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Події

Водіям не вистачає 
літніх шин
Вітчизняний ринок літніх шин забезпечений лише 
на 50-60%, що фактично є дефіцитом. Така ситуація 
склалась через те, що виробники працюють у пер-
шу чергу на такі ринки, як Японія, що після цунамі 
знову наростила виробництво авто, а потім — на 
найменш пріоритетні напрямки, до яких відносять 
і Україну. Таке в країні спостерігається третій рік 
поспіль. Імпортери відстають від графіка на два-
три тижні. Потреби в літній гумі виросли на 20% у 
порівнянні з минулим роком.

Найкращим стадіоном Євро-
2012 став НСК «Олімпійський»
Стадіон НСК «Олімпійський», на якому пройде фі-
нальний матч чемпіонату Європи, визнано найкра-
щим стадіоном Євро-2012. Такого висновку дійшли 
журналісти авторитетного американського спор-
тивного порталу Bleacher Report. Друге місце посів 
Національний стадіон у Варшаві, а замикає почесну 
трійку «Донбас Арена». Інші українські стадіони — 
«Арена Львів» та ОСК «Металіст» — займають сьоме 
та восьме місця відповідно. 

  РЕЗОНАНС

 МАХІНАЦІЇ

  АКТУАЛЬНА ТЕМА

  ЗЛОВЖИВАННЯ

Горе-матір загорнула немовля 
в рушники і покинула на вулиці

Чиновник і підприємець разом 
обкрадали будівництво школи

Майже 18% волинян перетнули перший поріг старіння

«Луцьктепло» допустило порушень 
на дві кримінальні справи

Минулого тижня Луцьк ско-
лихнула страшна звістка 

— якась горе-матір залишила но-
вонароджену дівчинку просто на 
вулиці. На щастя, їй вистачило ро-
зуму загорнути маля у рушники, 
що фактично врятувало дитину 
від переохолодження. І ще кри-
хітці пощастило, що жінка не від-
несла її у якусь безлюдну місцину, 
тож дитину швидко знайшли.

Покинуте немовля на терито-
рії Волинського обласного центру 
соціальної реабілітації дітей-ін-
валідів, що знаходиться на вули-
ці Кравчука у Луцьку, знайшла 5 
квітня прибиральниця. 

Як повідомили у СЗГ УМВС у 
Волинській області, жінка вранці 
прибирала територію і натрапила 
на підозрілий пакунок. У поліети-
леновому пакеті, загорнута у два 
рушники, лежала дівчинка. Пра-
цівники реабілітаційного центру 
відразу викликали «швидку» та 
міліцію. 

Новонароджену наразі вихо-
джують у неонатальному центрі 
обласного дитячого територіаль-
ного медичного об’єднання. За 
словами медиків, дівчинка у важ-
кому стані: дитина недоношена, 

її явно народили поза лікарнею і 
даються взнаки наслідки переохо-
лодження.

За цим фактом порушено кри-
мінальну справу за ознаками зло-
чину, передбаченого частиною 2 
статті 135 — залишення матір’ю 
дитини у небезпеці. Міліція роз-
шукує жінку, яка викинула своє 
дитя на вулиці.

Й правоохоронці, й медики 
нагадують, що у Луцьку з серпня 
минулого року функціонує «Вікно 
життя». Кожна жінка, яка потра-
пила у складні життєві обстави-
ни, через які не може залишити 
дитину, може принести її сюди. 
Породіллі гарантується повна ано-
німність, а малечі — постійний до-
гляд. «Вікно життя» у пологовому 
корпусі Луцького клінічного по-
логового будинку працює цілодо-
бово. 

Утім, від часу відкриття ря-
тівного віконця ним іще жодного 
разу не користувалися. Хоча за 
цей період зафіксовано два випад-
ки, коли мами залишали небажа-
них немовлят просто на вулиці. На 
щастя, крихіткам вдалося врятува-
ти життя. 

