації подекуди більший, ніж у Чор-
нобилі, та перевищує максимально 
допустиму норму у сотні разів.

ПРОЦЕС ПІШОВ 

КОНТРАБАНДА 

Львівські митники затримали 
контрабанду на мільйон

У Львівській області митники 
запобігли контрабанді побу-

тової техніки на 1 млн. дол. Як по-
відомили в прес-службі Державної 
митної служби України, співробіт-
ники митного поста «Рава-Руська» 
затримали автомобіль із контра-
бандою, який прямував до Чернів-
ців. При затриманні перевізник не 
надав дозвільні документи на ван-
таж — побутову техніку, а пред-

ставник фірми замовника контр-
абандного товару втік, не давши 
жодних пояснень. Представники 
митниці три доби тримали «під 
арештом» кинутий автомобіль, 
оскільки за законом не мають пра-
ва огляду без представника переві-
зника. На третю добу представник 
знайшовся, контрабандний ван-
таж — затриманий, зазначили в 
прес-службі. 

ІНІЦІАТИВА 

Податкова скасувала перевірки 
базарників 

Прем’єр Микола Азаров дору-
чив голові Державної подат-

кової служби Віталію Захарченку 
скасувати перевірки підприємців, 
які працюють на ринках за спро-
щеною системою оподаткування. 
Про це сказано в повідомленні 
прес-служби Кабінету Міністрів.

«Нема чого податківцям пере-
віряти торговельні місця на рин-
ках, де навіть документація не ве-
деться. Ми обіцяли канікули, і ми 
обіцянку виконаємо», — підкрес-
лив Азаров.

Прем’єр також зазначив, що 
податкова повинна зосередитися 
на партнерських відносинах із біз-
несом.

Крім того, з його слів, податко-
ві органи повинні безумовно вико-
нувати норму Податкового кодек-
су, яка передбачає, що півроку, під 
час адаптаційного періоду введен-
ня нових податкових правил, діє 
мораторій на штрафні санкції.

«Будь-які накази, роз’яснення, 
розпорядження, що дозволяють 

які-небудь стягнення всупереч ко-
дексу, незаконні та не мають чин-
ності», — зазначив глава уряду.

Азаров також вимагає у випад-
ку появи незаконних стягнень під 
особисту відповідальність голови 
податкової притягувати винних до 
дисциплінарної відповідальності.

У Шацьку відкрито поліклініку 
європейського типу

Обленерго готують до продажу 

Двадцять енергопостачальних і 
п’ять енергогенеруючих ком-

паній виключено з переліку під-
приємств, що мають стратегічне 
значення для економіки та безпе-
ки держави. Кабмін вніс відповід-
ні зміни до постанови №1734 від 
23 грудня 2004 року та №999 від 3 
листопада 2010 року.

До списку «на приватизацію» 
потрапили такі компанії, як «Дні-
пренерго» (Запоріжжя), «Захі-
денерго» (Львів), «Центренерго» 
(Київська область) і «Донбасенер-
го» (Донецьк). Крім того, Кабмін 
виключив зі списку стратегічних 
«Прикарпаттяобленерго» (Івано-
Франківськ), «Львівобленерго», 
«Одесаобленерго», «Полтаваобле-
нерго», «Сумиобленерго», «Чер-
нігівобленерго», «Крименерго», 
«Вінницяобленерго», «Волиньо-
бленерго».

Понад те, до стратегічних 
тепер не належать «Дніпроо-
бленерго», «Донецькобленерго», 
«Закарпаттяобленерго», «Запо-
ріжжяобленерго», «Миколаїво-
бленерго», «Тернопільобленерго», 
«Харківобленерго», «Хмельниць-
кобленерго», «Черкасиобленерго», 
«Чернівціобленерго», а також «Ки-
ївенерго».

Уряд ухвалив, що плани роз-
міщення акцій енергокомпаній та 
умови продажу державних паке-
тів акцій зазначених підприємств 
узгоджуються з Кабміном.

Нагадаємо, міністр енергетики 
та вугільної промисловості Юрій 
Бойко прогнозує приватизацію у 
2011 році держпакетів двох енер-
гогенеруючих компаній, а також 
п’яти-шести обленерго. Зі слів мі-
ністра, перший конкурс буде ого-
лошено у середині 2011 року.

Чиновники під час закладання капсули під будівництво денного стаціонару

Новозбудована Шацька районна поліклініка

ПОГОДА 

У західних областях 10 бе-
резня змінна хмарність, опадів 
не очікується. Температура пові-
тря вночі -8...-4°C, вдень -2...+2°C. 
11 березня ясно, буде сухо. Вно-
чі -4...-1°C, денна температура 
+2...+10°C. 12 березня змінна 
хмарність, переважно без опадів. 
Температура вночі -3...-1°C, вдень 
+2...+5°C. 

У північних регіонах 10 бе-
резня буде ясно, без істотних опа-
дів. Температура вночі -11...-8°C, 
вдень -5...-1°C. 11 березня змінна 
хмарність, опадів не очікується. 
Вночі -8...-5°C, вдень -4...0°C. 12 
березня хмарно, без опадів. Ніч-
на температура -7...-5°C, денна 
становитиме -3...-1°C.

У Києві 10 березня буде ясно, 
опадів не очікується. Нічна темпе-
ратура -10...-8°C, денна -4...0°C. 11 
березня невелика хмарність, без 

істотних опадів. Вночі -7...-4°C, 
вдень -3...+2°C. 12 березня змінна 
хмарність, опадів не прогнозують. 
Температура вночі -5...-4°C, вдень 
-2...0°C. 

У східних регіонах 10 берез-
ня ясно, переважно без опадів. 
Вночі -12...-9°C, вдень -5...-1°C. 
11 березня змінна хмарність, без 
істотних опадів. Нічна темпера-
тура -10...-7°C, денна -7...-4°C. 12 
березня невелика хмарність, опа-
дів не очікується. Вночі -10...-6°C, 
вдень -5...-3°C.

У південних областях 10 бе-
резня хмарно, йтиме дощ з мо-
крим снігом. Температура вночі 
-4...-2°C, вдень -2...+1°C. 11 берез-
ня буде ясно, опадів не очікуєть-
ся. Вночі -3...-1°C, вдень -1...+2°C. 
12 березня ясно, переважно без 
опадів. Нічна температура -3... 
-1°C, денна -2...+4°C. 

На Cході України рівень радіації в деяких місцях 
вищий, ніж у Чорнобилі 


