
6

Активність громади — велика 
сила. Це довели жителі Забродів-
ської сільради, що в Ратнівському 
районі, які завдяки виграним 
грантам реконструювали два ФАПи 
та добудували садочок. Загалом 
Забродівська сільська рада спільно 
з громадою розробила та подала 
для участі в різних конкурсах 14 
проектів. Загальна вартість уже 
втілених проектів і тих, що наразі 
реалізовуються, складає майже 1,5 
мільйона гривень. 

— Бюджетних коштів завжди не 
вистачає, — констатує начальник 
відділу економіки Ратнівської рай-
держадміністрації Валентин Чер-
нецький. — У Забродівську сільраду 
входять три населені пункти — села 
Заброди, Лучичі та Якуші, тут меш-
кає більше двох тисяч чоловік. Із іні-
ціативи сільського голови Миколи 
Калачука сільрада з 2008 року бере 
участь у конкурсах грантодавців.

— Перші успіхи не забарилися. 
Того ж року по програмі Організації 
Об’єднаних Націй «Місцевий роз-
виток, орієнтований на громаду» 
пройшов проект добудови маніпу-
ляційної кімнати ФАПу в селі Лучи-
чі, — розповідає Микола Калачук. 
— Приміщення збудоване в 1946 
році з розібраних клунь, тобто з де-
рева, яке довгі роки вже було у ви-

користанні. Ставили за мету додати 
маніпуляційну, а фактично зробили 
повну реконструкцію. Вартість скла-
ла 193 тисячі гривень. Це дуже вели-
кі гроші. До прикладу, ця сума на 3% 
більша за власні доходи бюджету 
всієї сільської ради.

— Наступний етап — оновлення 
ФАПу в Якушах, який також зве-
дений у післявоєнні роки. Це була 
своєрідна винагорода за успішну ре-
алізацію першого проекту, — продо-
вжує Валентин Чернецький. — Тут 
за 152 тисячі зробили реконструкцію 
і на 40 тисяч придбали повний комп-
лект медичного обладнання: інгаля-
тори, кушетки, гінекологічне крісло, 
сумки з наборами ліків. Тож людям 
не треба їхати за 15 км до райцен-
тру, приміром, аби завезти дитину 
на вигрівання. Тепер усе необхідне 
є на місці. Власними силами, звісно, 
не подужали б. А так 50% коштів дає 
програма ООН, не менше 45% — із 
місцевого бюджету, і 5% має внести 
сама громада. 

Втішені неймовірними результа-
тами забродівчани подали ще один 
проект — «Поточний ремонт при-
міщення ФАПу с. Заброди з впро-
вадженням енергозберігаючих тех-
нологій». Але в його фінансуванні 
було відмовлено — через переви-
щення допустимої кількості затвер-
джених проектів на одну громаду. 

Незважаючи на це, ФАП у Забродах 
не залишився без уваги: у 2010 році 
сільрада виділила певну суму, дещо 
доплюсували місцеві мешканці — і 
розпочався ремонт.

Але найбільша гордість Забро-
дівської сільради — проект із розши-
рення дитячого садочка у Забродах, 
що став переможцем Всеукраїн-
ського конкурсу програм і проектів 
розвитку місцевого самоврядування 
2009 року.

— До існуючого дитсадка до-
будоване приміщення площею 200 
квадратних метрів. Тут розмістяться 
дошкільна дитяча група та гімнас-
тичний зал, — розказує сільський 
голова Микола Калачук. — Вартість 
робіт склала 554 тисячі. А в мину-
лому році в конкурсі Асоціації за-
хисту прав молоді Волині виграли 

проект на облаштування дитячого 
майданчика біля дитсадка. Цього ж 
року отримали новенькі меблі для 
додаткової дошкільної групи. Гроші 
надійшли від Міжнародного фонду 
«Відродження». 

— За останні роки в районі від-
новлено роботу практично всіх дит-
садків, — додає начальник відділу 
економіки Ратнівської РДА. — При-
міщення були збережені. А якщо 
десь нема садочка окремо, то рекон-
струюємо частину школи під групу 
для дошкільнят. Щодо громадської 
активності, то зараз розглядаються 
два проекти. Вже розпочаті роботи 
з реконструкції сільського клубу в 
селі Якуші в рамках всеукраїнського 
конкурсу. Люди бачать, що зі спіль-
них зусиль є хороший результат, і 
об’єднуються задля нього.

