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Події

КРУГЛИЙ СТІЛ 

НЕБЕЗПЕКА 

ДО УВАГИ ВОДІЇВ 

До стратегічного плану розвитку 
Волині внесуть корективи 

На Ягодині екологи затримали 
радіоактивний вантаж

Даішники не мають права 
штрафувати водіїв на місці

Минулого тижня за участю 
працівників Національно-

го інституту стратегічних до-
сліджень, науковців волинських 
вишів, начальників управлінь 
відбувся «круглий стіл», під час 
якого обговорювали напрямки та 
пріоритети удосконалення регіо-
нальної Стратегії економічного і 
соціального розвитку області на 
2004-2015 роки. В кінці грудня 
цього року внесені зміни до регіо-
нальної Стратегії будуть розміщені 
на веб-сайті облдержадміністрації 
для громадського обговорення.

Голова облдержадміністра-
ції Борис Клімчук наголосив, що 
Стратегію потрібно наповнювати 
реальним змістом і пам’ятати, що 
«стратегія розвитку — це не стра-

тегія проїдання». Він зауважив, 
що профільні управління уже 
працюють над корегуванням про-
грами економічних реформ в об-
ласті. Але головним виконавцем 
науково-дослідної роботи в цьому 
напрямку стане Національний ін-
ститут стратегічних досліджень.

Борис Клімчук сподівається, 
що фахівцям інституту «вдасться 
побачити те, чого не бачать спеці-
алісти тут на місцях». Голова об-
лдержадміністрації зауважив, що 
всі роботи, які виконуватиме цей 
інститут, фінансуються за поза-
бюджетні кошти. Загальної суми 
не назвав, але сказав, що загалом 
це дорого, бо лише «перший етап 
коштує 90 тисяч гривень».

Людмила ШИШКО

В автомобільному пункті про-
пуску через державний кордон 

«Ягодин» спеціалісти Державної 
екологічної інспекції у Волинській 

області не допустили ввезення на 
територію України вантажу фарби 
«Protecta PCMZ — VK I» вагою 11 
тисяч кілограмів. Про це повідо-
мили у прес-службі Держекоін-
спекції.

У ході проведення радіологіч-
ного контролю вантажу прилада-
ми було зафіксовано перевищення 
радіоактивного фону більш ніж 
у 2 рази. Даний вантаж, який на-
правлявся з Республіки Польша у 
місто Краматорськ Донецької об-
ласті, відразу був знятий із мит-
ного оформлення та повернитий 
відправнику.

У «Пролісок» по здоров’я їдуть 
навіть європейці 
Санаторій матері і дитини «Про-
лісок», що розташований неподалік 
села Грем’яче у Ківерцівському 
районі, останніми роками користу-
ється неабикою популярністю у жи-
телів України. Більше того, останнім 
часом тут нерідкі гості й із зарубіж-
жя: серед волинського соснового 
лісу можна зустріти поляків, німців, 
бельгійців, португальців, американ-
ців.  Навіть у цю нібито «невідпуст-
кову» пору року у санаторії немає 
вільних кімнат: зараз тут відпо-
чивають діти-чорнобильці. Чим же 
приваблює «Пролісок»? 

Перш за все — домашнім затиш-
ком і привітністю персоналу. І це не 
дивно. Адже все, що ми сьогодні ба-
чимо у «Проліску» — дизайн кімнат,  
оформлення вестибюлів, адмінпри-
міщень, — все це створене руками 
працівників санаторію. Вони були і 

швачками, і плиточниками, і штука-
турами. Робота проведена вражаю-
ча: буквально за кілька років заклад 
із досить середнього «піонертабору» 
перетворився на один із найкра-
щих санаторіїв України. І не лише за 
умовами проживання, а й за рівнем 
лікувально-діагностичної бази. 

Особливою гордістю працівни-
ків санаторію є тутешня вода. 

— Ми розчистили свердловину 
з мінеральною водою, провели її до-
слідження і сертифікацію, — з гор-
дістю говорить багаторічний дирек-
тор санаторію Валентина Касарда. 
— Висновок нам надав Одеський 
інститут курортології. Виявилося, 
що наше джерело є унікальним, в 
області більше такого нема. Ліку-
вальні властивості нашої цілющої 
мінеральної хлоридно-натрієвої 
води подібні до Миргородської. Ми 
навіть торгову марку зареєстрували 
— «Проліскова». Тож, можливо, не-
забаром воду можна буде купити у 
торгівельній мережі. 

