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У найближчі два тижні погода в 
Україні буде мінливою, але іс-

тотного потепління не очікується, 
повідомив директор Укргідромет-
центру Микола Кульбіда.

«У найближчий період актив-
ного наростання температурного 
режиму в Україні не буде», — ска-
зав він. За прогнозами Кульбіди, 
з 1 по 4 березня можна очікувати 
чергового потепління на два-п’ять 
градусів. Після чого з 4 по 7 берез-
ня знову прийде невелика хвиля 
похолодання. Наступне підвищен-
ня температурного режиму очіку-
ється з 7 по 14 березня: вночі тем-
пература повітря складе від -1 до 
-6 градусів, удень — від 0 до +5. 

За словами синоптика, опади 
будуть переважно у вигляді снігу й 
мокрого снігу, але незначні.

Ситуація в Криму та акваторії 

Чорного й Азовського морів не 
буде істотно відрізнятися від по-
годи в інших регіонах України. У 
найближчі два тижні там очіку-
ють опади у вигляді мокрого снігу 
при температурному режимі вночі 
від -3 до -8 градусів за Цельсієм, а 
вдень — близько 0. А 4-7 березня 
температура вночі становитиме 0, 
вдень — від +1 до +6 градусів.

Глобальна комп’ютеризація торка-
ється усіх сфер нашого життя. Най-
ближчим часом у цей процес на всі 
100% планують включити й волин-
ську медицину. В області говорять 
про створення єдиного інформа-
ційного простору в лікувально-
профілактичних закладах. Себто на 
усіх волинян збираються завести 
електронні медичні картки, де на-
копичуватимуть інформацію про 
стан їхнього здоров’я. 

За словами начальника обласно-
го управління охорони здоров’я Іго-
ря Ващенюка, є робоча група на рівні 
держави, якій доручено розробляти 
єдину інформаційну систему для ме-
дичних закладів. Утім, поки що жод-
них конкретних кроків на загально-
державному рівні немає. На Волині 
ж вирішили піти наввипередки й уже 
замислилися над впровадженням 
новітніх технологій у медичних за-
кладах. Днями в стінах облдержадмі-
ністрації дві фірми представили свої 
програмні продукти — системи, на 
базі яких можливе формування єди-
ного медичного простору.

Так, директор литовської фірми 
Skaiteminines Iankos Егідіюс Діра 
презентував систему Med.I.S. За його 
словами, вона працює уже в понад 
30 медустановах Литви. Якщо вста-
новити її, усе, що раніше робилося 
руками та на папері, робитиметься 
за комп’ютером. Скажімо, за допо-
могою цієї системи заводять елек-
тронні медичні картки на пацієнтів,  
де ведуть історію хвороби, додаючи 
до неї й цифрові зображення резуль-
татів обстежень, приміром, знімки 
УЗД. Це дозволяє систематизувати 
дані про хворого й уникнути ризику 
загубити якісь висновки лікаря чи 
інші важливі документи. Система 
працює на єдиній базі даних і розра-
хована на роботу в режимі онлайн. 
А отже, щойно введені в реєстратурі 
дані про хворого одразу може поба-
чити й лікар.

Крім цього, Med.I.S. надає па-
цієнтам можливість записуватися 
на прийом до лікаря через мережу 
Інтернет. Понад те, лікар прямо зі 
свого кабінету може робити замов-
лення в лабораторії на проведення 
аналізів, а не давати хворому папі-
рець із направленням.

Ця система дозволяє здійснити 
й обмін даними між різними медич-

ними закладами. Саме це нині є ці-
кавим для Волині. 

— В нас кожен заклад має ті чи 
інші програмні продукти, але вони 
не пов’язані між собою, — зазначає 
Ващенюк. — Було б дуже добре, якби 
певна інформація про хворого могла 
бути доступною в будь-якій точці 
області. Також це стане в пригоді лі-
карю «швидкої», який приїжджає на 
виклик і не має жодної інформації 
про пацієнта. А за допомогою без-
дротового Інтернету зможе отрима-
ти доступ до його картки. 

Ще одну програму — «Електро-
нну картку пацієнта» — предста-
вив директор української компанії 
«МедСистема» Валентин Горєв. Вона 
виконує практично ті ж функції, що 
й литовський варіант. Опріч цього, в 
картку вносять ще й фото пацієнта, 
а також дві адреси: ту, за якою лю-
дина зареєстрована, й ту, за якою 
фактично проживає. Також за допо-
могою програми від «МедСистеми» 
можна викликати лікаря додому че-
рез Інтернет.

Уся інформація про хворого, зо-
середжена в одному місці, це, звісно, 
добре. Втім, виникає питання, на-
скільки це безпечно в нашій країні 
й чи не призведе до спекулювання? 
Начальник управління охорони 
здоров’я Ігор Ващенюк каже, що 
одна з вимог до системи — забез-

печення різних рівнів доступу до 
інформації та врахування чинного 
законодавства щодо захисту особис-
тих даних. 