Ярина КИСЕЛЬОВА

Прокуратура Волинської облас-
ті закінчила досудове слідство 

і спрямувала до суду кримінальну 
справу, яка була порушена 1 лю-
того цього року щодо начальни-
ка відділу освіти і науки Шацької 
райдержадміністрації Б. і фізичної 
особи — підприємця К. за ст. 366 ч. 
2, ст. 191 ч. 5 КК України за фактом 
привласнення бюджетних коштів 
у особливо великих розмірах. 

Зловмисники заволоділи по-
над 868 тисячами гривень шляхом 
службового підроблення, кошти ж 
були виділені на реконструкцію та 
будівництво школи в селі Ростань 

Шацького району.
Як розповів заступник проку-

рора області Сергій Масалов, досу-
довим слідством встановлено, що 
підприємець К. і начальник відді-
лу освіти і науки Шацької райдер-
жадміністрації Б., перебуваючи в 
злочинній змові та зловживаючи 
своїм службовим становищем, 
підробили офіційні фінансові до-
кументи і привласнили бюджетні 
кошти. 

Крім того, підприємець К. 
здійснював незаконні фінансові 
операції з коштами, які надходили 
на його рахунок і були одержані 
внаслідок суспільно-небезпечно-
го, протиправного діяння, тобто 
легалізував (відмивав) доходи, а 
саме — 345 тисяч гривень. Тож те-
пер він відповідатиме ще й за ст. 
209 ч. 1 КК України.

На злочинний тандем чекає 
покарання, передбачене Кримі-
нальним кодексом України: аж до 
можливого позбавлення волі з по-
збавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною ді-
яльністю та з конфіскацією майна.

7 квітня відзначався Всесвітній 
день здоров’я. Цьогоріч його те-

мою стало старіння — у ХХІ столітті 
літніх людей у світі скоро буде біль-
ше, ніж дітей. Під демографічним 
старінням розуміють збільшення 
частки людей старших вікових груп 
серед населення. Це результат три-
валих демографічних змін у наро-
джуваності й смертності та їх спів-
відношенні.

Як розповів на прес-конференції 
заступник начальника управління 
охорони здоров’я Волинської ОДА 
Іван Грицюк, розрізняють два типи 
старіння. Перший — старіння «зни-
зу», що є наслідком зниження на-
роджуваності. Другий — старіння 
«зверху» — результат збільшення 
середньої тривалості життя, змен-
шення смертності у старших вікових 
групах за умови низької народжу-

ваності. Для України характерний 
перший тип постаріння нації, адже 
народжуваність уже понад два деся-
тиліття є дуже низькою. 

— На Волині маємо незначний 
природний приріст — +0,75 і тен-
денцію до продовження тривалості 
життя — з 68,5 року в 2006-му до 
70,6 року в 2010-му, — каже Іван 
Грицюк. — Класифікація ВООЗ роз-
різняє три хронологічних періоди 
старіння: 60-74 роки — похилий вік, 
75-89 років — старечий, більше 90 
років — довгожителі. За даними ми-
нулого року, з понад мільйона воли-
нян 11,3% — це люди похилого віку, 
6,2% — старечого і тільки 0,2% — 
довгожителі. При цьому майже 18% 
жителів області перетнули перший 
поріг старіння — 60 років. По Укра-
їні цей середній показник становить 
понад 20%, тобто п’ята частина на-
селення. За прогнозами демографів, 
до 2025 року чисельність населення 
Землі порівняно з 1950 роком зросте 
у три рази, а кількість людей за 80 літ 
— у 10 разів. 

Процес постаріння населення 
спричиняє низку важливих про-
блем: зменшення кількості працез-
датного населення (15-64 роки), зни-
ження показників народжуваності 
та зростання смертності, наростаю-
ча потреба у медичній допомозі, до-
гляді за одинокими літніми людьми.

— Українці починають активно 
хворіти після 40 років, — зауважує 
головний спеціаліст із терапії УОЗ 
Микола Берник. — До цієї вікової 
межі імунна система протистоїть 
захворюванням, особливо інфек-
ційним. А для недуг старшого віку 
характерна хронізація процесу. Тоб-
то всі недоліковані чи не виявлені 
хвороби накопичуються, загострю-
ються, формуючи так звану хро-
нічну вікову патологію. Особливо 
небезпечна серцево-судинна пато-
логія, яка стає причиною інфарктів, 
інсультів. Щороку помирає близько 
8,5 тисячі волинян, 6,5 тисячі — саме 
від серцево-судинних недуг, що в 
основному проявляються у похило-
му віці. 

