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Поліклінічне відділення Волинсько-
го обласного дитячого територіаль-
ного медичного об’єднання днями 
отримало унікальний апарат  — 
аудіологічну діагностичну систему 
AccuScreen для ранньої діагностики 
слуху у новонароджених дітей. 

Порушення слуху є найбільш по-
ширеною вродженою проблемою. За 
даними ВООЗ,  частота порушень 
слуху спостерігається у трьох із ти-
сячі новонароджених, що у два рази 
більше, ніж частота патології неза-
рощення губи (піднебіння), в 2 рази 
більше, ніж частота синдрому Дауна 
і в 10 разів частіше, ніж частота фе-
нілкетонурії у новонароджених. У 
дітей, які перенесли важкі пологи, 
ще частіше — 2-4 випадки на сто. У 
зв’язку з цим важливість раннього 
виявлення  порушень слуху у ново-
народжених дає можливість вчасно 
діагностувати патологію та надати 
адекватну медичну та сурдопеда-
гогічну допомогу. При цьому успіх 
реабілітації таких дітей напряму за-
лежить від того, в які терміни вона 
була розпочата. І якщо зниження 
слуху діагностовано протягом пер-
ших шести місяців життя малюка, 
то вчасно розпочата реабілітація до-
зволить сформувати грамотну мову 
у дитини.

На Волині ця проблема також 
стоїть гостро, адже в області  понад 
300 дітей у віці до 18 років мають 
інвалідність, зумовлену глухотою, в 
тому числі  34  дитини   стали  впер-
ше інвалідами по слуху протягом  
2010 року. Тому такий апарат був 
особливо необхідним. 

Про проблему дізналася родина 
голови облдержадміністрації Бориса 
Клімчука. І саме його доньки Юлія 
та Яна стали ініціаторками збору 
коштів для придбання такого облад-
нання. 

— Ідея виникла випадково, — 
розповідає пані Юлія. — Коли ор-
ганізовували концерт Євгенії Воло-
димирівни Лісіциної (відома у світі 
органістка), хотіли, щоб він був бла-
годійним і шукали куди направити 
зібрані з нього кошти. Лікар Олексій 
Виговський, з яким ми часто спілку-
ємося, подав саме таку ідею. Оскіль-
ки ми люди далекі від медицини, 
то не знали, що є такий апарат і він 
дуже необхідний, адже на той час на-
віть у Західному регіоні його не було. 
Тому й вирішили збирати кошти. Це 
було довго і непросто.

Якби не підтримка батька, ка-
жуть Юлія та Яна, який часто осо-
бисто телефонував до волинських 
бізнесменів і просив їх долучитися 
до доброї справи, кошти було б зі-
брати дуже важко. Можливо, це 
пов’язано з тим, що все-таки у лю-
дей є недовіра до благодійних акцій і 
невпевненість, що кошти дійдуть до 
адресата. Та основне все-таки — це 
людська байдужість. 

Загалом відбулося кілька добро-
чинних концертів, також частину 
коштів, а саме більше 40 тисяч гри-
вень, надав фонд Бориса Петровича 
«Рідна Волинь». За два роки вдалося 

зібрати 13 тисяч євро, які й витрати-
ли на купівлю апарата. Як розповів 
директор благодійного фонду «Рідна 
Волинь» Петро Онищук, це не єдина 
їхня акція, що стосується здоров’я. 
Лише цього року більше двохсот ти-
сяч гривень було надано персональ-
но батькам для лікування дітей.

Благодійники запевнили, що 
діагностика дітей на новому апараті 
буде безкоштовною, а також споді-
ваються, що обстеження зможуть 
тут проходити маленькі пацієнти й 
з сусідніх областей. 

Як працює новий прилад, проде-
монстрували журналістам. У ново-
народженої дівчинки, яка з’явилася 
на світ глибоко недоношеною і ва-
жила 1,1 кілограма, перевіряли слух. 
Тепер дівчинка важить на кілограм 
більше, але ще потребує реабілітації. 
Адже дитя довгий час перебувало 
у відділенні реанімації, перенесло 
довготривале штучне дихання, були 
розлади кровообігу, не закривалася 
артеріальна протока, в зв’язку з чим 
її прооперували кардіохірурги. Саме 
цей малюк перебуває у групі ризику і 
потребує обстеження функцій слуху. 
Як розповіла лікар неонатологічного 
центру, де протягом року лікується 
понад тисячу хворих новонародже-
них з усієї області, приблизно 400 
з них  є недоношеними. На щастя, 
у малесенької пацієнтки патологій 
слуху не виявили. 

Людмила ШИШКО 
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стільки відсотків прихильни-
ків серед виборців України 
у листопаді має Віктор Яну-
кович, Юлія Тимошенко — 
10%, Арсеній Яценюк — 8%, 
Петро Симоненко й Віталій 
Кличко — по 4%.

