
13

Як повідомив голова Держав-
ної санітарно-епідеміологічної 

служби України Сергій Риженко, по-
казники захворюваності на грип та 
ГРВІ значно нижчі епідемічних по-
рогів. Отже, медики роблять висно-
вок, що віруси відступають.

Так, на 13-му тижні 2011-го року 
відмічається різке зниження за-
хворюваності на грип і ГРВІ на всіх 
територіях України. Показник за-
хворюваності зменшився від 11% 
до 35% і наразі становить 43,14 на 
десять тисяч населення.

За оперативними даними, за 
період із початку підйому захворю-
ваності на грип і ГРВІ в Україні за-
хворіло 5 мільйонів 729 тисяч 301 
чоловік. 

Голова Державної санітарно-
епідеміологічної служби України 
відзначив, що грипозний епідеміч-
ний сезон через зниження рівня за-
хворюваності втрачає свою актуаль-
ність.
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ВІЗИТИ 

На корветі «Луцьк» залишилося 
служити тільки вісім волинян 

Минулого тижня у Луцьку по-
бував командир корвету 

«Луцьк» Сергій Крилов. Мета його 
візиту — налагодження співпра-
ці з владою і підприємцями міста 
для надання фінансової допомоги 
судну. Про це Крилов повідомив 
на прес-конференції. З його слів, 
під час зустрічі з міським головою 
Миколою Романюком було досяг-
нуто домовленостей щодо надан-
ня фінансової допомоги екіпажу з 
облаштування кубриків для осо-
бового складу корабля. На ці цілі 

потрібно приблизно шість тисяч 
гривень. Також Сергій Крилов по-
відомив, що співпраця з луцькими 
підприємцями, на жаль, має одно-
разовий характер.

З переходом на контрактну 
службу на корветі «Луцьк» зали-
шилося служити всього восьмеро 
волинян із 91 особи екіпажу. Хоча 
раніше понад 80% юнаків, які про-
ходили на кораблі строкову служ-
бу, були з Волині.

Командир судна також пові-
домив, що зараз корвет потребує 
заміни головних енергетичних 
установок. Аби довести його до 
ладу, потрібно близько 24 мільйо-
нів гривень, уже надійшло чотири 
мільйони. 16 мільйонів потрібно 
на закупівлю основних двигунів, 
решта — на озброєння.

Корвет «Луцьк» неодноразово 
брав участь у міжнародних опера-
ціях. Цьогоріч, після відновлення 
технічної готовності, планується 
його участь у антитерористичній 
операції «Активні зусилля».

Отримавши диплом філолога, 
стала дільничним інспектором
Не секрет, що робота дільничного 
інспектора вважається однією з 
найважчих у системі органів вну-
трішніх справ. І велике здивування 
у нас викликає, коли цю посаду 
обіймає жінка. А ще більше — коли 
вона худенька, тендітна дівчина. 
Невже їй не важко і не страш-
но? Адже, напевно, доводиться 
втихомирювати п’яних дебоширів, 
виїжджати на виклики, де вчине-
ні вбивства? 26-річна лейтенант 
Тетяна Кінах, яка працює дільнич-
ним інспектором у Луцьку, каже, 
що вже добре вивчила територію 
дільниці, а це дві вулиці — Гулака-
Артемовського та Арцеулова — й 
жителів, яких є близько п’яти 
тисяч, тому почувається на роботі 
впевнено. 

Тетяна пройшла базове навчання 
для дільничних інспекторів у шко-
лі міліції в Сокиричах. Після цього 
була на стажуванні, а потім її при-
значили на посаду. Одначе за фахом 
вона — філолог. У 2009-му закінчила 
факультет романо-германської фі-
лології Волинського національного 
університету. Вільно володіє двома 
іноземними мовами — німецькою та 
англійською. Зараз самотужки, від-
відуючи приватні курси, опановує 
ще польську мову.