— Та важливо не тільки продо-
вжити тривалість життя, а додати до 
цих років активності, руху, — наго-
лошує головний лікар Волинського 
обласного центру здоров’я Сергій 
Новосад. — Здоров’я на 20% зале-
жить від спадковості, на стільки ж 
— від стану довкілля, на 10% — від 
рівня розвитку медицини і на 50% 
— від способу життя. Задумуватись 
про старість треба з молоду: відмов-
лятися від шкідливих звичок, займа-
тися фізкультурою хоча б півгодини 
щодня, стежити за вагою і раціо-
нально харчуватись. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Перший заступник начальни-
ка Державної фінансової ін-

спекції Волинської області Віталій 
Бондар розповів про фінансових 
порушників Луцька. 

Так, під час ревізії у ДКП 
«Луцьктепло» виявили низку по-
рушень, за якими нині заведено 
дві кримінальні справи.

Знайшлися фінансові помилки 
й на ДКП «Молодість». Як зазна-
чив Віталій Бондар, підприємство 
не віддавало у бюджет кошти, 
отримані за оренду приміщень, а 
витрачало їх на власні потреби. 
«Молодість» так і не відшкодувала 
збитків, а їх сума становить більше  
одного мільйона гривень.

ЖКП №2 також не відшкоду-
вало збитків за виявлені порушен-
ня, а це більше ста тисяч гривень.

Перевіряючи Луцький спеці-
алізований комбінат побутового 
обслуговування, фінансова інспек-

ція виявила, що тут здійснили ре-
монт приміщення, яким не корис-
туються. Це призвело до витрати 
більше двохсот тисяч гривень.

Майже на 35 тисяч гривень 
знайшлося фінансових порушень 
у Луцькій музичній школі №1. 
Там нараховували заробітну плату 
працівнику, який насправді в цей 
час не працював, бо перебував за 
кордоном.

Крім цього, лишаються невід-
шкодованими збитки ще з 2010 
року. Зокрема, за порушення, ви-
явлені під час будівництва полі-
гона твердих побутових відходів у 
Брищі.

Представник фінансової ін-
спекції зазначив, що у ДКП 
«Луцьктепло» невдовзі знову на-
відаються ревізори — вони переві-
рятимуть, чи усе гаразд із відшко-
дуванням різниці в тарифах. 

Ольга УРИНА

По огірки до Граддя їдуть з усього району
Коли деякі господарі ще й досі 
не наважуються садити навіть 
картоплю, то родина Матвійчуків із 
Маневиччини невдовзі збиратиме 
перший врожай огірків. Жителі 
села Граддя чотири роки тому вирі-
шили задля експерименту збудува-
ти теплицю, а тепер вирощування 
парникових овочів перетворилось 
у справжній родинний бізнес.

Нині обійстя Матвійчуків об-
росло аж чотирма теплицями, а го-
ловний господар тут — 24-річний 
Богдан. Розповідає, що втягнулись у 
цю справу за порадою родичів і дру-
зів із Закарпаття.

— Коли мені виповнилося 20 
років, вирішили спробувати, чи ре-
ально вирощувати тепличні овочі в 
наших умовах, — оповідає Богдан. 
— Спочатку звели одну тепличку 
площею три сотих гектара. Тоді при-
везли розсаду ранньої капусти з За-
карпаття. Першого року отримали 
гарний урожай. А коли почали самі 
вирощувати розсаду, то зрозуміли, 
що у нас взимку катастрофічно не 
вистачає сонця для капусти. Хоро-
шої розсади виростити не вдалося, 
тож і бажаного врожаю не отрима-
ли. Тому, послухавши досвідчених 
господарників, зосередилися на 
ранніх огірках. Знайомі нас запевни-
ли, що для нашого клімату і землі це 
ідеальний варіант. Тож нині огірки 
— наша основна культура.

