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У міському пологовому будинку за-
працювало «Вікно життя». Це місце, 
де жінка, яка опинилася в складній 
життєвій ситуації, може залишити 
немовля, щоб не кинути його на-
призволяще. Випадків, коли дітей 
знаходять на смітниках уже мертви-
ми, достатньо по всій країні, а щоб 
зберегти життя малюка та подбати 
про його майбутнє, якраз і ство-
рюються такі віконечка. Луцьк не є 
піонером у цій справі: «вікна життя» 
вже діють у Львові та Рівному.

Начальник міського управлін-
ня охорони здоров’я Федір Кошель 
каже, що львівським медикам за рік 
існування вікна лелека приніс трьох 
діток. У пологовому будинку Луцька 
за останні два роки не реєстрували 
жодної відмови від дітей, але кілька 
резонансних випадків було. Чотири 
роки тому, розповів Кошель, взимку 
таксист знайшов залишене на вулиці 
немовля та вчасно привіз у дитячу 
лікарню — життя маляти врятува-
ли. Два роки тому місто сколихнула 
трагічна звістка — на смітниках зна-
йшли двох уже мертвих новонаро-
джених. Аби не допусити смерті ні в 
чому не винних діток, і працює «Ві-
кно життя». 

— Жінка може залишити дити-

ну у віконечку анонімно, а медики 
вже подбають про її здоров’я. Збере-
жеться життя, і є ймовірність того, 
що маляті знайдуть нову родину. 
Місто в нас маленьке, немовлят по-
кидають мало, але навіть одна вря-
тована дитина — це велика радість, 
— повідала завідувач Центру пла-
нування сім’ї Луцького КПБ Лариса 
Шендибило.

Віконечко спеціально обладнане 
для немовляти: теплий матрацик, 
постіль, отвори для надходження по-
вітря. Як тільки у ньому з’являється 
дитинка, до чергової медсестри над-
ходить сигнал, а далі — вже справа 
за медиками. 

Затрати на облаштування віко-
нечка невеликі, тож міські медики 
сподіваються, що цю ініціативу під-
тримають інші міста та райони об-
ласті. Проте ще більше вони споді-
ваються, що так званий «пункт здачі 
дітей» не матиме роботи.

Статистика свідчить, що кожна 
п’ята українська сім’я є безплідною. 

У більшості випадків родина, яка 
збирається всиновити дитину, хоче 
немовля до року. 

Новонароджені є затребуваними 
в цьому плані, каже Федір Кошель, 
а принісши дитинку до «Вікна жит-
тя», жінка автоматично відмовля-
ється від неї назавжди. Працівники 
пологового виходжують немовля, а 
потім його переводять у Будинок ма-
ляти. Соціальні служби займаються 
оформленням документів, придуму-
ють малечі ім’я та шукають їй справ-
жню сім’ю. 

Що керує жінками, які залиша-
ють своїх дітей? Головний лікар по-
логового будинку Михайло Токар-
чук розповів, що більшість йде на 
такий крок через страх і відчай, піс-
ляпологову депресію, однак, якщо 
біологічна мати оговтається та за-
хоче повернути дитину, то шансів у 
неї мало. Доведеться робити тест на 
ДНК, бо в інший спосіб довести, хто 
справжня матір, неможливо.

Ірина КОСТЮК
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РИНОК ПРАЦІ 

Випускники з вищою 
і профтехосвітою стають 
на облік у центри зайнятості

З початку літа центрам зайня-
тості додається роботи. Саме в 

цей час відбуваються випуски з на-
вчальних закладів. Молоді люди, 
які не змогли самостійно влашту-
ватися за спеціальністю, стають на 
облік як безробітні.

— Станом на 1 серпня у центри 
зайнятості Волині звернулися 700 

випускників різних навчальних 
закладів, — повідомила перший 
заступник директора обласного 
ЦЗ Світлана Мишковець. — 265 із 
них мають базову та неповну вищу 
освіту, 160 — повну, 166 здобули 
професійно-технічну освіту, 105 
— випускники шкіл. У розрізі про-
фесій є кухарі, перукарі, слюсарі 
з ремонту автомобілів та інші не 
менш затребувані спеціальності.

За словами фахівця центру за-
йнятості, приблизно третину ви-
пускників направляють на перена-
вчання.

— Звісно, після 9-го класу, 
коли треба вступати кудись вчи-
тися, професію вибирає не дити-
на, а її батьки, — каже Світлана 
Мишковець. — А через три роки 
навчання виявляється, що вибір 
помилковий. Так, із початку року 
на обліку стоять 400 чоловік із 
профтехосвітою.

