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На останній сесії Волинської облас-
ної ради депутат Михайло Бегаль 
оголосив запит про аварійний стан 
Ратнівської центральної районної 
лікарні. Капітального ремонту, за 
словами депутата й одночасно 
головного лікаря закладу, потребу-
ють як головний корпус, так і водо-
напірна башта. Він просив облас-
них обранців допомогти грошима. 
Наскільки медзаклад перебуває в 
аварійному стані, «Відомості» вирі-
шили переконатися на власні очі. 

На перший погляд приміщення 
Ратнівської ЦРЛ досить доглянуте 
як ззовні, так і зсередини. Проте це 
тільки на перший, не досвідчений 
погляд. Насправді будівля перебуває 
в аварійному стані, запевнив «Відо-
мості» інженер ЦРЛ Анатолій Яро-
шук і провів своєрідну екскурсію.

— Найперше нам треба зробити 
шатровий дах, — зазначив Анатолій 
Прокопович. — Він протікає. Крім 
того, його треба утеплити — він на-
скрізь промерзає. Адже ще однієї та-
кої зими, як нинішня, ми просто не 
переживемо. Подивіться, перемичка 
вагою кілька тонн лежить на одній 
цеглині! У ній уже пішла тріщина. 
Ми, як можемо, укріпляємо. Поки 
стоїть. Але як далі буде… 

Зазначимо, що на останньому 
— четвертому — поверсі головного 
корпусу лікарні знаходяться опера-
ційне та гінекологічне відділення. 
Кілька років тому в частині опера-
ційного блоку стіну зміцнили. У гі-
некологічному ж процеси руйнації 
продовжуються. Як розповіли пра-
цівники лікарні, у дощову погоду по-
серед оглядового кабінету змушені 
ставити тазик — зі стелі капає. 

Ще одна проблема — водонапір-
на башта (у селищі її ще називають 
«Пізанською»). Вона забезпечує во-
дою не лише медичний заклад, але й 
130 житлових будинків. 

— Башта в будь-який час може 
впасти, — зазначив головний лікар 
медзакладу Михайло Бегаль. — На 
самому початку вона була трішки 
нахилена через неправильно зро-
блений армопояс. З часом процеси 
поглиблюються. Ми її наповнюємо 
наполовину. Збільшення нахилу ві-
зуально стало ще більше помітним 
упродовж останньої зими. Боїмося, 
щоб не впала. Лікарня бути без води 
не може...

Про те, що посадовці закладу не 
перебільшують проблему і тут дій-
сно необхідно вже цього року про-
вести капітальний ремонт, свідчать 
і результати перевірки Держгірп-
ромнагляду. Зокрема, спеціалістом 
у головному корпусі виявлено «вер-

тикальну тріщину в зовнішній лівій 
боковій несучій цегляній стіні…, 
вивітрювання швів розчину в це-
гляній кладці фасадної зовнішньої 
стіни». Висновок: «технічний стан 
конструкцій стін будівлі в місцях 
виявлення дефектів за попереднім 
обстеженням оцінюється як аварій-
ний». Аналогічний «діагноз» спеціа-
ліст Держгірпромнагляду поставив і 
водонапірній башті. 

Отже, те, що ремонт необхідний, 

сумнівів викликати не може. Зали-
шилось одне питання — де взяти 
гроші? Ратнівська центральна ра-
йонна лікарня — об’єкт районної 
комунальної власності. Оскільки ра-

йон на 85% дотаційний, то грошей, 
звісно, немає. За словами Михайла 
Бегаля, згідно з проектно-кошто-
рисною документацією, вартість ро-
біт із ремонту башти становить 300 
тисяч гривень, а головного корпусу 
— 420 тисяч. А на дах проектно-ко-
шторисної документації ще не скла-
дено. Проте думають, що цифра ви-
мірюватиметься мільйонами. 

— Ми шукаємо кошти, — зазна-
чив головний лікар. — Обіцяли до-
помогти у районі, області. Можливо, 
залучимо гроші благодійників. 

До речі, стіни поліклінічного 
корпусу укріпили за гроші муніци-
пальної каси — чекати інших коштів 
часу не було: між стінами руку мож-
на просунути.

Тут варто було б сказати про тих, 
хто винен у тому, що лікарня сьогод-
ні знаходиться у такому стані. 

— При будівництві Ратнівської 
ЦРЛ було допущено низку грубих 
порушень, що призвело до загроз-
ливої ситуації обвалу як основних 
конструкцій будівель, так і допоміж-
них, — наголосив Михайло Бегаль. 
— Наприклад, панелі покладені у 
стик, хоча мали б заходити одна на 
одну, стіни мали б бути укріплени-
ми арматурною сіткою — її немає. А 
будували медзаклад у 1980-х роках 
місцеві будівельники з Ратнівського 
агробуду. Організація розпалася. Те-
пер спитати нема з кого.

