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Події

Камінь-Каширський район 
до липня очистять 
від отрутохімікатів
До липня із Камінь-Каширського району виве-
зуть 16 тонн отрутохімікатів. Про це повідомив 
заступник начальника державного управління 
охорони навколишнього середовища у Во-
линській області Олександр Романюк. За його 
словами, для вивезення відходів передбачено 
500 тисяч гривень. Ще 280 тисяч виділять на 
очистку ґрунту на місці отрутохімікатів.

На Волині інфарктів стало 
менше на 20% 
Завдяки регіональній програмі «Волинькард» у 
2011 році вдалось на 20% зменшити число хворих 
на інфаркт міокарда, — наголосив голова облдер-
жадміністрації Борис Клімчук. З червня 2011 року 
по січень 2012-го проведено 85 коронографій та 
11 стентувань артерій. «У цьому році дію «Во-
линькарду» продовжуємо. В обласному бюджеті 
закладено 1,5 млн. гривень. Бюджетними стентами 
забезпечимо 400 волинян, які мають серцево-су-
динні захворювання», — зазначив голова ОДА.

  ЗЕЛЕНА ЕНЕРГІЯ

  ВІДМИВАЄМО КОШТИ?

  ЕКОЛОГІЯ 

  КОШТОРИС

На Волині вирощують енергетичну лозу, 
щоб відмовитись від газу

Закупили на тендері газ по 
850 доларів за тисячу кубометрів

Засмітили землю 
на 165 тисяч гривень

7 березня відзначає ювілей — славне 60-річчя на-
чальник відділення поштового зв’язку  Луцьк-25, 
Заслужений працівник сфери послуг України Галина 
Миколаївна Войцеховська.

Шановна Галино Миколаївно!
У день Вашого свята прийміть наші щирі вітання, 
нашу шану  і вдячність за сумлінну й наполегливу 
працю!
43 роки трудового життя свої фахові знання, му-
дрість і життєвий досвід Ви присвятили станов-
ленню української пошти. Як багаторічний фахівець 
поштової галузі Ви, як ніхто, розумієте суспільну 
значимість і відповідальність поштової роботи, 
високу якість надання поштових послуг для жителів 
нашого обласного центру.
Сердечно бажаємо Вам міцного здоров’я, щедрої долі, 
плідної праці. Нехай здійсняться  усі Ваші творчі за-
думи і заповітні мрії, кожен день Вашого життя хай 
буде осяяний почуттями любові і радості, а гарний 
настрій і невичерпна енергія стануть запорукою 
успішної роботи.

З глибокою повагою — Ярослав Кравчук, директор Волинської 
дирекції, обком профспілки працівників зв’язку Волинської 

дирекції, колеги-поштовики. 

Дороги відремонтують на 150 
мільйонів

Регіональна програма енергое-
фективності на Волині працює 

і дає результат. У цьому на нараді з 
питань використання в області від-
новлювального палива перекону-
вав перший заступник голови ОДА 
Олександр Башкаленко.

— Минулого року в закладах бю-
джетної сфери — школах, садочках, 
лікарнях — було втілено 996 енер-
гозберігаючих проектів на майже 54 
мільйони гривень. Було замінено 91 
одиницю енергогенеруючого облад-

нання. В області вирощується енер-
гетична лоза. Зараз під неї зайнято 
248 гектарів. Планується будівни-
цтво заводу, цього року вирощена 
біомаса буде зрізатися і переробля-
тись, — повідомив Башкаленко.

Допомагати регіонам, зокрема й 
Волині, залучати інвестиційні гро-
ші для розвитку відновлювальних 
джерел енергії береться Державне 
агентство з інвестицій та управління 
національними проектами. Керів-
ник його проекту «Енергія біомаси» 
Ростислав Марайкін розповів, що 
фінансові вливання у будівництво 
теплоелектроцентралей, котелень і 
біогазових установок на біомасі мо-
жуть скласти до 2 млрд. євро.

— Україна споживає у два рази 
більше природного газу, ніж євро-
пейські країни, натомість у три рази 
менше відновлювальної енергії, — 
сказав чиновник із Києва. — У нас 
можна вирощувати 300 млн. тонн 
біомаси у рік, що еквівалентно 26 
млрд. куб. метрів газу. Це 40% річ-
ного споживання. Тобто, якщо ре-
алізувати цей потенціал біомаси, то 
вдасться забезпечити енергією і те-
плом житлово-комунальний сектор 
та населення.

Поки ж біомаси вирощується не-
достатньо, для звичайних спожива-
чів енергія із неї дорожча, ніж із газу. 
А от для підприємств і бюджетних 
закладів «зелена» енергія вигідна. 

