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Під час оперативної наради у 
Луцькраді начальник відділу 

звернень громадян Лариса Карп’як 
загострила увагу на проблемі без-
притульних собак. Лише за два тиж-
ні з цього приводу поскаржилися 29 
разів. Про це повідомляють у відділі 
інформаційної роботи міськради.

Всього з початку року надійшло 
148 повідомлень зі скаргами на псів. 
Проблема укусів городян бродячи-
ми собаками є дуже актуальною, 
адже від сказу завжди настає смерть. 
Навесні діти більше перебувають на 
вулиці, а поведінка собак, які якраз 
приводять потомство, — агресивна.

За інформацією головного ліка-
ря Луцької міської дитячої поліклі-
ніки, лише за квартал цього року за 
медичною допомогою після укусів 
собак звернулося 27 дітей, за 2011 
рік — 156. Перше обов’язкове ще-
плення роблять у стаціонарі, 2-е та 
3-є — в Луцькій міській дитячій по-
ліклініці. Одна доза вакцини вартує 
75 гривень, окрім того, є проблема з 
сертифікатами. Закуплено лише 30 
доз вакцини, і це на обласну дитячу 
лікарню та поліклініку. 

Мер Микола Романюк акценту-
вав увагу присутніх на питанні заку-
півлі вакцин від сказу. Адже 30 доз 

для нашого міста — це дуже мало. 
Тому міський голова дав доручення 
своєму першому заступнику вивчи-
ти питання та розглянути його на 
найближчій сесії. 
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Події

Волинські садочки 
переповнені
У міських садочках на кожні сто місць припадає в 
середньому 142 особи, в сільських — 116. Упро-
довж останніх десяти років кількість ДНЗ зросла 
на 132 одиниці, а от вихованців — майже вдвічі. 
На кінець 2011 року в 451 дошкільному закладі ви-
ховувалось 31,7 тис. дітей, а це близько половини 
малюків віком 1–6 років. Майже 87% дошкільнят 
перебували у закладах, що змушені працювати в 
умовах перевантаження.

У Ковелі прибрали дно 
та береги Турії
У Ковелі пройшла екологічна акція з прибирання дна 
та прибережної смуги річки Турії, пише сайт міської 
ради. Тутешні дайвери за кілька годин підняли з 
води десятки кілограмів сміття. Аквалангісти вже 
традиційно напередодні Пасхальних свят проводять 
таку толоку. Вони відзначають, що в нинішньому 
році на дні річки зібралося дещо менше всілякого 
мотлоху. Все сміття з території пляжної зони вивози-
ла техніка комунальних служб міста Ковеля. 

  ПРОБЛЕМА

  ХИТРОЩІ

  «ГАРЯЧИЙ» СЕЗОН

Ковельський ветсанзавод на межі 
закриття

Найчастіше шахраї наживаються 
на пенсіонерах

Під Луцьком горіло більше 10 га 
яблуневого саду

Ковельський державний завод 
кормових додатків, або, як 

його ще називають, ветсанзавод, 
— на межі закриття. Про це пові-
домляє сайт «Про Ковель». 

Директор Тарас Корень каже, 
що тих копійок, які крапають із 
державної казни, не вистачає для 
повноцінної роботи заводу. В 2010 
році сюди надійшло 75% коштів 
від потреби, а торік — лише 40%. 
Цьогоріч очікують отримати від 
держави до 75% від потреби, та чи 
станеться так, як прогнозується, 
достеменно не відомо, бідкається 
директор. 

До чільника заводу постійно 
мають претензії обласні та місцеві 
екологи. Пан Тарас каже, що част-
ково їхні приписи вже вдавалося 
виконати й поступово завод зміг 
би замінити все обладнання, що 
зумовлює шкідливі викиди. 

На ветсанзаводі утилізують 
відходи тваринного походження 
не лише з Волинської області. Так, 
у 2011 році тут змогли переробити 
понад 4,5 тисячі тонн відходів різ-
ного типу, а за два місяці 2012-го 
— 600 тонн. 