Тут хотілося б вставити одну 
ремарку. Особливо обурило те, що 
будували не якісь «зайди», а ті, чиї 
родини мали б лікуватись у лікарні. 
Сподівалися на те, що на їхню дити-
ну цеглина не впаде? 

Тим більше прикро, що валяться 
стіни у тій лікарні, де медперсонал 
дбає про її «наповнення». Свідчен-
ням цього є повні коридори відвід-
увачів. 

— Наша лікарня обслуговує 52 
тисячі населення, — зазначив голо-
вний лікар. — Співпрацюємо з ка-
надцями, швейцарцями, німцями. 
В результаті такої співпраці маємо 
сучасну бак-лабораторію, три ендос-
копи, три нові УЗД-апарати, рент-
ген-кабінет. Тепер до Луцька їхати не 
треба — обстеження можна зробити 
на місці. 

Коли матеріал був підготовле-
ний до друку, Михайло Бегаль зате-
лефонував до редакції і повідомив, 
що обласна влада прислала спеціа-
лістів для виготовлення проекту для 
реконструкції даху. 

Наталка СЛЮСАР

Начальник Гідрометцентру Укра-
їни Микола Кульбіда заявив, що 

з 21 березня температурний режим 
в Україні знизиться до рівня від 0 до 
13 градусів тепла. 

«На території України почало-
ся інтенсивне потепління ...Такий 
спалах тепла буде недовгим — усьо-

го 2-3 дні. Після цього максимальні 
температури знизяться вночі до 0-6 
градусів тепла й удень до 6-13 гра-
дусів тепла - сказав Кульбіда. За його 
словами, похолодання буде спостері-
гатися хвилями: перша — 21-23 бе-
резня, друга — 25-26 березня й третя 
хвиля — 1-2 квітня. Начальник Гід-

рометцентру підкреслив, що до кін-
ця березня не слід очікувати значних 
опадів. «Єдине, що невеликі й помір-
ні опади можна чекати протягом 25-
26 числа, коли вони почнуться на За-
ході, Півночі й потім поширяться на 
центральні, східні й південні регіони 
України», — додав Кульбіда.
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  ВСІ НА ВУЛИЦЮ!

  ЕКОЛОГІЯ 

До українців ходитиме соціальний 
інспектор

«Вітіну тисячу» видаватимуть 
через спеціальні картки

На Луцьк чекає велике 
прибирання

Екологи перевірили, чи рубають 
незаконно дерева у національному 
парку «Прип’ять-Стохід»

Система соціального захисту 
буде кардинально змінена — 

вона повинна йти назустріч лю-
дям, виявляти тих, хто потребує 
допомоги. Тож відтепер до укра-
їнців приходитиме новий дільнич-
ний — соціальний інспектор.

Як повідомили в прес-службі 
Кабміну, про це заявив Прем’єр-
міністр Микола Азаров у ефірі 
програми «Іспит для влади» на 
Першому національному. Гла-
ва уряду повідомив, що будуть 
працювати дільничні соціальні 
інспектори, які мають добре зна-

ти територію і проблеми людей. 
Прем’єр зазначив, що служби со-
ціального захисту повинні допо-
магати людям, роз’яснювати їхні 
права, можливість отримати під-
тримку з боку держави.

«Нам потрібно всю систему 
соціального захисту перебудува-
ти і перейти від принципу, коли 
людина звертається за допомогою 
в службу соціального захисту, до 
того, коли сама система чи служба 
соцзахисту працює з людьми, шу-
кає тих, хто потребує допомоги», 
— підкреслив Азаров.

Національний банк України 
планує ввести спеціальні 

картки для виплати населенню 
компенсацій за вкладами Ощад-
банку СРСР. Про це в ефірі Пер-
шого національного каналу по-
відомив Прем’єр-міністр України 
Микола Азаров.

«Зараз Національний банк 
працює над системою видачі кар-
ток усім вкладникам, на які будуть 
перераховані ці компенсаційні 
гроші, й у кожного громадянина, 
який отримає компенсацію, буде 
вибір: або піти в будь-який банко-

мат, зняти цю тисячу й витратити 
(це його право), або зберегти її на 
вигідних умовах на своєму депози-
ті й одержати з цього хороший від-
соток», — повідомив Азаров.

