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На Волині з 28 вересня запустили 
тестове цифрове телемовлення. У 
тестовому режимі «цифру» також 
транслюють у Львові, Донецьку, 
Луганську, а загалом по Україні 
цифровий формат телебачення 
має запрацювати з 1 листопада 
цього року. Ми звикли, вмикаючи 
вдома телевізор, потрапляти на 
бажаний фільм, новини чи футбол. 
А що зміниться з запровадженням 
цифрового мовлення? І коли?

— З 2015 року аналогового теле-
бачення в Україні не буде, всі канали 
будуть зайняті цифровим, — пові-
домив представник Нацради з пи-
тань телебачення і радіомовлення 
Степан Родич. — Зміни почалися 
з підписання міжнародної угоди 
«Женева-2006», яка передбачила по-
ступовий перехід із аналогового на 
цифрове мовлення у країнах Євро-
пи, в тому числі в Україні, а також 
у Росії й азійських державах. На той 
час уже гостро постало питання 
передачі сигналу, бо загалом у світі 
частотний ресурс обмежений. Від-
тоді в нас мало було зроблено, але 
цього року процес пішов стрімко. 
Результат такий: цифрове мовлен-
ня можемо запустити по всій краї-
ні хоч сьогодні, проте населення не 
має змоги його дивитися. За даними 

статистики, лише 0,05% українців 
мають телевізори, що приймають 
цифровий сигнал.

Отже, є технічні умови, без яких 
подивитися сучасне телебачення 
нереально. Поки до 2015 року від-
буватиметься поетапний перехід, 
прихильникам ефірного телебачен-
ня треба купувати та встановлювати 
декодери, що переводитимуть циф-
ровий сигнал у аналоговий.

— Законодавчо обумовлена ціна 
— до 40 у.о., тобто декодер не варту-
ватиме більше 360 гривень, — каже 
Степан Родич. — Ціна постійно 
знижуватиметься, щоб населення 
масово переходило на цифровий 
формат. Ведуться переговори з ві-
тчизняним заводом «Меридіан», із 
китайськими виробниками про по-
стачання якісних декодерів за при-
йнятну ціну. А малозабезпечені сім’ї 
отримають такі пристрої безплат-
но. За підрахунками, в Україні є 1,2 
мільйона таких родин. Для тих же, 
хто найближчим часом зібрався ку-
пувати телевізор, одна порада — бе-
ріть лише з позначкою DVB-T2. На-
црада звернулася до дистриб’юторів 
побутової техніки з рекомендацією 
завозити у торговельну мережу теле-
візори тільки найновішого поколін-
ня. Бо навіть нові плазмові й LCD не 
підтримують формат Т2. 

— 2-го листопада телебаченню в 
Україні виповнюється 60 років. Так, 
як у 60-х революцією був перехід із 
чорно-білого зображення на кольо-
рове, так зараз наступає нова ера 
цифрового ТБ, — зауважує дирек-
тор Волинської філії Концерну РРТ 
України Сергій Семерей. — DVB-T2 
— це останній крок у цифровому 
мовленні, канали ущільнюються так, 
що один може передавати до десяти 
мовників, а якість не страждає. Ще 
навіть не всі європейські держа-
ви перейшли на Т2: тільки Швеція, 
Швейцарія, Фінляндія, частково 
Сербія та Англія.

У першу чергу цифрове мов-
лення запрацює в 200 містах-
мільйонниках, усіх обласних центрах 
і містах обласного підпорядкування. 
Без абонплати, тобто безкоштовно, 
транслюватимуться 32 канали (за-
раз — 14). Буде значно покращено 
прийом регіональних мовників.

