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Події
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ 

Ковельський район отримав 
10 мільйонів на будівництво

Як розповів перший заступник 
голови Ковельської райдер-

жадміністрації Борис Андріюк, 
цього року їм як ніколи активно 
виділяють кошти з державного 
бюджету на будівництво доріг. 

— Зокрема на дороги кому-
нальної власності, які знаходять-
ся на балансі сільських рад: ті, які 
ведуть до кладовищ, навчальних 
закладів, церков, — каже Борис 
Миколайович. — На ці потреби 
цього року освоюємо більше трьох 
мільйонів. 

Крім того, за словами посадов-
ця, в район надійшли кошти на 
будівництво та реконструкцію на-
вчальних закладів, адже за останні 
17 років тут не будувався жоден 
новий. 

— За кошти районного бюдже-
ту ми виготовили проектну доку-
ментацію на будівництво школи 
на 190 місць у селі Білин, — про-
довжує Борис Андріюк. — І для 
початку будівництва вже виділе-

но 3 мільйони 200 тисяч гривень. 
На реконструкцію місцевої школи 
у селі Воля Любитівська виділи-
ли стільки ж. На реконструкцію 
Голобської школи, де навчається 
670 дітей, — мільйон гривень. Із 
вересня починаємо освоєння цих 
коштів, будемо міняти покрівлю 
приміщення. 500 тисяч виділено 
на реконструкцію дитячого са-
дочка в Голобах. Є чому тішитись, 
адже загалом район отримав май-
же десять мільйонів.

Людмила ШИШКО

ІСТОРІЯ 

Шахтарів преміюватимуть 
за безпеку
«Гірників ПАТ «Краснодонвугілля» будуть преміювати 
за дотримання правил техніки безпеки», — сказав 
представник «Краснодонвугілля». Зараз на всіх шах-
тах компанії проведена ревізія електромеханічного 
обладнання та кабельних мереж. За її результатами 
розробляється комплекс заходів з додаткового 
індивідуального охолодження повітря у вибоях із 
високим температурним режимом. ПАТ «Краснодон-
вугілля» є однією із найбільших вугільних компаній 
України. Тут працюють 15 тисяч людей.

50
мільйонів гривень Кабінет Міністрів 
виділив на закупівлю ліків для хворих 
на гемофілію. Про це повідомив міністр 
надзвичайних ситуацій Віктор Балога. 
Він зазначив, що закупівля цих ліків 
буде проводитися за спрощеною схе-
мою безпосередньо у виробників.

Забраковано товарів для 
школярів на 1,6 мільйона 
Державна інспекція України з питань захисту 
прав споживачів  проводить контроль продукції 
шкільного асортименту. Перевірками охоплені 
шкільні базари, магазини та інші торговельні 
заклади. Територіальними органами по всій 
країні  перевірено товарів на суму 3,2 млн. грн. 
у 648 суб’єктів господарювання. У 594 встанов-
лено різного роду порушення. Забраковано та 
знято з реалізації товарів на суму 1,6 мільйона 
гривень.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

У Волинській обласній дитячій 
лікарні запрацювали реанімація 
та лабораторія 

У Волинській обласній дитячій 
лікарні після капітальних ре-

монтів відкрили два відділення 
— анестезіології і реанімації та за-
гальної лабораторної діагностики.

Відділення анестезіології й 
реанімації розраховане на шість 
ліжок. Тут проводиться лікування 
невідкладних станів і важких форм 
перебігу захворювань у дітей віком 
від восьми днів до 18 років, забез-
печується підготовка та проведен-
ня знечулення при оперативних 
втручаннях, а також відновлення 
після захворювань і травм. 

Також цілодобово функціонує 
центр консультативної допомоги 
для центральних районних ліка-
рень. За рік у відділенні лікуються 
450 хворих. Серед нозологій осно-
вна частина припадає на отруєння, 
політравми та черепно-мозкову 
травму.

— Відділення анестезіології та 

реанімації — це лише частина ве-
ликого комплексу Волинського об-
ласного дитячого територіального 
медичного об’єднання, яке було 
розміщено в іншому місці, — заува-
жив голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук. — За останні три 
місяці тут зробили реконструкцію 
та привели все до стандартів. Нині 
воно друге в Україні. Тут роблять 
оперативні втручання та догляда-
ють за дітьми вагою від 600 грамів, 
застосовуючи високі технології та 
досвід медичного персоналу.

