
У ніч із 8 на 9 серпня четверо 
осіб у масках увірвалися в бу-

динок підприємця, який мешкає в 
одному з сіл Луцького району. Про 
це повідомили у СГЗ УМВС Украї-
ни в області.

Як тільки працівники міліції 
отримали повідомлення з лікар-
ні про те, що до них по допомогу 
звернувся 45-річний чоловік, від-
разу виїхали на місце події. Ви-
явилося, що тілесні ушкодження 
чоловік отримав від зловмисни-
ків, які серед ночі увірвалися в 
його будинок. Зі слів потерпілого, 
нападників було четверо, усі — в 
масках, зброї у них не було. У по-

мешкання вони потрапили шля-
хом віджиму металопластикових 
дверей кухні.

Зловмисники зв’язали всіх, 
хто перебував у будинку (а це по-
дружжя та двоє дітей) і почали 
вимагати гроші. При цьому гра-
біжники застосовували фізичну 
силу й електропраску. В результаті 
нападники забрали гроші та юве-
лірні вироби на суму близько 200 
тисяч гривень.

За цим фактом порушена кри-
мінальна справа. Правоохоронці 
проводять заходи, спрямовані на 
встановлення та затримання зло-
вмисників.
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Події

У селі під Луцьком підприємця катували 
праскою

Держава надасть фінансову 
підтримку на страхування 
сільгоспкультур
З 1 липня набув чинності Закон України «Про 
особливості страхування сільськогосподарської 
продукції з державною підтримкою». Відповід-
но до нього, цього року в державному бюджеті 
передбачено 70 мільйонів гривень компенсацій 
на страхування озимої пшениці від втрат у період 
перезимівлі, зазначив міністр аграрної політики та 
продовольства Микола Присяжнюк. 

Дорогу Луцьк — Рівне почали 
ремонтувати
За напрямком Луцьк — Рівне триває капітальна 
реконструкція дороги.«Дорогу зробимо посту-
пово, але якісно. Маємо зробити так, щоби вона 
служила людям не рік, не два, а 20», — наголосив 
голова ОДА Борис Клімчук. Наразі триває ремонт 
правої сторони шосе. Будівництво здійснюють 
місцеві й одеські шляховики. На капітальну рекон-
струкцію ділянки дороги протяжністю 5,8 км виді-
лено 29 мільйонів 925 тисяч гривень із державно-
го бюджету.

98%
усіх мийних засобів, що прода-
ються в Україні, містять небез-
печні речовини — фосфати.

Після операції в пологовому будинку жінка стрибнула з вікна
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Героїчні сторінки боротьби, 
жовто-блакитний прапор, сороч-
ка-вишиванка, гордість за країну 
та народ — символи української 
незалежності та нездоланного 
прагнення кожного українця на-
зиватися могутньою НАЦІЄЮ! Так 
що ж насправді дала українцям 
самостійність? 

ЩО ОТРИМАЛИ УКРАЇНЦІ ТА 
ЧОГО ПРАГНУТЬ СЬОГОДНІ?

Проголошення у 1991 році неза-
лежності України стало закономір-
ним завершенням довгого шляху 
українського народу до самоствер-
дження, здобуття свого права на 
свободу та суверенну державу. За 
роки незалежності Україні вдалося 
досягти чимало. Сформовано інсти-
тути влади, банківської і грошової 
системи, власну армію, структуру 
правопорядку, реформовано еко-
номіку. Закладено фундамент для 
активного формування громадян-
ського суспільства. Утвердилась де-
мократія і свобода слова. І головне 
— країна зберегла свою територіаль-
ну цілісність, уникнула громадян-
ського протистояння і набула стату-
су миролюбної держави. 

Перші кроки незалежності стали 
справжнім випробовуванням: для 
України — у пошуку свого місця в 
світовому економічному, політич-
ному та культурному просторі, для 
кожного українця — на громадян-
ську зрілість і єдність, на стійкість 
переконань. Очікувана ейфорія від 
здобуття незалежності зіткнулася з 
жорсткою реальністю, що вимагала 
ефективної політики держави. Ми 
пройшли через економічну кризу 
та руйнацію соціальної інфраструк-
тури. Ми пізнали відвертий попу-
лізм, корупцію, відсутність єдності в 
діях гілок влади, часту зміну урядів 
та незавершені реформи. Ми були 
свідками прийняття багатьох зако-
нодавчих актів, що не відповідали 
потребам країни і не вирішували 
проблем суспільства. 

Ми подолали нелегкий шлях. Ми 
спотикались, але йшли, втрачали, 
але набували значно більше. Роки 
незалежності — то рух уперед, дещо 
повільний, із прорахунками та упу-
щеннями. Тому ми аж ніяк не може-
мо применшувати подій 1991 року.

