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РЕАКЦІЯ НА СТАТТЮ 

Після публікації матеріалу журна-
ліста Ірини Костюк «В маневицьких 
лісах більшає звірини», який був 
надрукований у сьомому номері 
газети від 16 лютого 2012 року, до 
редакції «Відомостей» надійшов 
лист від мисливців Ківерцівського 
району. Дописувачі висловили своє 
обурення статтею та розповіли 
про власне бачення проблеми, яка 
склалася навколо передачі мис-
ливських угідь приватникам. Лист 
друкуємо без змін.

«Шановна редакціє газети «Відо-
мості». Прочитавши статтю «В мане-
вицьких лісах більшає звірини», хо-
тілося б висловити свою думку щодо 
передачі лісових угідь у приватні 
руки. Я особисто є мисливцем із 

більш як 25-літнім стажем і починав 
полювати ще за радянських часів, 
коли мисливські господарства зна-
ходилися в руках держави. Коли на 
полюванні на зайців на полях я міг 
бачити до ста зубрів, не кажучи вже 
про оленів і косуль. Коли відстріл 
копитних проводився і рахувався 
відповідно до їх кількості, а не за 
гроші та задоволення. Коли картка 
на відстріл зайців коштувала розум-
ну ціну в порівнянні з теперішніми 
цінами. Коли єгері разом із мислив-
цями заготовляли корми на зиму 
звірям, будували кормушки, солон-
ці, засаджували ділянки топінамбу-
ром, кукурудзою та злаковими. 

А весь бардак почався з 90-х 
років. До нас почали їздити на по-
лювання іноземці, які за гроші від-

стрілювали кращих особин фауни, 
зокрема самців, які примножували 
свій генофонд. З них почали брати 
приклад і наші керівники, і так звані 
«нові українці», які почали полюва-
ти на новий лад. До них підключили-
ся підприємці та бізнесмени.

Ви, шановна Ірино Костюк, якщо 
вже пишете, то хоча б раз виїдьте на 
полювання з «новими українцями» 
та подивіться на їхню амуніцію. 
Гляньте, яка в них зброя, приціли, бі-
ноклі, машини, у що вони одягнені, 
як і на що полюють, а якщо повезе, 
то пообідайте з ними. І зустріньтеся 
з простими мисливцями та поспіл-
куйтеся з ними. Тоді ви зрозумієте, 
звідки беруться Лозинські.

Зараз у нашому господарстві є 
три зубри, які живуть у кошарі в 

урочищі «Майдан». У лісі полює елі-
та, яка стріляє все, що потрапляє під 
приціл.

Усіма ліцензіями на відстріл ке-
рує наш «генерал волинського лісу», 
часто бачимо його на джипі або вер-
хи на коні, коли він об’їжджає майже 
свої угіддя і думає, як би то скоріше 
їх «прихватизувати».

Як тільки ліс відійде в при-
ватні руки, до так званих панів-
господарників, дорога до лісу для 
простих людей буде закрита. Ні 
риби половити, ні покупатися вам і 
нам ніхто не дозволить.

Колись, повірте мені, звірі під-
ходили до воза, їли сіно, олені брали 
хліб і буряки з рук. Ходили цілі табу-
ни, їх можна було побачити і зранку, 
і протягом дня.

Не так давно показували при-
ватне мисливське господарство в 
Тернопільській області. На площад-
ці стоїть, як у президента, вертоліт, 
ним літають і відстежують звіра. 
Щоб вполювати оленя благородного, 
треба заплатити від двох тисяч євро. 
Так що «барига» — не професія, а 
стан душі. Вони не борються за збе-
реження флори і фауни, а думають, 
як нажитися. Вкладають копійки, а 
наживають тисячі. Ви думаєте, що 
звіра вибивають браконьєри? Звір 
вимирає.

Ми вам ще раз повторюємо: най-
більші браконьєри — то теперішні 
керівники, бізнесмени, підприємці, 
яким за гроші дозволено все.

Мисливці сіл Звірів, Пальче, Ко-
тів і Дерно Ківерцівського району».
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Події

Значних підтоплень 
в області не буде
Про це під час брифінгу повідомив директор 
Департаменту цивільного захисту Василь 
Квашук, інформують у прес-службі МНС. У Во-
линській області можливе підтоплення частини 
територій водами річки Прип’ять і її приток у 
Любешівському районі та місті Луцьк. У разі 
найгіршого сценарію розвитку подій можлива 
територія підтоплення складатиме близько 2% 
Волинської області, запевняють еменесники.

Кварцяний працюватиме 
в програмі «Профутбол»
За інформацією «UA-Футбол», колишній тренер 
луцької «Волині» Віталій Кварцяний буде працю-
вати експертом програми «Профутбол». Програма 
виходить щонеділі на телеканалі «2+2». Про це в 
прямому ефірі розповів ведучий програми Ігор 
Циганик. Перша поява Віталія Володимировича в 
новому амплуа відбудеться 4 березня.