У лабораторії встановлено су-
часне обладнання, придбане у 2010 
році за позабюджетні кошти. Його 
вартість — майже два мільйони 
гривень. Завдяки цьому програма 
міжлабораторних порівнянь (м. 
Київ) визначила 100-відсоткову 
точність результатів вимірювання 
у відділенні лабораторної діагнос-
тики.

Україну та Литву об’єднали в книзі 
про спільну минувшину

У Луцьку презентували ґрунтов-
не дослідження «Україна і Лит-

ва в XIV-XVI століттях. Політико-
правові та соціально-економічні 
аспекти». Книга стала завершен-
ням великої роботи, яка тривала 
понад чотири роки.

— Ідея її підготовки виникла в 
період моєї роботи на посаді Над-
звичайного і Повноважного Посла 
України в Литовській Республіці 
протягом 2004-2008 років, — по-
ділився голова Волинської облдер-
жадміністрації Борис Клімчук. 
— Ми маємо право на спільну ми-
нувшину, адже Литва з Україною 
становили єдину державу — Вели-
ке князівство Литовське, Руське і 

Жемайтійське. Я знаю, що навколо 
книги будуть дискусії, бо вона від-
ступає від історичних догм. Та це 
книга для широкого кола читачів, 
книга для роздумів, художньо ці-
кава та пізнавальна література з іс-
торії українського Середньовіччя.

— В останні 20 років віднови-
лося бурхливе дослідження істо-
рії, — додав один із авторів книги, 
старший науковий співробітник 
Інституту історії України НАН 
Борис Черкас. — Стали помітними 
багато «білих плям», цілі періоди 
«білих плям», серед яких і литов-
ська доба. Та цей період дуже важ-
ливий: саме в цю добу було скину-
то монголо-татарське панування, 
виникло козацтво, укладали до-
мовленості європейські монархи.

— Ця книга може мати логіч-
не продовження, — прокомен-
тувала завідувач кафедри історії 
стародавнього світу та середніх 
віків Волинського національного 
університету Оксана Карліна. — 
Адже зв’язок із Литвою не пере-
ривається зі вступом українських 
земель до Польського королівства. 
За приклад можна взяти рід князів 
Радзивілів або історію василіан-
ського чину.

Ольга ЮЗЕПЧУК

ність плювка. Мізерність загрози ви-
значила якість частини нової україн-
ської еліти. Від решти європейських 
еліт її відрізняє перевага популізму 
політиків над прагматизмом дер-
жавних діячів. Із 1991 року нам усе 
обіцяли, обіцяли, обіцяли. Кожні 
вибори додавали віртуальної віри, 
а потім — реального розчарування. 
У нас сформувалися завищені очіку-
вання. Я їх не мав. Але у більшості 
вони залишилися і до сьогодні. Хоча 
навіть сліпі від народження вже 
мали б побачити потребу у змінах, 
але боялися сказати, що буде важко, 
що потрібні реформи. 

У реформах годі шукати соці-
альної справедливості. Це шок. На 
рік, два, три. Але потім — результат. 
Таким шляхом пішли країни Бал-
тії, Чехія, Словенія, Польща. Автор 
польських реформ Лєшек Бальцеро-
вич щодня продирався додому крізь 
лави пікетувальників. Сьогодні він 
— найшанованіша людина у Поль-
щі, а Брюссель присвоїв йому титул 
«найбільшого реформатора в краї-
нах Євросоюзу».

А ми розтягли цей шок на деся-
тиліття, нічого кардинально не змі-
нили, проте чекаємо благополуччя 
і процвітання. Зміни, які сьогодні 
зрештою продукує і пропонує Пре-
зидент України, це невиконана робо-
та за 20 попередніх років. Він відва-
жився назвати речі своїми іменами і 
взяти на себе відповідальність. По-
винні наважитись і ми. Інакше ще 
довго пожинатимемо плоди власно-
го потурання популізмові й неспра-
ведливості. 