На Прикарпатті зафіксовано 
понад 70 випадків кору
На початку грудня в Івано-Франківській області було за-
фіксовано 71 випадок захворювання на кір серед дітей та 
підлітків. Важких хворих немає. Більшості з них були зро-
блені щеплення згідно з календарем. Закрито на карантин 
вісім навчальних закладів: школи, ліцеї та інтернати. Вік 
госпіталізованих — від 14 до 17 років. У чотирьох хворих 
ускладнення — пневмонія. В обласному управлінні охо-
рони здоров’я припускають, що кір на Івано-Франківщину 
завезли два студенти, які навчаються в Стрию Львівської 
області.

На Волині почали виготовляти 
пластмасові іграшки
Корпорація м’якої іграшки «Тигрес» розширює свої 
можливості. Днями на підприємстві введено в екс-
плуатацію лінію з виробництва пластмасової іграшки. 
Чотири прес-машини австрійського виробництва вар-
тістю майже півмільйона євро автоматично видають 
деталі для майбутньої готової продукції. Нині тут пра-
цює 900 працівників із середньою заробітною платою 
майже три тисячі гривень. У майбутньому власники 
підприємства планують розширювати можливості та 
залучити до праці 1500 робітників.

ПОСИЛЕНА  УВАГА 

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

ПРОЦЕДУРА 
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ЗЛОВЖИВАННЯ 

У Луцьку запрацює клініка 
для підлітків

800-літнього дуба рятували 
всією громадою

На Волині розмежовано 1% землі 
державної та комунальної власності

Мати з сином продавали 
«незаконну» рибу на ринку Луцька

Районні відділи освіти «обікрали» дітей 
на 143 тисячі гривень

У Луцьку відкрили «Клініку, 
дружню до молоді». Метою 

її діяльності є надання допомоги 
підліткам та молоді, спільний по-
шук шляхів виходу з кризових для 
дитини ситуацій, зміни ризикова-
ної поведінки, які спрямовані на 
збереження її здоров’я та життя.

У клініці, що діятиме у Луцькій 
міській дитячій поліклініці (вул. 
Чорновола, 1), проводитимуть 
прийом медичні працівники різ-
них спеціальностей: гінеколог, уро-

лог, психолог, дерматолог, педіатр 
і терапевт. Консультацію можна 
отримати також анонімно за теле-
фоном довіри (23-92-72). Цільовою 
групою установи є діти віком 10-18 
років та молоді люди до 24 років. 
Однак основна увага буде приділя-
тися підліткам, адже саме у цьому 
віці істотно зростає ризик зара-
ження інфекціями, що передають-
ся статевим шляхом, та виникнен-
ня незапланованої вагітності.

Ольга БЛАЩУК

У селі Овадно Володимир-
Волинського району вдалося 

врятувати цінну пам’ятку природи 
— дуба, якому, ймовірно, близько 
800 років.  

— Всередині все його нутро 
сильно прогнило, — розповів сіль-
ський голова Сергій Панасевич.  
— З’явилася небезпека, що дерево 
може впасти на житлові будинки, 

які стоять неподалік. Їх жителі вже 
зверталися із заявами, щоб зрізати 
велетня, до місцевих та обласних 
чиновників, навіть до Президента. 
Потрібно було терміново вживати 
серйозних заходів, щоб порятува-
ти «найстарішого оваднівського 
довгожителя».  Ми вичистили і 
викинули гниль із середини. На-
томість залили дуплище клеєм, 
піском, керамзитом, цементом. Із 
зовнішньої сторони замурували 
всі отвори цеглою. Закріпили тро-
сом до сусідніх дерев, повідрізали 
сухі гілки.

Достеменно невідомо скільки 
років цьому «старожилу», адже 
ніхто стільки не живе. Хоча поряд 
із дубом стоїть табличка з надпи-
сом, що в 1998 році йому виповни-
лося 380 років. 

Проте і місцеві жителі, і на-
туралісти стверджують, що йому 
вдвічі більше. Адже об’єм стовбу-
ра сягає 7,5 метра та вражає своєю 
величчю і могутністю.

 Руслана МЕЛЬНИК   

На Волині всіма місцевими ра-
дами прийняті рішення щодо 

розмежування земель державної 
власності. На даний час укладено 
169 договорів на проведення робіт 
із розмежування земель, із них 156 
договорів — на проведення робіт у 
межах населених пунктів та 13 до-
говорів — за їх межами.

Станом на 1 грудня 2011 року, 
як повідомили в управлінні Держ-
комзему у Волинській області, роз-
роблено 30 проектів землеустрою 
щодо розмежування земель дер-
жавної та комунальної власності, 
з них 24 погоджено облдержадмі-
ністрацією.

Затверджено 24 проекти на за-
гальну площу 14490 гектарів, що 
становить 1,1%  від загальної пло-
щі земель, які підлягає розмеж-
уванню. 

На проведення розмежування 
виділено 1739,6 тис. гривень, із 
них з державного бюджету — 150 
тисяч гривень, з обласного бюдже-
ту 273,9 тисячі гривень, з район-
них, сільських, селищних, міських 
бюджетів — 1315,7 тис. гривень. 
Начальник головного управління 
у Волинській області Василь Ва-
силенко наголосив, що виділені 
кошти необхідно освоїти до кінця 
2011 року.