— Навіщо вам це? — дивуюся.
— У правоохоронних органах 

дуже важливо знати іноземні мови, 
адже ми співпрацюємо у розкритті 
кримінальних справ і з іншими кра-
їнами, скажімо, Німеччиною, Поль-
щею, — відповідає Тетяна. — На-
ближається Євро-2012, і англійську 
зараз посилено вивчають усі.

Зараз Тетяна заочно вчиться у 
Київській академії внутрішніх справ. 
Вступила туди минулого року. 

Побільше б таких освічених і ро-
зумних людей у нашій міліції!

Графік роботи у Тетяни Сергіївни 
дуже щільний. З 9.00 до 13.00 — пра-
цює, потім, якщо немає нагальних 
справ, до 17.00 можна відпочивати, 
далі — знову до роботи, яка триває 
до 10-ї вечора, а коли чергуєш, то 
треба затриматися й до 11-ї. Одна-
че чоловік Тетяни і її батьки з розу-
мінням ставляться до обраної нею 
професії та всіляко її підтримують. 
Каже, що часто батьки допомагають, 
наприклад, відвести та забрати ди-
тину з дитсадочка.

На запитання, чи бувають по-
блажки їй як жінці з боку началь-
ства, відповіла, що у них нема поділу 
на жінок і чоловіків.

— Усі однаково мають викону-
вати свої обов’язки, — каже спів-
розмовниця. — Ніхто нікого силою 
працювати не заставляє. Коли у 

когось щось не виходить, то можна 
звільнитися, проте у нас у колекти-
ві панує взаєморозуміння — якщо у 
колеги є більше заяв на розгляді, ніж 
у мене, я йому допоможу і навпаки. 

Крім розгляду заяв і повідо-
млень громадян, Тетяна ще веде 
контроль за поведінкою, способом 
життя тих, хто вийшов із місць по-
збавлення волі, був засуджений два 
та більше разів і умовнозасуджених. 
Доводиться складати протоколи й 
на порушників, які курять, розпи-
вають спиртні напої та з’являються 
у нетверезому стані в громадських 
місцях. А ще Тетяна Сергіївна виїж-
джає на виклики.

— Найчастіше вони стосують-
ся насильства в сім’ї, — розповідає 
дільнична. — Спочатку таким гро-
мадянам виносимо попередження 
про недопустимість вчинення на-
сильства, одначе, коли ситуація по-
вторюється, вже складаємо прото-
кол, який розглядає суд.

— І яке покарання чекає на сі-
мейних дебоширів? — запитую.

— У більшості випадків — 
штраф, — відповідає. — Але якщо 
людина не працює, то суддя приймає 
рішення про затримання на термін 
до 15 діб із виправними роботами — 
в основному прибирання територій.  

Тетяна Сергіївна каже, що, як 
правило, таке покарання має пози-
тивний вплив і стримує від повтор-
них порушень.

На викликах, коли виявляють 
трупи, дільнична також побувала. 
Проте, каже, в основному це були не 
вбивства, а люди помирали біологіч-
ною смертю. 

— Я приходжу, відбираю пояс-

нення, що людина хворіла протягом 
тривалого часу, — розповідає Тетя-
на про свою роботу. — Потім при-
їжджає слідчо-оперативна група та 
встановлює причину смерті: насиль-
ницька вона чи біологічна. У моїй 
практиці був випадок, коли людина 
без постійного місця проживання 
згоріла у підвалі. А ще було вбив-
ство на побутовому ґрунті, та тоді 
винуватець зізнався у скоєному на 
місці злочину. Та, крім мене, в опо-
рному пункті є ще четверо хлопців-
міліціонерів, тому, коли випадки 
трохи складніші, вони виїжджають 
на ті місця.

Але найбільше Тетяну Сергіївну 
вразив виклик у пологовий буди-
нок. 