Аби хоча б втримати підпри-

ємство на плаву, Тарас Корень 
просив допомоги у міських та об-
ласних чиновників, звертався й до 
Києва. В обласному бюджеті торік 
іще вдалося відшукати на потреби 
заводу 570 тисяч гривень. Але на 
цьому все. Натомість із Луцька на 
адресу обласного депутата Віктора 
Радчука, який і узявся опікуватися 
цією проблемою, надійшла реко-
мендація, в якій пропонувалося 
вирішувати власні питання через 
міський «гаманець», тобто шукати 
гроші в місцевій казні. 

З цим листом-відповіддю во-
линський обранець ознайомив 
міського голову Олега Кіндера та 
депутатів на останній сесії місь-
кради. Мер відмовився що-небудь 
із почутого коментувати, а лише 
запропонував на наступну сесію 
підготувати два звернення — до 
Прем’єра Миколи Азарова й міні-
стра АПК Миколи Присяжнюка, у 
яких викласти головну проблему 
ветсанзаводу — його недофінан-
сування з держбюджету, що може 
призвести до загострення еколо-
гічної ситуації. Адже для ковель-
ської казни цей фінансовий пласт 
є непідйомним.

У нинішньому році на території 
області вже зафіксовано май-

же 100 випадків шахрайств, пові-
домляють у СЗГ УМВС Волині. 

Найпоширенішими на тери-
торії міста Луцька є шахрайства 
поблизу банківських установ, по-
штових відділень. Невідомі особи 
видивляються одиноких громадян 
старшого віку, які отримують пен-
сії або грошові перекази. Коли ж ті 
виходять із установи, спритники 
підкидають їм певну суму коштів 
— «куклу». Старенькі думають, 

що знайшли гроші, проте відра-
зу з’являється двійко громадян: 
один нібито теж знайшов купюри, 
а інший — їх загубив. Спритники 
починають перераховувати кошти 
— і в результаті люди поважного 
віку залишаються без своїх заоща-
джень.

Не менш поширеним видом 
афер є перерахунок грошових ко-
штів нібито працівникам міліції за 
непорушення кримінальних справ 
щодо близьких родичів. І таких 
випадків безліч.

У неділю, 25 березня, у селі Мая-
ки Луцького району горів яблу-

невий сад. Як повідомив помічник 
начальника ТУ МНС у Волинській 
області Володимир Нестеров, про 
загоряння пожежникам сповісти-
ли близько четвертої години дня, 
менш як за 10 хвилин на місце 
прибули дві пожежні бригади. З 
вогняною стихією вони боролись 
кілька годин. Найімовірніше, по-
жежа трапилась раніше, але поки 
тільки диміло, місцеві мешканці не 
били на сполох, коли ж запалало, 
викликали рятувальників.

Горіла площа більше 10 гекта-
рів, а почалось із загоряння сухої 
трави. Поширенню полум’я спри-
яв сильний вітер. Та, на щастя, по-
жежа не дісталася до сільського 
кладовища, що знаходиться на те-
риторії саду. Крім того, як запев-
нив голова Маяківської сільської 

ради, вогонь здебільшого знищив 
лише суху рослинність, а самі 
яблуні не постраждали і дадуть 
врожай.