— У Волинській області встано-
вили странції цифрового мовлення 
у Ковелі (найпотужніша), Луцьку, 
Горохові, Нововолинську, Любешо-
ві та Шацьку, — продовжує Сергій 
Семерей. — Вони покривають 90% 
споживачів. Є проблемні зони в 
Ратнівському районі, поблизу Ма-
невичів і Володимира-Волинського 
через особливості рельєфу. Проте в 
планах на наступний рік — зведен-
ня нового ретранслятора у Володи-
мирі, а також модернізація вишок у 
Маневичах, Камені-Каширському, 
Кортелісах і Любомлі. Зараз тестове 
мовлення має встановити електро-
магнітну сумісність: у багатьох міс-
цинах цифрове ТБ перебиває ана-
логове, заважає роботі військової 
апаратури. Думаю, за місяць-два ці 
недоліки вдасться виправити.

Перехід відбуватиметься посту-
пово, всі аналогові канали відклю-
чать аж із 1 січня 2015 року. Тож поки 
є час, Степан Родич радить не поспі-
шати купувати найновіші телевізори 
та декодери, щоб не створювати ажі-
отаж на ринку, не накручувати по-
пит, а відповідно, і ціни. А цифрове 
телебачення — це дійсно науковий 
і технологічний прорив, що не став 
реальністю в Україні ще років п’ять 
тому тільки через наших функціоне-
рів, які довго розкачуються.

Ольга ЮЗЕПЧУК
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Події
УМОВИ ПРАЦІ 

У лабораторіях без вентиляції 
судмедексперти помирають 
від раку

Лабораторії обласного бюро 
судово-медичної експертизи 

розкидані по місту, що заважає 
нормальному ритму роботи екс-
пертів. На балансі бюро перебу-
вають три приміщення на Кафе-
дральній, 4, Івана Франка, 33, а 
також на вулиці Стефаника. Про-
те, за словами керівника обласного 
судмедбюро Ігоря Жибака, з цим 
ще можна змиритись, одначе що-
денна робота з трупами вимагає 
потужної вентиляційної системи. 
Тій, яка діє нині, вже кілька десят-
ків років.

— Чесно вам зізнаюся, за де-
сять років, що я працюю в бюро, 
в колективі від онкозахворювань 
померло п’ять осіб, іще двоє бо-
рються з цією недугою, і практич-
но всі вони — працівники саме 
лабораторій. Без вентиляції пра-
цювати неможливо: це і мікроби, і 
хімічні препарати, — розповів пан 
Жибак. 

Крім того, головний судмедек-
сперт області розповів, що було б 
добре об’єднати всі лабораторії та 
задля зручності зосередити в од-
ному місці — на вулиці Стефаника. 
Колись там була пральня військо-
вого госпіталю, а тепер ця терито-
рія — у розпорядженні бюро суд-
медекспертизи. Ігор Жибак каже, 

що проектно-кошторисна доку-
ментація на будівлю вже зроблена. 
Стіни планують знести, адже через 
надмірну вологість їх роз’їдає гри-
бок, на цьому ж місці планується 
звести двоповерхову споруду: на 
другому поверсі облаштують не-
обхідні лабораторії, на першому — 
решту приміщень. Крім того, буде 
збудовано гаражі, архів та гос-
подарську споруду. Кошторисна 
вартість, згідно з проектом, — 3,6 
мільйона гривень, ще на чотири 
мільйони потягне обладнання для 
лабораторій. 

Під час зустрічі з депутата-
ми обласної ради, які відвідали 
лабораторії бюро, Ігор Жибак не 
оминув ще одне болюче питання 
— відсутність морозильної каме-
ри. В області, як з’ясувалося, бюро 
має вісім міжрайонних відділень і 
два районних, а морозильна каме-
ра лише одна — у Луцьку, але й та 
розпадається від іржі на очах.

Голова обласної ради Воло-
димир Войтович пообіцяв, що 
проблеми з вентиляцією в лабо-
раторіях бюро судмедекспертизи 
вирішаться у першому кварталі 
наступного року. Для втілення 
інших побажань потрібно значно 
більше часу та коштів.

Ірина КОСТЮК

40%
стільки сфальсифікованих ліків 
в Україні складають антибіотики. 
Про це заявив нардеп Віктор 
Корж: «Ринок медичних засобів 
сягає більше 25 млрд. грн., і пара-
докс у тому, що українці лікують-
ся від того, що рекламується». 