— Тоді приїхала народжувати 
жінка без документів, грошей, — 
розповідає дільнична. — Через те, 
що вона пила, курила, вела амораль-
ний спосіб життя, дитинка народи-
лася хворою. Жінка не хотіла свого 
маляти. Інколи шкода бездомне 
кошеня, а тут — відмовляються від 
дитини.

На запитання, чи доводилося за-
стосовувати в роботі зброю, відпові-
ла, що таких випадків, слава Богу, не 
траплялося. 

Начальник служби дільничних 
інспекторів Луцького міськвідділу 
міліції Анатолій Якимчук про свою 
підопічну каже, що з обов’язками 
вона справляється інколи ще краще, 
ніж її колеги-чоловіки. Вчасно вирі-
шує звернення громадян, дуже ввіч-
лива. Крім Тетяни, у Луцьку ще три 
жінки працюють на посадах діль-
ничних інспекторів. 

Людмила ШИШКО

ДИСЦИПЛІНА 

ЕПІДСЕЗОН 

Засновник краєзнавчого 
музею Торчина потрапив 
в енциклопедію 
Засновник Торчинського краєзнавчого 
музею Григорій Гуртовий включений до 
енциклопедії «Кращі люди України», яка є 
учасником міжнародного проекту «Кращі 
люди» (ще є «Кращі люди Росії», «Кращі 
люди Казахстану» та «Кращі люди Білорусі»). 
Гуртовий має кілька нагород і звання заслу-
женого працівника культури УРСР (1974). 

З будинку лучанки рятувальники 
винесли чотири змії 
Минулого тижня пенсіонерка з Луцька, яка мешкає на 
вулиці Квітковій, помітила в своєму будинку змію. Зля-
кавшись, жінка одразу зателефонувала до служби «101». 
Пожежники, які прибули на виклик, оглянули кімнату та 
виявили в куточку згорнутого клубком чималого плазуна. 
Виявилося, що це вуж. Але за меблевою стінкою по-
жежники помітили ще три таких клубки. Швидше за все, 
плазуни потрапили в хату через вентиляційний отвір між 
фундаментом і підлогою будинку.

Грип із України 
відступає 

ВАЖЛИВЕ БУДІВНИЦТВО 

Поліклініку у Ковелі добудують, 
коли заплатять генпідряднику 

У Ковелі застопорилося будів-
ництво міської поліклініки. 

Причина — заборгованість перед 
будівельниками.

Голова Волинської облдержад-
міністрації Борис Клімчук звер-
нувся до ковельського мера Олега 
Кіндера з листом, у якому пропо-
нується невідкладно вирішити 
питання ліквідації заборгованості 
за вже виконані роботи. Зокрема, 
йдеться про те, що тендер на будів-
ництво об’єкта проводився місь-
кою владою. З міського бюджету 
фактично було профінансовано 
1,5 мільйона гривень. Одначе за-

мовник допустив перед генпідряд-
ником заборгованість на суму 2,4 
мільйона, яка не зафіксована як 
бюджетна — лише підписані пра-
цівниками міськвиконкому акти 
виконаних робіт.

Борис Клімчук наголошує, що, 
згідно з чинним законодавством, 
заборгованість минулих років не 
може бути погашена коштами дер-
жавного бюджету. Тому для про-
довження будівництва поліклініки 
за гроші з держбюджету міськви-
конком повинен розрахуватися з 
генпідрядником, аби ліквідувати 
заборгованість.

СПОРТ 

У Луцьку відбувся міжнародний 
турнір із алтімат фрізбі

У вихідні у луцькому спорт-
комплексі «Арена Сіті» фіні-

шував відкритий чемпіонат краї-
ни з алтімат фрізбі. Шістнадцять 
кращих колективів України та 
Білорусі протягом двох днів вибо-
рювали звання чемпіона престиж-
ного турніру. Серед топ-команд 
демонстрували свою майстерність 
і луцькі фрізбісти з клубу «Баффа-
ло», котрі у відбірковій групі за-
йняли друге місце. 