— Доступ до інформації матиме 
лише той, у кого є на це право, — до-
дає він.

Поки ніхто не каже про конкретні 
терміни впровадження таких систем 
у волинську медицину. За словами 
Ващенюка, це не останні презентації, 
медики ще не раз зберуться, аби ви-
значити оптимальну систему. 

Нині нічого невідомо й про фі-
нансування. Ващенюк припускає, 
що це будуть кошти обласного та 
місцевих бюджетів. 

— Яка буде вартість і як це фі-
нансуватиметься, поки що не може-
мо сказати. Ми подивимося декілька 
систем. Вартість буде залежати не 
лише від початкової інсталяції сис-
теми, але і від її обслуговування та 
адаптації з іншими програмами.

Судячи з цього, створення єди-
ної медичної системи потребува-
тиме чималих грошей, адже навіть 
комп’ютеризація медустанов об-
ласті нині не на кращому рівні. Ми 
вже не говоримо про те, що медиків 
ще треба буде навчити працювати з 
комп’ютером, який забиратиме їхній 
цінний час. Тож виникає питання, 
чи до снаги це місцевій медицині?

 Ольга УРИНА

Депутати Любомльської район-
ної ради звернулися до своїх 

обласних колег із проханням від-
крити біля пункту пропуску «Яго-
дин» пожежне депо. Йдеться про 
створення нової пожежної коман-
ди у селі Старовойтово Любомль-
ського району.

Звернення базується на ви-

сновках перевіряльників із МНС, 
які виявили низку порушень у до-
триманні протипожежного стану 
на об’єктах будівництва та рекон-
струкції МАПП «Ягодин». Осно-
вне порушення — відсутність на 
пункті пропуску пожежного депо.

За словами депутата облради 
Володимира Дибеля, через пункт 
пропуску щоденно проходить дві 
з половиною тисячі різних тран-
спортних засобів і близько п’яти 
тисяч осіб, тому пожежна команда 
вкрай необхідна. Тим паче, що не-
забаром футбольний чемпіонат.

До слова, на Любомльщині є 
десяток пожежних бригад, одначе 
створити та забезпечити належне 
фінансування нового депо у ра-
йонної влади можливостей немає.

Ірина КОСТЮК
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ЙДЕМО НА РОЗШИРЕННЯ 

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ 

ПРОГНОЗИ 

КРИТИЧНА СИТУАЦІЯ 

БЕЗПЕКА НА КОРДОНІ 

Проспект Волі стане ширшим та озелененим 
по-європейськи

«Візору» радять зменшити ціну 
GPS-систем для маршруток

Березень не порадує українців 
значним потеплінням

Шахти Нововолинська можуть 
зупинитися

На «Ягодині» створять пожежне 
депо

Головну вулицю обласного центру 
цьогоріч планують відреставру-

вати і розширити до 15 метрів. Таку 
реконструкцію проведуть на части-
ні проспекту від вулиці Шопена до 
вулиці Чехова. Однак у соціальній 
мережі Facebook члени групи «Збе-
режемо древній Луцьк» розгорнули 
активну дискусію. Вони протестують 
проти такого «благоустрою» міста.

Наміри розширити головну ву-
лицю обласного центру міський го-
лова Микола Романюк озвучив іще 
перед Новим роком. Він розповів, що 
проспект розширять на п’ять метрів, 
зробивши його вшир 15-метровим. 

За словами мера, старі дерева, які 
«рвуть» асфальт, доведеться вируба-
ти. Вартість робіт орієнтовно складе 
дев’ять мільйонів гривень. Гроші на-
дійдуть із державного бюджету.

«В усіх цивілізованих містах рух 
транспорту спрямовують об’їзними 
дорогами та зберігають зелені зони! 
А що у нас? Ми не почули жодних 
серйозних аргументів, чому тре-
ба розширювати проспект Волі 
(дев’ять мільйонів гривень, не жарт) 
і чому саме зараз? Невже в Луцьку 
немає місць, куди варто спрямувати 
ці кошти? Аргумент про туризм не-
переконливий. Зверніть увагу на те, 
що робиться біля Старого міста й у 
ньому! Аргумент про те, що треба 
розширяти, бо ширина неоднакова, 
теж сумнівний, тим більше ви самі 
знаєте, що вона не може бути одна-
ковою, бо в районі вулиці Чехова 
знаходиться газопровід високого 
тиску і там є обмеження», — пишуть 
активісти на сторінці групи «Збере-
жемо древній Луцьк».

Як з’ясувалося, газопровід чіпа-
ти не будуть. Враховуючи його на-
явність, у цій частині проспект Волі 
розширять до 12 метрів. Крім того, 
за інформацією прес-служби місь-
кої ради, розширення центральної 

вулиці призведе до заміни більшості 
каналізаційних труб, які не відпові-
дають санітарним нормам. Замінять 
також кабелі. Питання світильників 
ще не вирішено, хоча, за попере-
дніми даними, залишаться двосто-
ронні на тролейбусних опорах, які 
освітлюватимуть проїжджу частину 
натрієвими лампами, а тротуар — 
металогенними. Вони забезпечать 
«біле світло», у якому зелені наса-
дження матимуть особливо прива-
бливий вигляд.