Справжня зима прийде в 
Україну в кінці листопада
Останніми роками зима в Україну приходить зазвичай 
у третій декаді листопада. Про це повідомив начальник 
Укргідрометцентру Микола Кульбіда. «У жовтні справж-
ньої зими не буде однозначно. Тепло в Україну повер-
неться, тому, за нашими оцінками, навіть на початку 
листопада погода буде теплою. Останніми роками зима 
в Україну приходить, як правило, у нормальні строки, а 
це третя декада листопада. Звісно, на Півночі холодні-
шає раніше, на Півдні — дещо пізніше», — зауважив пан 
Кульбіда.

«Волиньгаз» оштрафували 
на 15 тисяч гривень
Волинське обласне територіальне відділення Анти-
монопольного комітету оштрафувало ПАТ «Волинь-
газ» на 15 тис. грн. за зловживання монопольним 
становищем. Про це повідомили у прес-службі 
Антимонопольного комітету України. Як показало 
розслідування, товариство нав’язувало споживачам 
додаткові умови, видаючи техумови на приєднан-
ня до газорозподільних мереж. Відповідач визнав 
і припинив порушення та зобов’язався сплатити 
штраф до державного бюджету. 

САМОЗАЙНЯТІСТЬ 

Зелений туризм може стати для волинян прибутковим бізнесом
Наша область, зважаючи на ма-
льовничі краєвиди, прикордонне 
розміщення, історичні та культурні 
пам’ятки, має великий потенціал і 
можливості для розвитку зеленого 
туризму. Проте людям не виста-
чає знань і практичних навиків у 
веденні бізнесу в цій галузі. Тому 
обласна служба зайнятості й по-
ставила за мету сприяти розвитку 
підприємництва у сфері надання 
послуг, популяризувати та розвива-
ти туризм і вже другий рік поспіль 
реалізовує освітній проект «Школа 
підтримки культури і туризму». Про 
його напрацювання йшлося під 
час прес-туру в Любомльському та 
Шацькому районах. 

Як розповіла директор обласно-
го центру зайнятості Раїса Кучмук, 
у рамках реалізації проекту про-
ведено більше ста тренінгів для 1,7 
тисячі учасників на теми: «Зелений 
туризм — скарбничка ідей для само-
зайнятості», «Як із хобі зробити свій 
бізнес», «Особливості маркетингу в 
сфері туризму» й інші. Сформовано 
карту впорядкованих зон відпочин-
ку, туристичних маршрутів, мислив-
ських господарств, агросадиб, тема-
тичних фестивалів, виставок, осель 
цікавих людей. 

— Кожен центр зайнятості ви-
явив у своєму районі людей, які 
мають бажання, здібності займа-

тися цією сферою, — каже Раїса 
Євгенівна, — бо вона вимагає не 
тільки певних знань, освіти, але й 
певного культурно-психологічного 
рівня та юридичної підготовки. 
Дуже плідно з нами співпрацювали 
соціальні партнери з «Волинських 
перспектив», «Території бізнесу», з 
Інституту європейської інтеграції та 
молодіжного центру праці, які до-
помагали проводити анкетування, 
опитування. 

Фахівці служби зайнятості до-
слідили цікаві історичні, культурні, 

оздоровчі об’єкти, що здатні стати 
принадою для туристів і ймовірним 
місцем зайнятості для волинян. На 
кількох із них побували й журналіс-
ти. Зокрема, відвідали агросадибу 
Ольги Романюк у селі Світязь. Тут 
створено всі умови для відпочиваль-
ників. Адже власниця агросадиби не 
одноразово була в гостях у поляків 
і чехів, бачила, як вони зустрічають 
туристів, і зробила у себе не гірше. 
Поки що може прийняти вісім сімей 
одночасно. До їхніх послуг затишні 
номери з телевізором, санвузлом, 

оренда велосипедів і човна, сауна, 
прекрасне подвір’я, де можна відпо-
чити у затишних альтанках. Також 
господиня частує медом і пропонує 
відпочити на вуликах — своєрідна 
бджолотерапія. І все це входить у 
ціну. Цього року вона становила 60-
70 гривень з людини за добу. 