Ольга ЮЗЕПЧУК

ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА 

В Україні жодна область не отри-
мує коштів від держави, аби на-

вести лад на меліоративних каналах. 
Програми з меліорації лежать уже 
п’ятнадцять років без фінансування. 
Для Волині гроші виділяють винят-
ково для того, аби хоча б якось змен-
шити рівень паводкових вод і вберег-
ти людські помешкання від збитків. 
Суми невеликі — півтора-два міль-
йони гривень. У той же час землі, ліси 
заболочуються, а це негативно по-
значається на якості ґрунту, а отже, й 
на врожайності та виробництві сіль-
ськогосподарської продукції.

Заступник начальника обласно-
го управління водних ресурсів Тарас 
Корнійчук розповів, що природні 
особливості Волині склалися так, 
що 845 тисяч гектарів земель, або 
40% території області, періодично 
перезволожуються, а то й заболочу-
ються. Тож, аби провадити нормаль-
не господарювання, треба робити 
меліорацію. 

— Меліорація — це осушення 
ґрунту для покращення стану зе-
мель, — каже пан Корнійчук. — Вос-
таннє осушення волинських земель 
відбулося в 1996 році. Відтоді робо-
ти з будівництва нових систем чи 
реконструкції старих практично не 
проводилися. Причина — відсут-
ність фінансування. Хоча складали-
ся програми і регіональні, і на дер-
жавному рівні, та, на жаль, коштів 
не виділялося.

Фахівці твердять, що тоді, в 1996 
році, з меліорацією переборщили 
— землі стали надто сухими. Проте 
Тарас Григорович пояснює, що вони 
дуже швидко знову наповнилися во-
логою, мовляв, на Волині ситуація з 

ґрунтами краща, ніж, наприклад, на 
півдні країни. Південні землі потре-
бують не меліорації, а зрошення, а 
його провести складніше. 

— Погоджуюся з тим, що, мож-
ливо, землі тоді були дещо пересу-
шені. Кошти на меліорацію земель 
виділялись у достатніх обсягах, про-
грами приймалися хороші, перспек-
тивні, і, відповідно, за ними про-
водили меліоративні роботи. Нові 
землі освоювалися, та тоді була інша 
проблема — все йшло на меліора-
цію, тому вона була перевиконана, 
а на розвиток виробничої бази кол-
госпів, радгоспів коштів не давали, 
— повідав Тарас Корнійчук.

В ідеалі треба думати не лише 
про меліорацію, бо коли води немає 
— це погано, але й коли вона є в над-
лишку — теж недобре. Тому до цього 
питання треба підходити комплек-
сно. Основне завдання — відрегулю-
вати надходження води: налагодити 
постачання у посушливий період і 
навпаки стримувати її рівень під час 
паводків і повеней.

Цьогоріч Волинь отримала від 
уряду небувалі кошти — аж 22,5 
мільйона гривень. У першу чергу їх 
спрямовують на протипаводковий 
захист населених пунктів і сільсько-
господарських угідь. 

В управлінні водних ресурсів 
кажуть, що повеневими водами під-
топлюється 105 населених пунктів, 
а це приблизно 190 тисяч гектарів 
земель. 

Загалом на Волині побудовано 
18,5 тисячі кілометрів меліоративних 
каналів, із яких 4,6 тисячі кілометрів 
— державні, решта — внутрігоспо-
дарські, які свого часу були у роз-

порядженні колгоспів і радгоспів, а 
сьогодні стали «безхозними». Зараз  
ці канали передали у комунальну 
власність сільських рад, але, знаючи 
яке у сіл фінансування, неважко здо-
гадатися, що ними практично не за-
ймаються. Проте й урядових грошей 
їм теж не бачити.

— Програма не відновилася, 
бо це одноразова допомога уряду, 
а коли буде наступна — невідомо. 
Ці кошти розподілені на добудо-
ву об’єкта для захисту сіл Бучин, 
Люб’язь і селища Любешів, на добу-
дову кріплень річки Західний Буг. Із 
22,5 мільйона гривень чотири з по-
ловиною мільйона виділили на вну-
трішньогосподарську мережу, а це 
14,5 тисячі кілометрів каналів. Ви-
ділених коштів вистачить на 250-300 
кілометрів. Лише на розчищення ка-
налів треба 300 мільйонів гривень. 
На багатьох площах очищення вже 
не дасть ефекту, значна їх частина 
повторно заболочена. В цілому це 
проблеми області не вирішить, — за-
уважив водник. 

Ірина КОСТЮК

ФАТУМ 

Четверо хлопців украли машину 
та потрапили на ній в аварію

Днями до Луцького міськвід-
ділу УМВС у Волинській об-

ласті надійшло повідомлення від 
53-річного жителя міста Луцька 
Олександра С. про те, що вночі з 
двору його будинку викрадено ав-
томобіль марки «Москвич». 