Від вулиці Шопена до гімназії №4 
імені Модеста Левицького плануєть-
ся мощення бруківки та знесення 
усіх квітників, натомість до вулиці 
Сенатора облаштують аж чотири 
сучасні квіткові клумби. Бруківку 
вздовж усього проспекту буде пере-
кладено. Саме через це постало пи-
тання зрізання старих дерев. 

Перший заступник міського го-
лови Святослав Кравчук запевняє, 
що видалення старих дерев більше 
не проблема, адже «у сучасному світі 
технології дозволяють садити моло-
ді, але дорослі дерева, які уже через 
рік-два сформують повноцінну кро-
ну. Тому триматися за старі й уже 
аварійні немає сенсу». 

Ірина КОСТЮК

Підприємство «Візор» зави-
щило вартість послуг щодо 

організації та управління рухом 
автобусів і підготовки інформації 
про роботу перевізників на авто-
бусних маршрутах загального ко-
ристування з використанням GPS. 
Так вважають у волинському від-
діленні Антимонопольного комі-
тету, пише «ВолиньPost». Власне, 
підприємство «Візор» ще у 2010 

році виграло тендер на право ви-
конувати функцію організації та 
управління рухом автобусів і під-
готовки інформації про роботу 
перевізників на автобусних марш-
рутах загального користування з 
використанням GPS.

Провівши перевірку, в тери-
торіальному відділенні АМКУ по-
відомили, що «Візор» непрозоро 
сформував вартість послуг.

У Нововолинську склалася кри-
тична ситуація з реалізацією 

вугілля та фінансуванням шахт 
ДП «Волиньвугілля». Про це пові-
домляє Волинське телебачення. 

Складні погодні умови спри-
чинили збої в роботі Червоно-
градської збагачувальної фабри-
ки, а тому дотепер простоює сто 
вагонів із замерзлим волинським 
вугіллям. Плата за користування 
вагонами «Укрзалізниці» зростає 
з кожним днем, негативно впли-
ваючи на фінансові показники 
ДП «Волиньвугілля». У лютому 
«Львівська вугільна компанія» 
припинила приймати рядове ву-
гілля з Нововолинська. Через це на 
шахтах накопичилося більше со-
рока тисяч тонн невідвантаженого 
твердого палива. Немає коштів на 
виплату заробітної плати, техно-
логічні витрати, сплату податків та 

у соціальні фонди.
Під загрозою й сам видобуток 

вугілля на шахтах. Для забезпечен-
ня їх належної роботи цього року 
необхідно переоснастити нові 
очисні вибої. Для цього треба при-
дбати гірничошахтне обладнання 
на загальну суму майже 47,5 міль-
йона гривень.

Депутати Нововолинської 
міської ради висловили свою стур-
бованість критичною фінансовою 
ситуацією на підземних підприєм-
ствах ДП «Волиньвугілля» у звер-
ненні до міністра палива і енер-
гетики Юрія Бойка. На зустріч із 
посадовими особами до Києва по-
їхали виконувач обов’язків гене-
рального директора ДП «Волинь-
вугілля» Олександр Онопрієнко 
та голова Волинського теркому 
профспілки працівників вугільної 
галузі Юрій Калістратов.

На прийом до лікаря записуватимуть 
через Інтернет

«Укрспирт» знизить вартість 
сировини для заводів
Держпідприємство «Укрспирт» із 1 березня знизить 
вартість спирту на 6,7 гривні за 1 дал, або на 4,5% 
від нинішньої ціни. На думку представників підпри-
ємства, це дозволить збільшити закупівлю сировини 
вітчизняними виробниками лікеро-горілчаних ви-
робів. В «Укрспирті» зазначили, що лікеро-горілчані 
заводи підтримали цю ініціативу, оскільки це дасть 
можливість компенсувати підвищення акцизного 
збору з 1 квітня. Завдяки цьому вони не відчують 
зростання вартості виробництва.

Айтішникам обіцяють 
податкові пільги
Найближчим часом необхідно прийняти законо-
проекти, які запроваджують спеціальний подат-
ковий режим для IT-компаній в Україні. Норми цих 
проектів передбачають 5% податку на прибуток 
підприємств і 5% на доходи фізосіб, а ПДВ — скасу-
вати. Про такі проекти заявив міністр соцполітики 
Сергій Тігіпко на зустрічі з представниками компа-
нії ЕРАМ Systems.

21
стільки мільйонів гривень пе-
редбачено на цей рік на візити 
Президента Віктора Януковича 
за кордон. Про це повідомили 
в Адміністрації Президента на 
запит «Української правди».