… І ЩО РОБИТЬ ДЕРЖАВА

В країні відбуваються системні 
перетворення. Президент України 
Віктор Янукович ініціював низку 
реформ і модернізацію країни. По-
при будь-яку критику, поступово 
покращується добробут громадян. 
Люди вже відчули перші позитивні 
наслідки реформ. І якщо хтось ще 
цього не помічає, то, напевно, так 
комусь вигідно. Найближчим часом 
українці, а волиняни зокрема, змо-
жуть оцінити, що ми втратили, а що 

здобули. 

ПЕНСІОНЕРАМ — ДОСТОЙНУ 
ПЕНСІЮ, СИРОТАМ — 
РОДИННЕ ТЕПЛО

Поступове зростання добробуту 
громадян підтверджується збіль-
шенням соціальних виплат. Цього-
річ Волинь додатково отримала з 
державного бюджету 20 млн. грн. на 
реалізацію соціальних програм. Уже 
дев’ять разів здійснювався перера-
хунок пенсій, до кінця року буде ще 
двічі. Підвищено пенсійні виплати 
ветеранам військової служби, учас-
никам війни та членам сімей помер-
лих інвалідів війни. 

За останні два роки вдвічі збіль-
шився розмір виплат при народжен-
ні дитини. З 1 липня влада підви-
щила державну соціальну допомогу 
дітям, пенсіонерам та інвалідам із 
малозабезпечених сімей. Тільки 
цього року волиняни отримають 
більше 1 млрд. грн. на соціальні до-
помоги, пільги та субсидії. Ще три 
роки тому такі витрати становили 
лише 628 млн. грн. 

Ще одним доказом ефективної 
реалізації соціальної політики дер-
жави є те, що постраждалих унаслі-
док аварії на ЧАЕС держава забез-
печує житлом. У грудні 2011 року, 
вперше за останні п’ять років, ви-
ділено 1,7 млн. грн., за які в області 
придбано чотири квартири. Цього-
річ передбачено 9,6 млн. грн. для за-
купівлі 26 осель. Така сума отримана 
вперше за час після аварії. Також 
житло одержать вісім воїнів-інтер-

націоналістів і шість інвалідів війни.
Поступово підвищується рівень 

оплати праці. Середньомісячна за-
робітна плата по області за півроку 
зросла на 18,9% і становить 2 231 
гривню. 

Особлива увага — дітям, обді-
леним батьківським теплом. Тішить, 
що на Волині цього року знову 
створено вісім прийомних сімей. 
На виховання до дитячих будинків 
сімейного типу та прийомних сімей 
влаштовано 27 дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання, ще 17 дітей усиновлено. 

БІЛЬШЕ ДІТЕЙ НА ВОЛИНІ — 
БІЛЬШЕ ДИТСАДКІВ І ШКІЛ

Показник народжуваності на 
Волині — один із найвищих в Укра-
їні. Тому 2012 рік проголошено ро-
ком будівництва, розширення та 
реконструкції дитячих садочків. 
Завершені роботи з реконструкції 
дошкільних закладів у Локачинсько-
му, Луцькому районах, м. Володими-
рі-Волинському, а нещодавно в селі 
Мельники Шацького району відкри-
ли новозбудований дитсадок. Ще до 
кінця року більше десятка дошкіль-
них закладів відновлять свою робо-
ту після капітального ремонту. Бу-
дується школа з дитсадком у 55-му 
мікрорайоні Луцька. Триває будів-
ництво шкіл у селах Ківерцівського, 
Камінь-Каширського, Ковельського, 
Старовижівського та Ратнівського 
районів. 

Завершити або розпочати будів-
ництво багатьох соціальних об’єктів 

вдалося завдяки значним інвестиці-
ям із державного бюджету. Якщо у 
2011 році було залучено понад 180 
млн. грн. державних коштів, то у 
2012-му — 280 млн. грн. 

У ВОЛИНСЬКИХ ЛІКАРНЯХ — 
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ

Яскравою ілюстрацією соціаль-
ного рівня життя населення є якість 
і доступність медицини. Першим 
кроком стало створення минуло-
го року Територіального медично-
го об’єднання Любомльського та 
Шацького районів. 

Модернізуються районні лікар-
ні, відкриваються нові відділення, 
які оснащуються новітнім обладнан-
ням. Проведено ремонтні роботи в 
обласному госпіталі для інвалідів 
війни. Цьогоріч Волинь отримала 
120 млн. капітальних інвестицій для 
розвитку галузі охорони здоров’я. За 
ці кошти здійснюється придбання 
медикаментів, рентгенологічного, 
мамографічного обладнання, апара-
тів ультразвукової та рентгендіаг-
ностики, медичного автотранспор-
ту. 