Нагадаємо, Віктор Янукович 
доручив уряду забезпечити ви-
плату українцям компенсації за 
вкладами Ощадбанку СРСР у роз-
мірі 1 тисячі гривень, яка не була 
виплачена при колишньому уряді, 
до кінця цього року. В цілому кіль-
кість громадян, які мають отри-
мати відшкодування, сягає шести 
мільйонів осіб.

Є конкретний день, із якого 
Луцьк почне ставати чисті-

шим: п’ятниця, 6 квітня. СМГО 
«Молодіжна платформа» за під-
тримки Луцької міської ради ор-
ганізовує масштабну акцію «Зро-
бимо Луцьк чистим!» Долучитися 
до толоки запрошують усіх небай-
дужих. 

Наводити лад будуть на таких 
територіях: зона №1 «Потебні» 
(місце збору — вул. Потебні, 4); 
зона №2 «Старе місто» (місце збо-
ру — вул. Кафедральна, 6); зона №3 
«Парк Лесі Українки» (місце збору 

— кафе «Росинка» та ротонда); 
зона №4 «Дитяча залізниця» (місце 
збору — Палац учнівської молоді); 
зона №5 «Парк 900-річчя Луцька» 
(місце збору — вул. Відродження, 
13); зона №6 «Теремно» (місце збо-
ру — вул. Теремнівська, 62); зона 
№7 «Університет «Україна» (міс-
це збору — вул. Карбишева, біля 
університету «Україна»); зона №8 
«РАЦС» (місце збору — проспект 
Соборності, 18); зона №9 «Перемо-
ги» (місце збору — проспект Пере-
моги, 34, під мостом).

Ратнівська лікарня потребує 
негайного ремонту

«Аеросвіт» підніме ціни на 
квитки до Євро-2012 
До початку Євро-2012 залишається три місяці, однак 
уже спостерігається «квитковий ажіотаж», у результаті 
якого авіакомпанії піднімають ціни на квитки. «Вартість 
квитків, безумовно, виросте. Прогнозую збільшення 
ціни мінімум на 10%, а максимум на 20%», — розповів 
перший заступник гендиректора авіакомпанії «Аерос-
віт» Антон Маттіс. Також «Аеросвіт» подвоїть кількість 
рейсів під час проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату. Зокрема, збільшиться кількість рейсів між 
Києвом і Варшавою, Стокгольмом, Копенгагеном.

Усі гуртожитки віддадуть 
у комунальну власність
Уряд затвердив проект закону «Про загальнодер-
жавну цільову програму передання гуртожитків у 
власність територіальних громад на 2012-2015 роки». 
Програма передбачає передання у власність терито-
ріальних громад 1058 гуртожитків державної влас-
ності та ще 854 тих, які були включені до статутних 
капіталів товариств, створених у процесі приватиза-
ції та корпоратизації. Загальний обсяг фінансування, 
передбачений регіональними програмами, переви-
щує 2 мільярди 507 мільйонів гривень.

30,1
стільки мільярдів гривень склав 
дефіцит бюджету Пенсійного 
фонду за підсумками 2011 року. 
Про це заявив перший заступ-
ник голови правління Пенсійно-
го фонду Василь Кравчук.

Водонапірна башта в аварійному стані

На одній цеглині тримається балка перекриття

  ПРОГНОЗИ

Працівники Державної еколо-
гічної інспекції у Волинській 

області перевіряли дотримання 
вимог природоохоронного зако-
нодавства на території національ-
ного природного парку «Прип’ять-
Стохід» і його буферних зон за 
даними космічної зйомки. 

Як зазначив начальник відділу 
екологічного контролю природо-
заповідного фонду, рослинного та 
тваринного світу Держекоінспек-

ції Сергій Рудик, під час перевірки 
звіряли відповідність фактичних 
площ зрубів і даних космічного 
моніторингу. 

У поле зору перевірки потра-
пили Любешівське лісомисливське 
господарство, землі колишнього 
Любешівського міжгосподарсько-
го лісу та декілька точок сільських 
рад. 

— У результаті звірки ми не 
знайшли розходжень. Збитків 
користувачі не завдали. Зате ми 
знайшли площі загиблих лісових 
культур. Рубка пройшла, повинні 
були створитися нові насадження, 
а їх немає. В основному це стосу-
ється земель міжгосподарського 
лісу, — зазначив пан Рудик.

Спеціаліст наголосив, що ви-
користання системи космічної 
зйомки дуже перспективне. Євро-
па давно цим користується. 

— Маючи електронну базу, 
можна легко контролювати рубку 
дерев, — сказав еколог.

На сьогодні Мінекології опла-
тило космічні зйомки об’єктів, які 
входять до його структури. 

Наталка СЛЮСАР

Стіну головного корпусу вже почали укріпляти

У березні очікується ще три хвилі похолодання