Ольга ЮЗЕПЧУК
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Події
АКТУАЛЬНО  

На одній із селекторних нарад 
перший віце-прем’єр Андрій 

Клюєв суворо попередив регіони: 
якщо керівники хочуть, аби опа-
лювальний сезон розпочався вчас-
но, необхідно виконати дві умови. 
Перша — встановити лічильники 
обліку тепла та води на котельнях. 
Друге — погасити борги за 2011-й. 
Решта боргів, за словами Клюєва, 
будуть списані. Чи готовий Луцьк 
виконати ці умови — «Відомості» 
поцікавились у заступника місько-
го голови Лариси Соколовської.  

Щодо лічильників обліку тепла 
і гарячої води, то, за словами Ла-
риси Соколовської, їх потрібно 58. 
Бюджет на це має потратити чоти-
ри мільйони гривень. Наразі у міс-
ті придбали і поставили лише 10 
лічильників. Решту сподіваються 
купити по лізингу чи за кредитні 
кошти. 

Сподіваються у Луцьку, що 
справляться і з боргами перед ДП 
«Газ України». Це за умови, зви-
чайно, що уряд виконає обіцянку 
та погасить газовикам різницю у 
тарифах. 

— «Луцьктепло» заборгува-
ло за спожитий газ 18 мільйонів 
763 тисячі гривень, — зазначила 
Лариса Соколовська. — Разом із 
тим, різниця у тарифах становить 
25 мільйонів гривень. Тобто, зва-
жаючи на те, що цю різницю має 
погасити уряд, виходить, що місто 
навіть авансом розраховується за 
спожитий цього року газ. 

І все ж таки борги у Луцька 
перед газовиками є. І стосуються 
вони безпосередньо ТОВ «Східно-
європейська теплоелектрогенеру-
юча компанія». 

— Загальна заборгованість цієї 
компанії за спожитий газ стано-
вить 68 мільйонів гривень, — зау-

важила Лариса Соколовська. — На 
останній сесії міської ради депута-
ти схвалили укладення тристорон-
нього договору про переуступку 
боргу комунальному підприємству 
«Луцьктепло» на 28 мільйонів. У 
цьому є логіка. Адже свого часу ми 
заплатили «Східноєвропейській 
компанії» 37 мільйонів гривень. 
Але вони не пішли на розрахунки 
за газ. У результаті проблеми мо-
жуть виникнути у жителів міста. 
На сьогодні борги «Луцьктепла» 
перед компанією пана Кропиви 
становлять 32 мільйони гривень. 
Тому ми вирішили, щоб лучани 
не мали проблем, 28 мільйонів за-
платити безпосередньо «Газу Укра-
їни». Наразі тривають перемовини 
про реструктуризацію боргу до 
2013 року. 

Зазначимо, що досвід роботи 
у такому форматі у міста вже є: за 
2009 рік Луцьк виплачує газови-
кам замість Кропиви 19 мільйонів 
гривень. 

Так що, за всіма прогнозами, 
опалювальний сезон у Луцьку роз-
почнеться вчасно. Якщо, звичайно, 
Олександр Кропива віддасть «Газу 
України» тих 37 мільйонів гривень, 
які йому сплатило «Луцьктепло».

Наталка СЛЮСАР 

НАША ІСТОРІЯ 

На Ковельщині увічнили пам’ять 23 невідомих 
українців 

У селі Воля-Любитівська Ковель-
ського району відкрили й освя-

тили пам’ятник на могилі українців, 
які за невідомих обставин загинули 
поблизу села на початку Другої сві-
тової війни.

Про те, як у селі з’явилося це по-
ховання, розповіла мешканка Волі-
Любитівської Раїса Новосад.

— Восени 1939 року село облетіла 
звістка, що у лісі знаходяться вбиті 
люди, — переповідає історію, почу-
ту від свекрухи, пані Раїса. — Вони 
були замордовані й, певно, раніше 
перебували у в’язниці, бо на них був 
тюремний одяг. Місцеві привезли їх 
у село та поховали тут.

Жодної інформації про події в 
архівних установах знайти не вда-
лося.

Питання про увічнення пам’яті 
цих невідомих осіб навесні 2010 року 
порушили жителі Волі-Любитівської 
перед головою ОДА Борисом Клім-
чуком, який, до речі, виріс у цьому 
селі. Вже цьогоріч Ковельською рай-
держадміністрацією за кошти з бю-
джетів району та сільради було збу-
довано і благоустроєно пам’ятник.