Колись яблуневий сад у Мая-
ках належав місцевому радгоспу, 
нині ж він розпайований поміж 
людьми. Володимир Нестеров за-
уважив, що сад запущений, недо-
глянутий. А причини пожежі — 
чиясь необережність чи навмисне 
випалювання — встановить слід-
ство. Так, у схожому випадку, що 
трапився в Горохівському районі, 
вдалося розібратися швидко. У 
селі Брани підпал сухої трави під-
ступив до самого лісу. Екологічна 
інспекція зафіксувала випадок як 
«необережне поводження з вогнем 
невстановлених осіб» і наклала на 
сільського голову штраф у 800 гри-
вень. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Кожен третій школяр не має здоров’я 
повноцінно займатися на фізкультурі
До редакції «Відомостей» звернув-
ся батько 10-річної дівчинки. Його 
донька завжди відвідувала уроки 
фізкультури, займалася плаванням, 
навіть виборювала на змаганнях 
призові місця. Після хвороби 
Марійці довелося пройти медогляд 
і так звану пробу Руф’є, що призна-
чається для оцінки працездатності 
серця при фізичному навантаженні. 
Лікарі зробили висновок, що дитині 
тепер потрібно займатись у спец-
медгрупі. Батьки не згідні з такою 
позицією, вважають, що дівчинка 
може, як і раніше, ходити в осно-
вну групу. Адже на запитання, що 
роблять учні у спецгрупі, учениця 
відповіла — сидять на лавці. За 
порадою, а також роз’ясненням 
стосовно уроків фізкультури та 
поділу на групи дітей «Відомості» 
звернулися до головного спеці-
аліста управління освіти й науки 
облдержадміністрації Володимира 
Довганюка. 

Сьогодні, на думку Володимира 
Миколайовича, існує дві найбільші 
проблеми — якість проведення ме-
дичних оглядів і якість роботи вчи-
телів фізичної культури.

Щодо першої, то, як розповів 
пан Володимир, із 2009 року, відпо-
відно до наказу Міністерства охо-
рони здоров’я, уведено обов’язкові 
медичні профілактичні огляди учнів 
загальноосвітніх навчальних закла-
дів, де окрему позицію займає про-
ба Руф’є. Тобто учневі вимірюють 
пульс у стані спокою й після при-
сідання та за певною формулою ви-
значають функціонально-резервні 
можливості серцево-судинної систе-
ми. За її результатами школярів за-
писують до спецмедгруп.

— На Любомльщині в Римачах 
одинадцятикласник, срібний призер 
серед школярів із дзюдо, займався у 
райцентрі у спортшколі, — наводить 
приклад Володимир Довганюк. — 
Піднімаю накази про розподіл учнів 
на групи, а цей хлопчина записаний 
у спеціальній медичній групі за про-
бою Руф’є. Отже, від спортшколи він 
проходить одне обстеження — і здо-
ровий, а у звичайній школі результат 
медогляду інший. Аналогічна ситуа-
ція спостерігається й по Луцьку. Ця 
проба Руф’є — це камінь спотикан-
ня. Щоквартально проводжу семіна-
ри для фахівців фізичної культури, 
ми обговорюємо ці питання з меди-
ками. Вважаю, що проблема навколо 
здоров’я учнів створена штучно, а 
все через якість проведення медич-
ного огляду. Одна дитина на 4-й чи 
5-й поверх поліклініки вибіжить по 
східцях, інша пройдеться повільно 
— і тут починають проводити тести 
Руф’є. Тож не дивно, що результати 
різні. 

Виходом спеціаліст управління 
освіти вважає введення поглибле-
них медичних оглядів. Тільки тоді, 
коли дасть заключення кардіолог і 
буде здано всі аналізи, можна гово-
рити про реальний стан здоров’я. 
Саме цим шляхом пішли харків’яни. 

— Отже, якщо батьки Марійки 

сумніваються у діагнозі, необхідно 
пройти повторно поглиблений ме-
дичний огляд, — радить Володимир 
Миколайович. — Я впевнений, що 
результат буде іншим. 

Для прикладу він розповів про 
Голобську школу, 79% учнів якої піс-
ля проби Руф’є було зараховано до 
спецмедгрупи. Та навчальний заклад 
завжди активно брав участь у всіх 
обласних змаганнях. Коли ж учні 
пройшли повторний поглиблений 
медичний огляд, до спецгрупи зара-
хували тільки 6,9%. 