Наряди працівників ДАІ були 
направлені на виявлення викраде-
ного авто та затримання порушни-
ка. Та через кілька годин до міліції 
надійшло повідомлення, що в селі 
Оздів Луцького району зафіксова-
но дорожньо-транспортну приго-
ду, в якій постраждали діти.

Як з’ясували правоохоронці, 
потерпілі й були викрадачами роз-
шукуваної автівки. В. о. начальни-
ка ВЗГ УМВС у Волинській області 
Олександр Гіль розповів, що того 

вечора четверо хлопців, будучи 
напідпитку, вирішили поцупити 
припарковану в одному з дворів 
машину. Кажуть, що мали намір 
тільки покататись. 

Одначе хлопці були настільки 
п’яні, що не впорались із керуван-
ням і з’їхали з дороги, врізавшись 
у придорожнє дерево. Троє моло-
диків навіть не прокинулися, коли 
авто близько 10-ї ранку знайшли 
правоохоронці. А один із викрада-
чів — 17-річний школяр із Луцька 
Вадим М. — перебував у критич-
ному стані. Наразі він у комі, за 
його життя тепер борються меди-
ки. Решта хлопців також госпіта-
лізовані, двоє обійшлися легкими 
травмами. За цим фактом ведеться 
слідство.

У Луцькому районі хлопчик 
ледь не спалив хліва 
У приватному господарстві мешканця села Воротнів 
Луцького району трапилася пожежа. Люди помітили дим 
і вогонь з-під даху господарської споруди й зателефону-
вали до служби «101». Вже за 30 хвилин стихію вдалося 
приборкати, полум’я встигло пошкодити тільки 5 кв. м 
даху та знищити 1,5 тонни сіна в споруді. Рятувальники 
не допустили поширення вогню на житловий будинок 
і зберегли господарство. Як з’ясувалося, до лиха при-
звели пустощі з сірниками семирічного сина господаря 
Дмитра. На щастя, дитина від пожежі не постраждала.

Українців назвали однією з 
найніжніших націй Європи 
Згідно з результатами всеєвропейського дослі-
дження, проведеного компанією «Strategy One», 
українці — у п’ятірці найніжніших націй. Грома-
дяни України посіли четверте місце. Найніжні-
шою нацією виявились угорці, на другому місці 
— жителі Туреччини, на третьому розмістилися 
португальці. А завершують список чехи. 39% 
європейців стверджують, що постійні стреси на 
роботі — основна причина закритості й неготов-
ності проявляти ніжність до оточуючих.

Урядових грошей вистачить усього на 300 км 
внутрішніх меліоративних каналів

У Луцьку з’явилося місце, де можна 
залишити небажану дитину

ВИРОБНИЦТВО 

Стають популярними іграшки 
з національною символікою

Головлікар Михайло Токарчук

«Вікно життя» — шанс для покинутої дитини

У травні на території Луцького 
району у селі Липини відбу-

лося відкриття новозбудованого 
приміщення фабрики м’яких ігра-
шок «Тигрес». Про те, чого вже 
досягнуто на підприємстві та які 
плани на майбутнє, розповіла ко-
мерційний директор корпорації 
Ірина Дубчук.

— На кінець цього року пла-
нуємо запустити виробництво 
пластмасової іграшки, — каже 
пані Ірина. — У 2013-му маємо на-
мір завершити будівництво адмі-
ністративного комплексу. І якщо 
сьогодні виготовляємо 45 тисяч 
штук продукції, то наступного 
року це буде 100 тисяч, половина 
з яких — пластмасова іграшка. На 
кінець 2012-го року запустимо ви-
робництво дитячого одягу загаль-
ною потужністю 150 тисяч штук 
у місць. Нещодавно налагодили 
виробництво дитячої постільної 
білизни.

Пані Ірина розповіла, що на 
підприємстві працюють шість ди-
зайнерів, які кожного місяця роз-
робляють двадцять нових зразків 
продукції. І на сьогодні новинкою 
є іграшка з національною симво-
лікою: Луцька, Волині, України. 
Адже попереду чемпіонат футбо-

лу «Євро-2012», тому саме такий 
асортимент буде популяризувати 
нашу країну.

На запитання, яку найбільшу 
іграшку доводилося виготовляти, 
Ірина Дубчук відповіла, що ще 
з 2003-го року почали пошиття 
півтораметрового слона. На цю 
іграшку й досі є попит, тому вона 
не знята з виробництва. Інша 
м’яка іграшка — лев — досягає 
двох метрів. 

Людмила ШИШКО 

ОГОЛОШЕННЯ 

Куплю дерев’яний будинок під розбір не старший 50 років. 

Телефон (067) 3617-000

У швейному цеху підприємства 
«Тигрес»