— Зараз починаємо пілотний 
проект — ТЕЦ на біомасі у Київській 
області, — розповів Ростислав Ма-
райкін. — Інвестиційні вкладення 
— близько 7 млн. євро. Термін окуп-
ності — до 5 років. Та поки у струк-
турі джерел відновлювальної енергії 
провідне місце займають відходи де-
ревини і дрова — 50%. Ще 25% при-
падає на соняшникову лузгу. Частка 
біомаси всього 0,5%.

На Волині ж, яка має і дрова, і 
щепу, і вугілля, зараз роблять акцент 
на енергетичну вербу. Олександр 
Башкаленко повідомив, що вже цієї 
весни буде висаджено 450 га лози, 
стільки ж — восени. Загалом протя-
гом найближчих 5 років у цей про-
ект очікують залучити 20 млн. євро. 
Виробник котлів для твердого пали-
ва підприємство «Волинь-Кальвіс» 
зобов’язався спроектувати спеці-
альні моделі опалювальних агрега-
тів для використання саме паливної 
тріски.

Ольга ЮЗЕПЧУК

Низка державних установ укла-
ли угоди на постачання в 2012 

році газу по цінах близько 850 до-
ларів за тисячу кубометрів. Відпо-
відні дані опубліковані в «Віснику 
державних закупівель».

Приміром, відділ освіти Ста-
ровижівської райдержадміністра-
ції Волинської області законтрак-
тував у ПАТ «Волиньгаз» 290 тис. 
метрів кубічних газу на суму 1,99 
млн. грн.  Вартість газу склала 6846 
грн. або 855 доларів за тисячу ку-
бометрів. Нагадаємо, в Державний 
бюджет-2012 закладено вартість 
російського газу на рівні 413 дола-
рів. Як пишуть «Наші гроші» ННЦ 
«Харківський фізико-технічний 
інститут», який законтрактувавгаз 
по 856 доларів за тисячу кубоме-
трів, пояснив, що висока вартість 

газу в тендерній угоді поясню-
ється в тому числі «урахуванням 
можливого збільшення ціни на газ 
протягом 2012 року». «Кумулятив-
ний ріст ціни на газ для бюджет-
них установ у 2011 році склав 51%, 
при цьому ніякої компенсації рос-
ту тарифу Державним бюджетом 
передбачено не було», — повідо-
мив голова конкурсного комітету 
ХФТІ пан Чижов.

Державна екологічна інспекція 
у Волинській області спільно з 

міжрайонною  природоохоронною 
прокуратурою провела перевірки  
по дотриманню вимог природоо-
хоронного законодавства в части-
ні дотримання Земельного кодексу 
України. 

Під час перевірок виявлено 
факти засмічення земель на тери-
торії Підріжської сільської ради 
Ковельського району та ДП  «Горо-

доцьке ЛГ» Маневицького району. 
Про це повідомили у прес-службі 
Держекоінспекції. 

Особи, на яких покладено 
контроль за охороною земель, що 
допустили порушення, притягнуті 
до адміністративної відповідаль-
ності. Сума збитків, нанесених 
державі в результаті засмічення 
земель, становить   понад 165 ти-
сяч гривень.  Матеріали передані 
для прокурорського реагування.

У 2012 році Волині з держбюдже-
ту передбачено 151 мільйон 

гривень на ремонт доріг різного 
значення. З них 79 млн. спрямують 
на будівництво доріг державного 
значення, 51 млн. напряму підуть 
до бюджетів сільрад, ще 31 міль-
йон акумулюється в обласному 
бюджеті.

Голова облдержадміністра-
ції Борис Клімчук відмітив, що у 
районах насамперед ремонтува-
тимуться ті дороги, які ведуть до 
шкіл, ФАПів, амбулаторій, храмів 
та цвинтарів.  Керівники районів у 
найкоротший термін мають розро-
бити та подати в профільне управ-
ління концепцію будівництва до-
ріг, у якій вказати пріоритетність 
із будівництва та кошторис.

Крім цього, районних автодо-
рожників зобов’язали до пасхаль-
них свят прибрати придорожні 
території. Наголошувалось на ак-
тивізації  роботи зі встановлення 
критих зупинок на дорогах облас-
ті. «У цьому році грошовий ресурс 
держави на розбудову доріг Воли-
ні значно більший, — наголосив 
голова ОДА. — Маємо розробити 
чітку стратегію ремонту автошля-
хів та вирахувати його вартість до 
копійки. Роботи розпочнемо там, 
де стан доріг найгірший».

Стоматологи у військкоматах 
пломбують зуби абияк 
Першого квітня розпочинається 
весняний призов юнаків на строко-
ву військову службу. У зв’язку з цим 
у Волинському обласному військо-
вому комісаріаті пройшли інструк-
тивно-методичні збори за участю 
голів територіальних призовних 
комісій, районних та міських вій-
ськових комісарів, а також лікарів-
спеціалістів військових комісій. 