Показаннями для лікування у 
санаторії, за словами заступника 
директора з медичної частини Ле-
оніда Оксенюка, є захворювання 
ендокринної та нервової систем, 
опорно-рухового апарату, органів 
дихання та травлення, гінекологіч-
ні хвороби. Методи лікування ін-
дивідуально для кожного клієнта 
підбирає кваліфікований персонал. 
Сьогодні у санаторії працюють оди-
надцять профільних спеціалістів. 

— Найцінніше те, що ми на місці 
можемо додатково обстежити люди-
ну і дати певні рекомендації щодо 
лікування, — каже Петро Оксенюк. 
— Клінічні обстеження робить акре-

дитована за вищою категорією лабо-
раторія. Тут маємо діагностичний 
комплекс «Кардіо-плюс», апарати 
ультразвукової діагностики, апарат 
сканування крові та інше діагнос-
тичне обладнання. 

Зазначимо, що комп’ютерне ска-
нування крові — це унікальне лабо-
раторне дослідження. Його особли-
вістю є визначення не кількісного 
складу крові, як це роблять у зви-
чайних лабораторіях, а якісного, що 
дає змогу дослідити рух і поведінку 
кров’яних тілець (зокрема еритро-
цитів і лейкоцитів).

Загалом до послуг відпочиваль-
ників — понад 60 процедур, серед 
них світлолікування, інформаційно-
хвильова терапія, фітообгортання, 
суха вуглекисла ванна, грязетерапія, 
пресотерапія, «соляна шахта», фото-
нна камера, перлинні ванни, сауна. 
Передбачено також і кімнату психо-
логічного розвантаження: тут мож-
на спокійно полежати, послухати 
приємну музику й отримати додат-
ковий заряд енергії (саме для цього в 
кімнаті працює аромалампа).

Активно застосовують фахівці 
закладу нетрадиційні методи ліку-
вання, такі як гірудотерапія (ліку-
вання п’явками), фіто- та мануальна 
терапія, юмейхотерапія, а також апі-
терапія (бджололікування). 

Одним словом, спектр послуг 
— широкий. Лише масажів пропо-
нується сім видів! У тому числі такі 
унікальні, як медовий та хіромасаж 
обличчя.  

Славиться заклад тим, що ши-
роко тут застосовують лікувальну 
фізкультуру. Навантаження у спор-
тивному залі індивідуально для 
кожного підбере інструктор.

Говорячи про «Пролісок», не 
можна оминути такої важливої його 
складової, як кухня. Унікальність її у 
тому, що тут використовують про-
дукти власного виробництва.

— Ми маємо своїх свиней, те-
плиці, поля, — говорить директор 
санаторію Валентина Касарда. — 
Тому в екологічності своїх продуктів 
абсолютно впевнені. Крім того, у нас 
працює три повари з шостою катего-
рією. Скажу лише, що фахівці такого 
класу працюють у найдорожчих сто-
личних ресторанах.    

Мають у санаторії власну пасіку, 
самі заготовляють лікарські трави. З 
них потім готують лікувальні чаї та 
настоянки. 

Дбають у закладі і про дозвіл-
ля своїх відпочивальників.  До їхніх 
послуг — кіноконцертна зала, біблі-
отека, тренажерна, більярдна зали, 
спортивний комплекс. Для дітей об-
лаштовані ігрові кімнати та відпо-
чинкові зони. Також санаторій про-
понує пішохідні, велосипедні та кінні 
екскурсії стежками лісового заповід-
ника.      

Читача, напевне, найбільше ціка-
вить цінова доступність закладу. Ви-
являється, що відпочити тут цілком 
реально. Особливо цими зимовими 
днями. 

— На новорічні і різдвяті свя-
та у нас уже все наперед замовлено, 
— розповіла директор санаторію 
Валентина Касарда. — Проте є дуже 
вигідна пропозиція для тих, хто хоче 
підтримати своє здоров’я: від 16 до 
29 грудня путівку у санаторій мож-
на придбати зі знижкою. Доба пере-
бування коштуватиме 199 гривень. 
Для дітей — ще дешевше. У вартість 
входить проживання, харчування та 
лікування. Акція буде продовжена і 
після різдвяних свят. 