— До того ж учням, які відвід-
ують спецмедгрупу, в атестаті ста-
виться запис «зараховано», — про-
довжує пан Володимир. — А багато 
престижних вищих навчальних за-
кладів (податкова академія, акаде-
мія МВС, військові ліцеї, низка спе-
ціальностей у нашому технічному 
університеті) при вступі вимагають 
оцінки з фізкультури, тому випус-
кникам шкіл особливо треба про це 
замислитися. 

Володимир Довганюк переко-
нує, що уроки фізкультури сьогод-
ні, коли діти ведуть малорухливий 
спосіб життя, дуже необхідні. І їх, на 
його думку, має бути як мінімум чо-
тири, а не два. 

— Фізкультура сьогодні — один 
із найдешевших засобів збережен-
ня здоров’я, — робить висновок 
освітянин. — Необхідно, щоб керів-
ництво шкіл, відділів освіти виста-
вило жорсткіші умови щодо органі-
зації і проведення цих уроків, щоб 
не було такої ситуації, коли діти на 
уроці просто сидять на лавці. Адже 
результат багато в чому залежить 
від учителя — наскільки він про-
фесійно підготовлений, наскільки 
творчо підходить до роботи. Якщо 
вчитель — майстер своєї справи, 
то й діти до нього туляться, завжди 
готові прийти на урок і виконувати 
різноманітні завдання. Тому ми від-
стоюємо таку позицію: якщо шко-
ла має можливість, то, будь ласка, 
організовуйте спеціальні групи для 
тих, хто зарахований до них. Нема 
можливості — нехай ці діти беруть 
посильну участь на уроці фізкульту-

ри з дозованим навантаженням і ви-
конують ті вправи, які їм підходять.  
Якщо раніше у програмі зазначався 
якийсь конкретний вид діяльності  
на уроці — чи легка атлетика, чи гім-
настика чи силова підготовка, то на 
сьогодні маємо 12 модулів, які вклю-
чають у себе і баскетбол, і волейбол, 
ручний м’яч, футбол, атлетичну гім-
настику, настільний теніс, туризм, 
навіть банбінтон. Тому зайняти усіх 
дітей на уроці - проблеми нема. 

Думка лікарів із цього приводу 
трохи відрізняється. Як повідомила 
завідувач відділення профоглядів 
Луцької дитячої поліклініки Леся 
Купчинська, саме на показник про-
би Руф’є вони орієнтуються, коли 
відправляють дітей на поглиблений 
огляд. 

— Із семи тисяч школярів, які 
пройшли минулого року пробу 
Руф’є, тих, хто набрав 15 і більше 
балів, направили до кардіолога, — 
каже лікар. — І у 17 дітей було зна-
йдено приховану патологію. Для 
освітян проба Руф’є, може, і є каме-
нем спотикання, а для нас вона як 
соломинка для потопаючого. Через 
захворювання та за результатами 
проби Руф’є 34% школярів Луцька 
займаються на фізкультурі у спец-
групах. Що поробиш, значить, є 
проблеми, сердечка слабкі, судинки 
не зміцніли, а їх треба тренувати. 
Але ж наші діти майже не рухають-
ся: до школи їх привезли, звідти — 
відвезли, удома перед комп’ютерами 
й телевізорами сидять, у школі — за 
партами. 

До запровадження проби Руф’є 
у 2008-2009 роках у спецмедгрупах 
було 10% дітей. 

На припущення, що, можливо, 
лікарі не дотримуються усіх вимог 
проведення цієї проби, Леся Васи-
лівна заперечила, зауваживши, що 
у поліклініці створено відділення 
профоглядів, тут немає черг, тож усі 
інструкції строго виконуються. 

Якщо взяти загальну цифру по 
Волині, то серед 121,192 тисячі дітей 
23,255 тисячі займаються у спецмед-
групах.

Людмила ШИШКО

У Луцьку закупили дуже мало вакцин від сказу

  ПРОБЛЕМА

Другокласниці міряють пульс після присідання (проба Руф’є)