Матвійчуки кажуть, що теплич-
ний бізнес потребує досить багато 
уваги та часу. А оскільки господа-
рювати в одній тепличці нерента-
бельно, то згодом вирішили звести 
ще дві. На будівництво витратили 
близько 30 тисяч гривень. Утім, за 
сезон ці гроші повернулися, ще й 
прибутки вдалось отримати. Виро-
щування огірків і справді виявилось 
вигідним ділом, тому без вагань до-
будували ще одну теплицю на три 
з половиною сотих і два маленьких 
парники. Тож тепер у господарів 
«під плівкою» 15 сотих. Окрім огір-
ків, вирощують ще й помідори та 
трохи редиски.

— Обігріваємо теплиці за до-
помогою водяного опалення: під 
землею прокладені труби, по яких 
циркулює тепла вода. Адже для огір-
ка важливо, щоб земля була добре 
прогрітою. Звісно, теплим має бути 
й повітря у парнику: його гріємо 
звичайними «буржуйками». Постій-
но підтримуємо температуру, тож, 

аби підкласти дров, встаємо навіть 
уночі, — ділиться Богдан Матвій-
чук. — В усіх теплицях встановлена 
система автоматичного крапельного 
зрошування. Поки холодно, то воду 
змушені також гріти, а вже в травні 
качаємо її прямісінько зі ставка біля 
хати. Вигадали одну хитрість: на-
сос у нас плаває на камері та збирає 
зверху водойми нагріту сонцем воду. 

Сезон роботи Матвійчуки почи-
нають із лютого. На початку місяця 
висівають розсаду. Для цього обра-
ли перевірене голландське насіння. 
Землю щороку удобрюють, бо з кож-
ним врожаєм із неї вимиваються ко-
рисні елементи. Тож, аби дізнатися, 
чого саме не вистачає ґрунту, возять 
його на аналіз до Луцька. Від різних 
хвороб рослини обробляють спеці-
альними біопрепаратами, які міс-
тять менше хімічних речовин. 

Уже на початку квітня мають 
до столу свіжу редиску. В середині 
квітня — на початку травня почи-
наються огірки. Перші помідори 
традиційно з’являються у червні й 
плодоносять аж до кінця листопада.

— Коли огірки починали пло-
доносити з середини квітня, то з 
восьми соток за сезон мали дев’ять 
із половиною тонн врожаю, — за-
значає хлопець. — Помідорів маємо 
менше, максимум 1,5 тонни за сезон, 
оскільки вони ростуть лише в одній 
теплиці.

Зуміли налагодити господарни-
ки й таку собі систему збуту. Свої 

огірки вони не віддають заготівель-
никам під реалізацію, а продають 
власникам магазинчиків із усього 
району. Ще й самі продають вироще-
не. В цьому плані їм дуже пощасти-
ло, бо поруч із обійстям знаходиться 
автошлях, тому достатньо лише ви-
нести ятку з овочами за ворота.

— Про наші овочі знають усі, по 
огірки їдуть із усього району, — ді-
литься голова сімейства Микола 
Павлович. — Продукція наша має 
сертифікати якості. А тих, хто не 
вірить, що огірочки без нітратів, я 
переконую власним прикладом — 
на очах у покупців смакую хрумким 
овочем.

— Це не той бізнес, який може 
бути програшним, якщо працювати 
не покладаючи рук, — зазначає Бог-
дан Матвійчук. — Оскільки низьких 
цін на ранні овочі не буває. А торік у 
червні була найкраща ціна на огірки 
за всі сезони — три гривні за кіло-
грам. Традиційно вартість зеленень-
ких стартує від 20 гривень і посту-
пово падає до однієї гривні. А уже 
наприкінці липня ми безкоштовно 
роздаємо їх знайомим і друзям на 
соління. 

Поки що Матвійчуки не збира-
ються будувати більше теплиць. Ка-
жуть, роботи й так вистачає. Мають 
у планах потрохи залучати й найма-
них працівників. Жартують, що за 
господарством може не лишитися 
часу для життя. 

Ольга УРИНА