Обласний військовий комісар 
Віталій Чурай, аналізуючи осінній 
призов, зазначив, що до війська було 
відправлено 670 чоловік, хоча на 
збірний пункт потрапили 702. 32-х 
повернули, з них сім — за станом 
здоров’я, решту — з інших причин, 
головною з яких є низькі мораль-
ні якості — з’ясувалося, що юнаки 
мали проблеми із законом. 

— На жаль, чотирьох призовни-
ків відправили додому через помил-
ку терапевтів, трьох інших — через 
не встановлений діагноз психіатром, 
хірургом і стоматологом, — наголо-
сив у своєму виступі Віталій Воло-
димирович. — Наприклад, Новово-
линський комісаріат  направив нам 
юнака, який, як потім виявилося, 
хворий на гепатит. 

З Горохова прибув призовник 
з невротичним розладом. А призо-
внику з Володимир-Волинського 
комісаріату під час прийому їжі на 
збірному пункті відразу випало три 
пломби — йому у швидкому по-
рядку поставили якісь незрозумілі 
пломби.

Останні слова викликали сміх у 
залі. Та, напевно, тому хлопцеві було 
тоді не до веселощів.

Після зборів журналіст «Відо-
мостей» попросила голову військо-
во-лікарської комісії Людмилу 
Антонюк все ж таки назвати пріз-
вище того «горе»-стоматолога, який, 
швидше, калічить, ніж лікує. Ма-
буть, через його руки пройшов не 
один призовник. 

Однак Людмила Василівна його 
імені не назвала, лише зазначила, що 
з цього випадку було проведено роз-
слідування і зауважила, що бувають 
помилки ще грубішими. 

Як це відбувається у призовних 
комісіях, «Відомості» поцікавилися 
в одного з хлопців, який минулого 
року проходив таку медкомісію у 
Рожищенському військкоматі і по-
бував на прийомі у стоматолога.

— Стоматолог чомусь була дуже 

сердита, всім дивилася в рот і ка-
зала, які зуби треба лікувати, при 
цьому безцеремонно наголошувала: 
якщо ви їх за тиждень не полікує-
те, то я сама вам їх повириваю без 
наркозу, — розповідає юнак. — Але 
ж хлопці є і з бідних родин. І коли 
йому, скажімо, треба одразу полі-
кувати кілька зубів, то це виходить 
кругленька сума. Тому хоч не хоч, а 
їм доводиться погоджуватися. 

Загалом, як повідомила Людми-
ла Антонюк, районними комісіями 
було оглянуто 9200 юнаків, з них 
7502 визнані придатними.

— Показник придатності 75,6%, 
— роз’яснила пані Людмила, заува-
живши, що у Локачинському і Горо-
хівському районах він найнижчий 
— 63,5%. Причому цей показник 
знижується стабільно з призову в 
призов. Скоро він дійде до 50% і нам 
на двох районах доведеться ставити 
хрест. Ми і так туди даємо найнижчі 
наряди.

Присутній на зборах заступник 
начальника управління охорони 
здоров’я Іван Грицюк заперечив 
сказане, мовляв, по загально-медич-
них показниках у цих районах такої 
цифри нема, тому пообіцяв провес-
ти перевірки. 

Ще одна проблема, з якою він 
розбереться — скорочення посад 

підліткових терапевтів. В окремих 
районах замість них ввели посади 
сімейних лікарів. 

— Ми не маємо чіткої пози-
ції Міністерства охорони здоров’я 
щодо штатного розпису, тому й 
склалася така ситуація з обласним 
підлітковим терапевтом, а також 
цих спеціалістів нема у п’яти райо-
нах, — пояснює Іван Грицюк. — Але 
за таку самодіяльність доведеться 
відповісти головним лікарям. 

— Є категорія батьків і дітей, які 
не бажають проходити додаткове 
обстеження у нашій психіатричній 
лікарні, — продовжив Віталій Чу-
рай. — Ми з комісарами розробля-
ємо методичні рекомендації щодо 
того, як поводитися з такими призо-
вниками. 

Серед інших недоліків він назвав 
і відсутність взаємодії між окреми-
ми районними відділами міліції і 
комісаріатами. Адже погано йде роз-
шук тих юнаків, які не з’явилися на 
засідання призовних комісій. 

Також головний комісар озву-
чив завдання на весняний призов 
— лише 545 чоловік. З них четверо 
потрібно зі спеціальністю кухаря, а 
це, за словами комісара, проблема-
тично.  

Людмила ШИШКО

  ВІТАННЯ