СПОЖИВАЧ 

ПИЯЦТВО  

АЛЬТЕРНАТИВА 

Населення не може захиститись 
від неякісних продуктів

На Волині 12 тисяч алкозалежних

На Володимир-Волинщині 
думають про виробництво пелет 

Волинські обранці мізкували 
над тим, як захистити права 

покупців у магазинах. 
За словами начальника об-

ласної інспекції з питань захисту 
прав споживачів Івана Смоленга, 
на сьогодні немає органу, який би 
контролював протиправні дії у ма-
газинах і супермаркетах. 

Щоб інспекція з питань захис-
ту прав споживачів змогла піти та 
перевірити магазин, у якому по-
купець придбав неякісний товар, 
доведеться витримати певні про-
цедури. Передусім потрібно напи-
сати листа власнику, де треба вка-
зати, що через десять днів на нього 
чекає перевірка та повідомити, за 

чиєю інформацією до магазину 
йдуть інспектори.

Іван Смоленг розтлумачив 
також, що, крім надсилання по-
відомлення власнику, згідно з за-
конодавством, треба звернутися 
за дозволом на перевірку до Ки-
єва, який упродовж десяти днів 
може дати згоду. Через це таке за-
тягування часу. Однак, за словами 
пана Смоленга, вже є проект зако-
ну, згідно з яким скаржник, який 
виявив неякісну продукцію, звер-
тається до споживінспекції, а та з 
перевіркою до магазину, бару чи 
ресторану може йти вже наступ-
ного дня. 

Ірина КОСТЮК

Спостерігається негативна тен-
денція — алкоголізм дедалі 

молодшає. Чиновники кажуть: у 
цьому провина не держави, а ро-
дини. За словами першого заступ-
ника Луцького міського голови 
Святослава Кравчука, за останній 
рік ситуація з дитячим алкоголіз-
мом на Волині змінилася, проте не 
кардинально.

У Луцьку є чітко визначений 
перелік торговельних закладів, які 
мають право продавати спиртне 
вночі. Решта «точок», як запевнив 
Кравчук, суворо дотримуються рі-
шення міськради й алкоголем уно-
чі не торгують.

Нині на обліку у волинському 
наркодиспансері перебуває близь-
ко 14 тисяч осіб, із них понад 12 
тисяч — це алкозалежні.

Як розповів керівник сільгосп-
підприємства «П’ятидні» Вале-

рій Діброва, він уже серйозно за-
думується про виготовлення пелет 
із соломи. Така ідея назріла у нього 
після ознайомлення зі специфікою 
виробництва альтернативного па-
лива на одній зі столичних виста-
вок.

— Соломи в нас дуже багато, 
треба припиняти її спалювати, 

— впевнений Діброва. — Думаю 
шукати якісь державні програми, 
інвестувати свої кошти й залуча-
ти кредитні, щоб будувати завод 
із виробництва біоенергетичного 
палива — пелет із соломи.

Про потребу брати курс на ви-
робництво біопалива говорить і 
фермер Валерій Демковський.

— Я вважаю, що значну части-
ну земель треба відвести для виро-
щування не продовольчої групи, 
а енергетичної продукції, напри-
клад, лози, — зазначає фермер. — 
Я б і сам зважився на вирощування 
енергетичної лози, адже у цьому є 
потреба. Тому хотів би, щоб спеці-
алісти провели семінари-навчання 
для охочих працювати в цьому на-
прямку.

Нагадаємо, нещодавно ке-
рівництво області зазначало, що 
цьогоріч на альтернативне паливо 
планують перевести як мінімум 20 
котелень.

Ольга УРИНА

Лікарів і лаборантів патологоанатомічного 
бюро не звільнятимуть

В цілях економії коштів волинська 
влада міркує над можливістю 
реорганізувати обласне патоло-
гоанатомічне бюро. Під реоргані-
зацією мають на увазі скорочення 
працівників і приєднання бюро до 
обласної клінічної лікарні. Іншими 
словами, чиновників не влаштовує 
те, що бюро є незалежною структу-
рою, має свого керівника та власну 
бухгалтерію. Працівники бюро 
виступають проти таких новацій, 
бо, кажуть, найбільше постражда-
ють мешканці районів — біопсії та 
розтини тіл стане зробити важче. 
Чи справді реорганізація вплине на 
якість надання послуг лаборантами 
бюро, з’ясовували «Відомості».

Чиновники у своїх діях нала-
штовані рішуче. Захищає інтереси 
владців головний медик Волині Ігор 
Ващенюк.

— Патбюро знаходиться на те-
риторії обласної клінічної лікарні. 
Комунікації у них спільні — опален-
ня, зв’язок тощо. Але, крім цього, є 
ще 10,5 ставки адміністративного 
персоналу, які ми вважаємо непро-
дуктивними, — каже Ігор Степано-
вич. — Тому пропонуємо структуру 
бюро зберегти такою, як вона є, але 
без адміністративного персоналу. На 
його утримання щороку виділяється 
фінансовий ресурс — близько 300 
тисяч гривень, які ми можемо у разі 
реорганізації вивільнити й вкласти у 
матеріально-технічну базу бюро, на-
приклад, закупити нове морозильне 
обладнання. 