Рейдова група Волиньдержрибо-
хорони провела перевірку до-

тримання природоохоронного за-
конодавства на території Луцького 
району та самого обласного цен-
тру. Під час проведення рейду на 
ринку біля готелю «Лучеськ» було 
виявлено факт незаконного збуту 
риби. Щуки та карасі продавала 
жителька села Білосток Луцького 
району разом із сином. Жодних 
документів, що підтверджують 
законність вилову риби, вони не 
представили.

При складанні адміністратив-
них матеріалів ці громадяни чи-
нили опір, не виконували вимог 
інспекторів рибоохорони, нада-
вали неправдиві дані про себе. На 
місце події були викликані праців-
ники міліції, однак порушникам, 
вчинивши фізичний опір, вдалось 
втекти до прибуття правоохорон-
ців. За цими фактами складені від-
повідні адміністративні матеріали 
та направлені в Луцький міськрай-
суд для притягнення винних осіб 
до відповідальності. 

Закупівлею продуктів харчування 
до бюджетних закладів зайняло-

ся, окрім інспекції якості продуктів, 
і контрольно-ревізійне управління 
області. Під час селекторної наради 
5 грудня керівник відомства Анато-
лій Омельчук розповів про результа-
ти перевірок, проведених протягом 
листопада.

За його словами, загалом виявле-
но 19 випадків порушення закупівлі 
продуктів, при чому 14 з них зафік-
совано лише протягом минулого 
тижня. Найбільше зловживань у 
відділах освіти Ковельської, Ратнів-
ської, Старовижівської райдержад-
міністрацій. Загальна сума перепла-
чених за харчі коштів становить 143 
тисячі гривень. Головною причиною 
КРУ називає закупівлю продуктів 
через посередників.

Відділ освіти Ковельської РДА 
закупив за завищеними цінами май-
же усі види продуктів: хліб, крупи, 
м’ясо, яйця тощо. Наприклад, як по-
відомив пан Омельчук, масло верш-
кове закупили по 60 гривень за кіло-
грам при середньоринковій вартості 
52 гривні. Свинину купували по 57 
гривень за кіло, тоді як на ринку її 
вартість 38 гривень, яловичу — по 
47 при середній ціні — 38 гривень. 
Загалом ковельський районний від-
діл освіти придбав для шкіл та са-

дочків харчів, переплативши 36,5 
тисяч гривень. 

Старовижівським освітянам ре-
візія нарахувала 15 тисяч гривень 
зловживань на придбанні продуктів 
за бюджетний кошт. 

Ратнівський відділ освіти «про-
штрафився» на 25,5 тисячі гривень. 
Свіжозаморожене м’ясо закупову-
вали у підприємства «Ковельські 
ковбаси» по 45 гривень за кіло, тоді 
як його середня вартість станови-
ла 38-40 гривень. Крім того, масло 
вершкове купували по ціні від 64 
до 69 гривень у ковельського під-
приємства «Лабіринт Плюс», яке не 
є виробником масла. І це при тому, 
за словами керівника обласного КРУ, 
що у сусідній області працює Шаць-
кий молокозавод.

Губернатор Борис Клімчук вко-
тре висловив своє обурення зловжи-
ваннями у районах.

— Це виходить, що на одному 
кілограмі масла підприємець поклав 
собі до кишені 12 гривень чисто-
го прибутку, а може не тільки собі. 
Умудрилися закупити та ще й пере-
купити, обікрали дітей, — наголосив 
Борис Петрович.

Знайшли порушення у закупівлі 
продуктів харчування ревізори і у 
психоневрологічних інтернатах — 
Берестечківському та Олицькому, 

а також у санаторії «Згорани». Що-
правда стосовно останнього Анато-
лій Омельчук уникнув коментарів, 
сказавши лише, що закупка прохо-
дила ще за попереднього керівника. 
Борис Клімчук одразу підхопив дум-
ку та наголосив, що нинішній керів-
ник санаторію за лічені тижні навів 
порядок і тепер на харчування одні-
єї людини в закладі виділяється 16,8 
гривні при нормі — 14 гривень. 

А от керівникам інтернатів, у 
яких виявлені зловживання, губер-
натор наказав особисто відшкодува-
ти «вкрадені» гроші.

— Виносьте приписи і нехай 
кладуть гроші в касу. Якщо відшко-
дують — я їх пошкодую, а ні — звіль-
ню, — резюмував Борис Клімчук. 

Ірина КОСТЮК

Доньки Клімчука передали дитячій лікарні 
обладнання для діагностики вад слуху

Доньки Бориса Клімчука

Маленькій пацієнтці превіряють слух новим апаратом

ОГОЛОШЕННЯ 

Продам або здам в оренду трикімнатну квартиру на Київському майдані в Луцьку.
(4-й поверх 9-поверхового будинку, у квартирі — сучасний євроремонт).

Тел. (098) 446-73-76