Наталка СЛЮСАР    

Нові автомобілі обкладуть 
податком на розкіш
Податком на розкіш будуть обкладатися автомобілі 
з об’ємом двигуна у 3-4 тис. куб. см, повідомила 
радник міністра соціальної політики та праці Світла-
на Воробей. Вона також пояснила, що цей податок 
Мінсоцполітики пов’язало з «віком» автомобіля: чим 
старша автівка, то менше доведеться за неї платити, 
а після 7 років використання машини податку вза-
галі не буде. За словами Воробей, зараз в Україні 8 
мільйонів автомобілів, і тільки близько 9,5 тисячі з 
них (1,5%) підлягають оподаткуванню.

Урожай зерна наступного року 
скоротиться на 40% 
Генеральний директор асоціації «Український клуб 
аграрного бізнесу» Володимир Лапа заявив, що 
урожай озимих зернових культур в Україні у 2012 році 
скоротиться на 40% — до 15 млн. тонн. «Цього року 
озимих зернових було вироблено понад 25 млн. тонн. 
Якщо говорити про наступний рік, то як мінімум на 10 
млн. тонн відбудеться зниження врожаю зернових», 
— прогнозує Лапа. Нагадаємо, через погодні умови не 
зійшли озимі на третині засіяних площ в Україні.

82,6
стільки відсотків у листопа-
ді цього року склала частка 
громадян, що підтримують 
державну незалежність України. 
Такі результати оприлюднив Ки-
ївський міжнародний інститут 
соціології (КМІС).

Інспектор ДАІ, який не має спе-
ціальних звань, не має права 

виписувати на місці порушення 
постанову про накладення штра-
фу. Це підтверджено рішенням 
Виноградівського районного суду 
Закарпатської області, повідомляє 
«Дорожній контроль».

У справі про оскарження штра-
фу суд визнав недійсною постано-
ву ДАІ на підставі того, що штраф 
був виписаний інспектором ДАІ 
на дорозі, а не працівником ад-
мінпрактики в будівлі Державто-
інспекції.

Суддя встановив, що відпові-
дачем не надано жодних доказів, 
що інспектор має спеціальне зван-
ня та відповідно до своїх функці-
ональних обов’язків має право са-
мостійно виносити постанови.

У рішенні суду сказано, що 
право накладати штраф надано 
тільки інспекторам адміністратив-
ної практики ДАІ МВС України, 

яким інспектор був зобов’язаний 
передати складений ним адмінп-
ротокол.

«У разі виявлення правопору-
шення  інспектор ДАІ зобов’язаний 
скласти адміністративний прото-
кол і в кінці зміни передати його 
працівнику адмінпрактики, який 
повинен викликати водія в управ-
ління і оштрафувати», — зазначає 
«Дорожній контроль».

У санаторії в будь-яку пору року є відпочивальники

Фотонна камера допомагає при захворюваннях нижніх кінцівок

Сеанс водолікування

ОГОЛОШЕННЯ 

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна:  
лот І – автомобіль УАЗ 3962, 2000 р.в. 
Балансоутримувач: Ківерцівська центральна районна лікарня.
Стартова ціна – 14416,52 грн. без врахуванням ПДВ
лот ІІ – комбайн „Колос”, 1985 р.в. 
Балансоутримувач: Лишнівська сільська рада Маневицького району.
Стартова ціна – 6120,00 грн. без врахуванням ПДВ
лот ІІІ – комбайн „Нива”, 1988 р.в. 
Балансоутримувач: Лишнівська сільська рада Маневицького району.
Стартова ціна – 7840,00 грн. без врахуванням ПДВ
лот ІV – автомобіль КАЗ-4540, 1988 р.в. 
Балансоутримувач: Лишнівська сільська рада Маневицького району.
Стартова ціна – 8496,00 грн. без врахуванням ПДВ
лот V – причіп самоскид ГКБ 8535, 1988 р.в. 
Балансоутримувач: Лишнівська сільська рада Маневицького району.
Стартова ціна – 4800,00 грн. без врахуванням ПДВ
лот VІ – грузовий автомобіль УАЗ 3303, 1992 р.в. 
Балансоутримувач: Волинська обласна психіатрична лікарня №2 в  смт. Олика, вул. Замкова, 28
Стартова ціна – 3173,00 грн. з врахуванням ПДВ
Грошові кошти в розмірі 1441,65 грн. (лот І), 612,00 грн. (лот ІІ), 784,00 грн. (лот ІІІ), 849,60 грн. 
(лот ІV), 480,00 грн. (лот V), 317,30 грн. (лот VІ), що становить 10% від початкової вартості об’єкта 
аукціону (гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через  30 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.Мель-
нична, 13. Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аук-
ціону. Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-
188, 242-065. Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх знаходження.