ПОЛІТИКА БЕЗ ЕКОНОМІКИ — 
ЦЕ ВЕРШНИК БЕЗ ГОЛОВИ

Скільки в країні виплавляєть-
ся сталі чи видобувається вугілля 
на душу населення — показник не 
суть важливий. Важлива людина, 
її здоров’я, блага, достаток, розмір 
зарплати і пенсії, можливість поста-
вити на ноги дітей. Тому всі ініціати-
ви Президента й уряду спрямовані 
на людей. Дійти до конкретної лю-
дини, як би банально це не звучало, 
покликані й усі наші обласні програ-
ми. Результат є.

Я тішуся за господаря, сільсько-

тільки  початок

Демократія — не 
вольниця. Але її часто 
використовують як 
панацею, щоб нічого не 
робити або створювати 
видимість роботи. Якщо 
немає системи влади, 
влади немає взагалі. 
Перше, до чого вдава-
лася кожна з успішних 
тепер країн, — налаго-
джувала чітке уряду-
вання.

го дядька, який, покинувши печене 
і варене, мурує біля хати добро-
тного паркана, ще й лавку залізно-
мереживну ставить для себе і су-
сідів. Я радію за село Привітне, де 
сьогодні 17 комбайнів і 76 тракторів. 
У Жорнищах на випасах я не зміг пе-
релічити хазяйських коней. Скаже-
те, коні — це архаїзм. А я не згідний. 
Це — два гектари обробленого поля, 
це — здорова сім’я, це — гарні укра-
їнські традиції, це — люди, які дають 
собі раду. 

Я горджуся поліщуками, які зби-
рають сьогодні прекрасні врожаї 
відбірної картоплі, освоїли техно-
логію вирощування цибулі, моркви 
і тим самим здобувають достаток 
для своїх сімей. Я пишаюся людь-
ми, які хочуть працювати. Плакати і 
безпорадно розводити руками — це 
для слабких. А волиняни — сильні 
люди.
КАМО ГРЯДЕШИ, УКРАЇНО?

Світ глобалізується. НАТО, ЄС, 
ООН, СОТ… До Європи можна ви-
їхати, навіть якщо в тебе немає візи, 
але є комп’ютерний фах. Однак і 
прагнення мають бути виваженими, 
оскільки міжнародні корпорації іно-
ді намагаються перебирати функції 
держави на себе. 

Наприклад, Норвегія — еконо-
мічно і соціально благополучна кра-
їна, де емігрант-біженець без про-
блем може знайти роботу, а студент 
— отримати освіту — відхилила 
запрошення приєднання. Бо умови 
членства, на думку норвежців, су-
перечать національним інтересам у 
галузі сільського господарства і риб-
ному промислі.

Манюнька Хорватія із населен-
ням як на Волині, де єдине джере-
ло доходу — туризм, узагалі нікуди 
не проситься. Але хорвати активно 
розвивають країну з того, що ма-
ють. Наприклад, плата за таксі, в за-
лежності від сезону, там різниться у 
рази. Влітку з туристів беруть по по-
вній, місцеві ж узимку їздять утричі 
дешевше. Це регламентовані держа-
вою порядки, вони захищають своїх 
людей. 

Місце в світі для України не 
втрачено. Щороку в міжнародному 
розподілі праці, у світовій економіці 
Україна додає. Наприклад, на Волині 
за останні 10 років баланс експор-
ту зріс у чотири рази в доларовому 
еквіваленті. Доленьку клянемо, але 
свою роботу робимо. Я можу на-
звати десятки успішних волинських 
бізнесів і підприємств. І я пишаюся, 
коли в Криму бачу магазини торго-
вої марки «Тигрес», коли у Вільню-
сі одночасно в усіх супермаркетах 
з’явилася продукція «Торчин», а в 
Азербайджані — українські сири. 

Місце в світі завойовується тяж-
кою працею. Щодня йде жорстка 
конкурентна боротьба в економіці, у 
фінансах. І те, що українські та наші, 
волинські, підприємства виходять 
на міжнародні біржі — Варшавську, 
Лондонську — це інтеграція у світ. Це 
робить не уряд, не Верховна Рада. Це 
робить бізнес, якщо має умови для 
розвитку. Тому ще раз повернуся до 
лаконічних, але ємких тез Президен-
та Януковича: «Бізнес — попереду». 
Люди справи, люди, які створюють 
матеріальні блага, в державі — на 
чільному місці. 