ВІД СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ  
ДО ЕКОНОМІЧНОЇ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
 

Одним із пріоритетів реаліза-
ції державної бюджетної політики 
є якісне використання фінансових 
ресурсів усіх рівнів. Уже два роки 
поспіль спостерігається зростання 
їх обсягу. Зокрема, бюджет області 

за сім місяців цього року отримав 
понад 743 млн. грн. власних доходів.

В області активно запроваджу-
ються енергозберігаючі технології. 
У школах, дитсадках, лікарнях вста-
новлюються нові пластикові вікна, 
сучасні двері, твердопаливні котли. 

ВОЛИНЬ СТАЛА«СВІТЛІША»

Додатковим фактором економіч-
ного зростання України і Волині ста-
ло проведення Євро-2012. Значний 
ресурс — більше 80 млн. грн. — ма-
ємо цього року від держави на по-
ліпшення транспортної інфраструк-
тури у населених пунктах області. 
За рахунок державних коштів від-
ремонтовано автомобільну дорогу 
міжнародного значення М-07 Київ 
— Ковель — Ягодин (на Люблін). 
Проведено капітальний ремонт до-
роги загального користування Н-22 
Устилуг — Луцьк — Рівне. Рекон-
струйовано міжнародний автомо-
більний пункт пропуску «Ягодин», 
де діють 13 смуг руху для пасажир-
ського та вантажного транспорту. 

З початку року в області вста-
новлено 2629 світильників. До осені 
завершать усі роботи з освітлення 
населених пунктів, які розміщені 
вздовж дороги Луцьк — Володимир-
Волинський, а вже наступного року 
головний акцент буде зроблено на 
дорогу, що веде через Любешів.

ВЛАДА І БІЗНЕС

На Волині сьогодні створена аб-
солютно правильна форма співпраці 
влади та бізнесу. Відкрито дев’ять 
центрів обслуговування платників 
податків, найбільший із них — у 
Луцьку. Відбувається активне залу-
чення іноземних інвестицій. Тільки 
цьогоріч у економіку Волині інвес-
торами вкладено майже 5 млн. дол. 
США прямих інвестицій, що у п’ять 
разів більше, ніж за аналогічний пе-
ріод минулого року. 

ТИМ, ХТО ПРАЦЮЄ НА ЗЕМЛІ, 
— ПІДТРИМКА ДЕРЖАВИ

Держава вперше за 20 років на-
дає суттєву підтримку тим людям, 
які працюють на землі. В області фі-
нансуються вісім програм, спрямо-
ваних на підтримку галузі агропро-
мислового комплексу. Сьогодні на 
Волині вперше за роки незалежності 
реальний приріст поголів’я великої 
рогатої худоби. У цьому напрямку 
область посідає одну з кращих по-
зицій в Україні. Розширено посівні 
площі зернових, а зібраний урожай 
ранніх зернових — 740 тисяч тонн 
— це результат умілого господарю-
вання та інноваційних підходів до 
організації аграрного виробництва. 
Загалом, культура виробництва та 
рівень технологій в аграрному сек-
торі краю відповідають європей-
ському рівню. 

Орест ДМИТРУК

В ніч на вівторок, 21 серпня, з вікна 
третього поверху гінекологічно-

го відділення пологового будинку в 

Маріуполі викинулася 31-річна па-
цієнтка. Про це повідомила ТСН.

Постраждала у свідомості й пе-
ребуває у лікарні швидкої медичної 
допомоги. У неї перелом основи че-
репа та компресійний перелом хреб-
ця. 

Як зазначають медики, жінка 
проходила лікування в цьому гіне-
кологічному відділенні вперше. Лі-
карі не розуміють, що підштовхнуло 
їхню пацієнтку до спроби суїциду. 
«Жінка лягла до нас п’ять діб тому, 
за екстреними гінекологічними по-
казниками їй було зроблено опера-
цію. Проте нічого надзвичайного в її 
поведінці ми не помітили, можливо, 
у неї і були відхилення у психіці до 
того, як вона потрапила до нашого 

відділення, але ми про це не зна-
ємо», — розповів головний лікар 
пологового будинку №2 Михайло 
Ніколаєв. 

При цьому він не уточнив, яку 
саме операцію зробили жінці. Та-
кож невідомо, чи почалися в неї 
передчасні пологи та що сталося з 
дитиною. Також лікар зазначив, що 
за останні десять років це безпреце-
дентний випадок. 

«Буває, що після пологів у жінок 
трапляються так звані післяпологові 
психози, але у моїй практиці в такій 
формі вони не виявлялися. В цьому 
разі пацієнтка лікувалася по гінеко-
логічній лінії, і що могло підштов-
хнути її до такого вчинку — невідо-
мо», — розповів головлікар.

Волинь у незалежній Україні: де ми і куди прямуємо
З новим урожаєм Україна відзначає чергову річницю Незалежності 