Наголосив пан Ващенюк і на 
тому, що він не бачить жодних при-
чин, аби бюро існувало як самостій-
на незалежна структура. 

— Це буде окреме відділення об-
ласної клінічної лікарні, структура 
якого не зміниться. Працівники за-
лишаться. А от кого не буде, то це 
завгоспів, економістів, бухгалтера, 
бо ці функції можуть виконувати 
працівники обласної лікарні, — роз-
повів пан Ващенюк.

Завідувачка дитячого відділен-
ня обласного патологоанатомічного 
бюро Людмила Соловей розповіла, 
що бюро має існувати як незалежна 
структура.

— За двадцять років нашого існу-
вання виросла кваліфікація лікарів, 
лаборантів. Той об’єм роботи, який 
ми виконуємо нинішнім штатом, 
набагато перевищує норми. Най-
більше постраждають від цієї реор-
ганізації райони. Там і так є нестача 
лікарів-патологоанатомів, часто це 
лікарі, які поєднують роботу судме-
дексперта і патологоанатома. Та не 
це головне. Якщо судмедексперти 
ще можуть замінити патлікарів для 
проведення розтинів, то гістологічні 
дослідження, біопсії, які дають мож-
ливість діагностувати живим людям 
на ранніх етапах злоякісні процеси, 

робити нікому, — розповіла Людми-
ла Соловей. 

Працівники патбюро кажуть, що 
існує загроза зниження якості на-
дання послуг патологоанатомів для 
мешканців районів. Щоправда, що 
конкретно зміниться, вони не зна-
ють. Патлабораторій, як відомо, у 
районних лікарнях немає, матеріали 
для аналізу все одно направляються 
до обласного патбюро, а оскільки 
Ігор Ващенюк стверджує, що штат 
медперсоналу не зміниться, то вини-
кає питання: за що ж тоді в дійсності 
тривожаться працівники патологоа-
натомічної установи.

— Ми не можемо уявити собі 
цієї системи. Переживаємо, що по-
чнуться затримки з передачею мате-
ріалів для дослідження, адже відомо, 
що якісно зроблений препарат — це 
вже половина діагнозу, — каже пані 
Соловей.

Припускаємо, що причина та-
кої непокори криється у фінансо-
вих надходженнях у бюро. Загалом 
у 2011 році кількість гістологічних 
досліджень по області становила 
194 тисячі, в тому числі 13 тисяч біо-
псій мешканцям районів, де немає 
лікарів-патологоанатомів, і півтори 
тисячі розтинів. 

Як з’ясували «Відомості», па-
тологоанатомічне бюро додатково, 
крім відділень за штатним розпи-
сом, обслуговує Ратнівську, Старо-
вижівську, Камінь-Каширську, Ро-
жищенську, Любешівську, Турійську 
та Любомльську районні лікарні. 
Зважаючи на це, за минулий рік 
лише за проведення додаткових до-
сліджень працівники волинського 
патбюро отримали більше мільйона 
гривень. 

Людмила Соловей каже, що 
надходжень у рази більше, ніж чи-
новники хочуть зекономити після 

реорганізації, бо ж, згідно зі звітом, 
за минулий рік економія від скоро-
чення адмінапарату складає всього 
260 тисяч гривень.

Якщо взяти штатний розпис 
бюро, то наразі штат складається з 
95,5 посади, на яких працює 79 осіб. 
Людмила Соловей підтвердила, що 
лікарів-патологоанатомів у області 
бракує: їх усього 13, а мало б бути 
48, згідно з вимогами Мінздоров’я. 
На кожного лікаря потрібно по пів-
тори посади лаборанта і 0,7 посади 
молодшого медпрацівника, тобто 
санітара. 

«Відомості» зробили власний 
розрахунок. Виходячи з вимог МОЗ, 
якщо в області є 13 патологоанато-
мів, то мало б бути 19,5 посади ла-
борантів і дев’ять посад санітарів. 
Це 41,6 посади медперсоналу. До-
даємо до цієї цифри ще десять по-
сад адмінперсоналу — 51 посада. А 
фактично є 79. Ми поцікавились у 
пані Людмили, чи, бува, не розду-
тий штат у бюро. На це отримали 
заперечну відповідь, мовляв, неста-
чу лікарів «перекривають» більшою 
кількістю лаборантів, без яких упо-
ратися з подвійним навантаженням 
було б неможливо.

Начальник обласного управлін-
ня охорони здоров’я Ігор Ващенюк 
каже, що реальна причина небажан-
ня працівників патбюро приєдну-
ватися до обласної лікарні криється 
лише у амбіціях. Мовляв, директор 
хоче мати службову машину, бажа-
ють, аби була власна бухгалтерія. 
Головний медик області ще раз на-
голосив, що медичний персонал під 
скорочення не потрапить, навпаки, 
цілком можливо, що 10,5 посади, 
які вивільняться після реорганіза-
ції, залишать для набору лікарів-
патологоанатомів.

Ірина КОСТЮК

Навпаки, після реорганізації лікарів може стати на десяток більше