На третю сходинку п’єдесталу піднялися спортсмени з брест-
ського «Фенікс Блеку», які отри-
мали й престижний у фрізбі приз 
— «Дух гри». Другу ж сходинку 
посіли гості з мінської команди 
«Спінін», котрі за п’ять хвилин до 
закінчення фінальної зустрічі вели 
у рахунку 10:8, але у підсумку по-
ступилися киянам — 11:13. Таким 
чином золоті нагороди чемпіонату 
та звання чемпіонів виграли фріз-
бісти київської «Осаки 7».

ДОВІДКА 

У алтімат фрізбі в якості спортив-
ного снаряда використовується 
літаюча тарілка (диск, фрізбі). Цей 
вид спорту був придуманий в 
Америці в 1967 році. У найближчі 
роки очікується включення цієї 
гри у програму Олімпійських ви-
дів спорту.

Продаж алкоголю під час 
футбольних матчів заборонили 

Під час футбольних матчів, які 
відбуватимуться на стадіо-

ні «Авангард» у Луцьку, купити 
спиртні напої поблизу спортивної 
арени буде неможливо. Таке рі-
шення прийняла міська рада, керу-
ючись чинним законодавством.

Буде заборонено продаж алко-
гольних і слабоалкогольних напо-
їв, безалкогольних напоїв і пива в 
скляній тарі в закладах торгівлі та 
продаж на винос у закладах ресто-

ранного господарства, розташова-
них поблизу «Авангарду».

Територією навколо стадіону, 
де не продаватимуть алкоголь і 
напої у скляних пляшках, визна-
чено проспекти Грушевського та 
Перемоги, вулиці Коновальця та 
Шопена.

Заборона продажу діятиме у 
дні проведення футбольних матчів 
— 23 квітня, 7 та 21 травня 2011-го 
року з 13-ї до 21-ї години.

ЗВЕРНЕННЯ
Волинської обласної організації

Товариства Червоного Хреста України
Консолідація зусиль громадськості, привернення уваги суспільства до проблем 
найбільш соціально незахищених верств населення області, поліпшення умов 
їх життя шляхом надання їм адресної матеріальної та натуральної допомоги, 
формування громадської думки на користь милосердя, саме на це спрямований 
Всеукраїнський місячник Червоного Хреста, який у цьому році проходить з 4 квіт-
ня по 4 травня під гаслом “Відкрий волонтера в собі” присвячений Міжнародному 
року волонтера.
Щорічне проведення місячника повертає усіх нас до духовних витоків: доброти, 
милосердя, співчуття до ближнього.

ШАНОВНІ ВОЛИНЯНИ!
Звертаємось до Вас, до керівників підприємств, установ, організацій, банківських 
та комерційних структур, релігійних конфесій, профспілок, благодійних фондів 
міст і районів взяти участь у цій благородній справі.
Простягнімо руку допомоги тим, хто опинився у скруті, страждає від хвороби, 
гостро потребує самого необхідного, оточімо їх увагою, теплом, турботою.
Під час місячника обласна, районні і міські організації Товариства Червоного 
Хреста України проводять збір коштів, одягу, взуття, продуктів харчування, засобів 
гігієни, медикаментів, аби не залишити знедолених наодинці з бідою. І якщо кожен 
з нас зробить хоч незначний внесок у скарбничку добрих справ, милосердя стане 
більше.
Якщо ваші серця відкриті для співчуття і горе ближнього – ваш біль, підтримайте 
нашу доброчинну акцію і допоможіть поліпшити життя самотніх громадян похило-
го віку, інвалідів війни, інвалідів праці, інвалідів дитинства, дітей-сиріт, багатодітних 
сімей.
Творімо милосердя разом!
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Адреса: 43025 м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 5, тел. 24-15-34, 24-56-32, 24-56-48
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