Директор Любомльського цен-
тру зайнятості Ольга Бондаренко 
наголосила, що на семінари, круглі 
столи щодо праці у сфері туризму 
запрошувала саме таких успішних 
підприємців цієї галузі. І вони з ве-
ликим задоволенням ділилися влас-
ним досвідом із тими, хто хоче спро-
бувати себе у цьому бізнесі. 

— Зауважте, вони конкуренції не 
бояться, — розповідає Ольга Воло-
димирівна. — Кажуть, коли я один 
— мені важко, а разом нам стане 
легше вирішувати якісь проблеми, 
скажімо, прибрати пляж, поремон-
тувати дорогу. 

Для безробітних, які хочуть за-
початкувати власну справу, діє про-
грама підтримки у формі одноразо-
вої виплати допомоги по безробіттю 
— це приблизно вісім тисяч гривень. 
Одначе головною проблемою є не 
гроші, а, як зауважила директор об-
ласного центру зайнятості, брак 
знань. 

— Але ми маємо змогу навчити 
всіх охочих, як треба працювати в 
галузі культури, туризму, готельно-

го бізнесу, обслуговування, — каже 
Раїса Кучмук. — Один турист веде 
за собою шість-сім зайнятих людей. 
Хтось мусить куховарити, хтось — 
перевозити, обслуговувати, бути 
перекладачем, тому так близько біля 
цієї теми стоїть служба зайнятості. 
Щорічно ми набираємо одну групу 
людей, поки що була потреба 15-20 
осіб, для того, щоб пройшли навчан-
ня саме у цій сфері. Успішно його 
здійснює Волинський технікум На-
ціонального університету харчових 
технологій. Крім того, в Державній 
службі зайнятості на сфері туризму 
спеціалізується Кримський навчаль-
ний центр, у який можуть поїхати 
й волиняни. У Рівненському центрі 
є спеціалізація «готельний бізнес і 
туризм». 

Раїса Євгенівна наголошує, що 
туристична галузь на Волині — не 
утопія, а реальність. Багато хто не 
вірив у «аграрну школу» — освітній 
проект служби зайнятості, проте 
вже вп’яте вона відкриє двері для 
охочих, яких щороку все більшає. 

— Наступного літа, думаю, по-
чнемо школу з туризму, — ділиться 
планами Раїса Кучмук. 

Також вона впевнена, що на Во-
лині є всі перспективи для розвитку 
«зимового» туризму, який може ста-
ти альтернативою відпочинку, на-
приклад, у Карпатах. 

Людмила ШИШКО

Переходимо на цифрове телебачення: 
як, коли, за скільки

ПОРЯДОК 

Раїса Кучмук (зліва) на території  агросадиби Ольги Романюк у Світязі

Голова обласної держадміністра-
ції Борис Клімчук зобов’язав 

усіх заступників на чолі з керів-
ником апарату ОДА Станіславом 
Ющиком підготувати сервісну 
інфраструктуру до фінальної час-
тини чемпіонату Європи з футбо-
лу 2012 року.

«Оскільки ми — прикордон-
на область, то повинні бути взі-
рцем і зустрічати європейців по-
європейськи, — підкреслив Борис 
Клімчук. — На область чекає 
«велике прання». В першу чергу 
необхідно підготувати сервісну 

дорожню інфраструктуру, зокре-
ма, яскраві вказівники культурних 
об’єктів нашого краю українською 
та англійською мовами. При в’їзді 
в область треба обов’язково вста-
новити карти з позначенням АЗС, 
ресторанів, музеїв, галерей тощо. 
Необхідно якісно підготуватися, 
бо це вигідно всім. Якщо ми по-
ступово втілюватимемо в життя 
ці роботи, то Євро-2012 не стане 
для нас несподіванкою, а після 
його завершення область матиме 
на кілька порядків кращу інфра-
структуру».

Волинські придорожні заклади 
чекають «великого прання»