ПРО ВЛАДУ Й УРЯДУВАННЯ

Радянське гасло «Я — началь-
ник, ти — дурень» більше не пра-
цює. Клімчук — не влада, і міський 
голова — не влада. Ми — носії влади 
на певний час. Я — призначений, він 
— обраний. А розмови про те, хто 
перший чи головніший, у кого біль-
ші повноваження, я вважаю анти-
державними. 

У кожного є своя функція. Знай 
і чітко виконуй. І я ніколи не зро-

зумію ситуацію, коли сільський го-
лова пише Президентові, що в селі 
потрібен дитячий садок, а в той час 
районна рада приймає рішення про 
членство, приміром, у Шанхайській 
організації співробітництва. Це не 
їхні функції. А от садок для районно-
го рівня — безпосередній обов’язок. 
Є потреба зробити політичну заяву? 
Збери свою політичну силу, органі-
зуй мітинг чи пікет і виголошуй. Але 
до чого тут сесійна зала ради? От я 
й кажу: кожен має робити свою ро-
боту! 

Демократія — не вольниця. Але 
її часто використовують як панацею, 
щоб нічого не робити або створю-
вати видимість роботи. Якщо немає 
системи влади — влади немає взага-
лі. Перше, до чого вдавалася кожна з 
успішних тепер країн, — налагоджу-
вала чітке урядування.

ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕЮ

Навряд чи з’явиться пророк, 
який точно сформулює українську 
національну ідею. То поняття ши-
роке і багатопланове. Але це завжди 
концентрований вираз національ-
них інтересів, консолідація нації для 
певних здобутків. Наголошую: нації. 
Не населення, а саме нації. 

У США живуть австралійські 
американці, китайські американці, 
ірландські американці, українські 
американці. І вони створили аме-
риканську націю. Україна — багато-
національна держава, так склалися 
доля й історія. Одеський болгарин, 
житомирський поляк, закарпат-
ський ром, волинський караїм — усі 
вони є громадянами України. Так 
само, як чеченець має паспорт гро-
мадянина Росії. 

І кожен із них може й повинен 
бути носієм української національ-
ної ідеї. Це щось на зразок відчуття 
«ліктя» один одного, і є справою чес-
ті кожного громадянина цієї країни. 
Луганська обласна рада не може при-
ймати рішень про статус російської 
мови як другої державної, а Львів-
ська — не повинна кричати: «Ганьба 
москалям!». Ідея чистоти віри та ге-
нотипу, рівно ж як і ліворадикальні 
орієнтири на диктаторство і залізну 
руку, відкинуть Україну далеко на-
зад. Це демонструє і гіркий новітній 
досвід наших найближчих сусідів. 

Чи є в Україні національна ідея? 
Без сумніву. Завдяки їй відбулася 
незалежна держава. Але тепер в ідеї 
інша функція — зміцнити націю, 
щоб будувати, розвивати країну, 
утвердити її роль і місце у світі. 

Таким шляхом йшли усі успіш-
ні нині держави. Це різні держави: 
великі й малі, християнські та му-
сульманські — і кожна з них успіш-
на по-своєму. В кожній є щасливі та 
нещасні люди. Скрізь є бомжі, нар-
комани, злочинці — слабких духом 
людей скрізь вистачає. Але більшість 
таких, хто трудиться в поті чола на 
себе, свою родину та країну, відтво-
рює державу в наступних поколін-
нях. Там, де права і свободи увійшли 
у плоть і кров громадян, чиновників, 
політиків, країна дістає успіх. Най-
важче поєднати у свідомості людини 
демократію і закон, закон і відпові-
дальність, законність і сумління. 

Чи буде Україна успішною? Буде! 
Я вірю в це. В це вірять 270 тисяч 
народжених за роки незалежності 
молодих волинян. Українці довго 
запрягають. Але неодмінно прийде 
час, коли ми скажемо собі: україн-
ська національна ідея стала потуж-
ною силою і втілилась у розбудову 
процвітаючої країни — такої, про 
яку мріяли наші попередники: міц-
ної, успішної, сильної.

А доти кожна з річниць Неза-
лежності України має бути для нас 
приводом для гордості та пошану-
вання, але не сміє стати причиною 
для самозаспокоєння. 