2 вересня благочинний Ковель-
ського міського округу УПЦ, про-
тоієрей Володимир Ровенський і на-
стоятель церкви Петра Могили УПЦ 
отець Микола Ростун відслужили 

панахиду за загиблими й освяти-
ли пам’ятник. Його увінчує напис: 
«Тут спочивають 23 українці, які за-
гинули у вересні 1939 року. Вічна їм 
пам’ять!».

Ольга УРИНА

НЕБЕЗПЕЧНИЙ СЕЗОН 

На Волині ботулізмом захворіли 
восьмеро людей

Щороку, починаючи з кінця 
літа, медики фіксують спала-

хи ботулізму. Причиною є нехту-
вання правилами приготування 
консервів, попереджають в інфор-
маційному центрі Волинської об-
ласної санепідемстанції.

За даними обласної санітарно-
епідеміологічної служби, минулого 
року кількість харчових отруєнь, 
викликаних збудником ботулізму, 
налічує дев’ять випадків. На щас-
тя, ніхто не помер. Цього року, за 
даними на 31 серпня, отруїлися 
восьмеро людей. 

Випадки ботулізму реєстру-
валися в Камінь-Каширському, 
Ковельському, Локачинському, 
Любешівському, Любомльському 

районах і Луцьку.
Відомо, що збудник ботулізму 

надзвичайно стійкий до впливу хі-
мічних і фізичних факторів. Його 
смертельна доза для людини скла-
дає усього лише 0,3 мкг. Небезпека 
у тому, що за зовнішнім виглядом 
банка та її вміст не змінюються. 

Захворювання виникає в ре-
зультаті отруєння токсинами па-
лички ботулінуса та характеризу-
ється важким перебігом хвороби 
з боку центральної і вегетативної 
нервової систем. Потрапляючи до 
травного тракту, ботулотоксин не 
руйнується ферментами, а всмок-
тується у кров і розноситься по ор-
ганізму, «осідаючи» у різних відді-
лах нервової системи, викликаючи 
парези та паралічі м’язів гортані, 
глотки та дихальних м’язів. Симп-
томи, які найперше турбують 
хворого, — нудота, сухість у роті, 
розлад ковтання, може змінитися 
тембр голосу — так, що іноді лю-
дину важко зрозуміти. Характерне 
для ботулізму порушення зору: 
«сітка» перед очима, роздвоєння 
предметів, що пов’язано з паралі-
чем очних м’язів. 

При найменшій підозрі на бо-
тулізм людину необхідно якнай-
швидше відправити в лікарню, 
тому що тільки там зможуть на-
дати належну медичну допомогу, 
спрямовану на нейтралізацію, 
зв’язування та виведення токсинів 
із організму. 

2,7
стільки мільярдів гривень за 
сім місяців поточного року за-
боргували українцям банки, що 
знаходяться в процесі ліквідації. 
В абсолютних значеннях вимоги 
вкладників до таких банків зрос-
ли на 450 мільйонів гривень.

Дитяче відділення у Ківерцях 
готове приймати діток
У Ківерцівській районній лікарні після ремонту 
відкрили дитяче відділення. Воно складається з шести 
палат, розрахованих на 20 ліжок. На будівельні роботи 
витрачено 399 тисяч гривень. Це кошти районного 
бюджету та меценатів. Лікарі, спілкуючись із головою 
Волинської облдержадміністрації Борисом Клімчуком, 
повідомили, що медичний заклад отримав у подарунок 
сучасний реанімобіль від німецької спілки «Мости 
в Україну», яку очолює відомий на Волині меценат, 
професор Карл-Герман Крог. 

У Ковельському медколеджі 
збільшили держзамовлення 
У Ковельському медичному коледжі збільшено набір 
на державне замовлення за спеціальністю «лікувальна 
справа». Додатково набрали 30 студентів. Клопотання 
про необхідність збільшити навчальному закладу ліцен-
зійний обсяг за спеціальністю 5.12010101 «Лікувальна 
справа» порушив перед Міністерством освіти народ-
ний депутат Григорій Смітюх. Профільне міністерство 
впродовж червня-липня провело ліцензійну експертизу 
і зробило висновок про доцільність збільшення квоти 
держзамовлення.

Опалювальний сезон у Луцьку 
розпочнеться вчасно

Сільрада «відхопила» грантів 
на 1,5 мільйона гривень 

Садочок у Забродах добудували і майданчик для ігор облаштували

Голова Забродівської сільради

ОГОЛОШЕННЯ 

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові 
будівлі. Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під мага-
зин. Розглянеться варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.

ФАП у Лучичах: до і після реконструкції 


