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Через небезпечну хімію скоро можуть 
зникнути жайворонки

Засуджено громадянина Польщі, 
який торгував наркотиками

Консул скоїв наїзд на велосипедистку

Як повідомив директор Київ-
ського еколого-культурного 

центру Володимир Борейко, за да-
ними екологів, близько 100 видів 
птахів і звірів страждають через 
застосування на полях фосфіду 
цинку, який використовується у 
вигляді протравленого зерна про-
ти гризунів. 

Зі слів еколога, більше 30 видів 
тварин через нього вже потрапи-
ли до Червоної книги. Саме через 
фосфід цинку в ній з’являться ще 
донедавна звичні в Україні ховрах, 
хом’як, дрохва, степовий орел, сте-
повий лунь, степовий журавель, 
жайворонок. Поїдаючи отруєних 
гризунів і птахів, гинуть вовки, 
шакали, тхори. Трутка, потра-
пляючи в нірки гризунів, отруює 
підземні води. Фосфідом цинку 
труять бездомних собак у містах, а 

також звірів у зоопарках. Нерідко 
від цієї отрути гинуть і люди.

Еколог також зазначив, що 
фосфід цинку суворо заборонений 
в країнах ЄС, а також у Росії та 
Білорусі. Однак в Україні він має 
державну реєстрацію Мінприроди 
і під виглядом пестицидів («Роден-
фос», «Стрілець», «Фосфід» тощо) 
широко реалізується вітчизняни-
ми хімічними підприємствами.

Днями громадські екологічні 
організації почали всеукраїнську 
кампанію щодо заборони фосфіду 
цинку в Україні. Вони звернули-
ся з листом до міністра екології 
України Едуарда Ставицького з 
вимогою заборонити цю речови-
ну. Якщо це звернення не подіє, 
екологи мають намір на початку 
вересня вийти з пікетом під Кабі-
нет Міністрів України.

Володимир-Волинський місь-
кий суд постановив вирок 

громадянину Республіки Польща 
Ярославу Яну Паулю, який обви-
нувачувався у незаконному при-
дбанні, зберіганні, перевезенні за-
для збуту, продажі та контрабанді 
психотропних речовин. Про це 
повідомляє прес-служба прокура-
тури області.

Встановлено, що цей громадя-
нин Польщі у 2011-му — на почат-
ку 2012 року тричі незаконно при-
дбав на території своєї держави 
задля збуту в Україні психотропну 

речовину (амфетамін) і незаконно 
перевозив її як пасажир рейсовим 
автобусом на територію нашої дер-
жави. 

За інформацією правоохорон-
ців, загальна вага переміщеної 
через митний кордон поляком 
психотропної речовини становить 
935,5 грама.

Вироком суду Ярослава Яна 
Пауля засуджено до 6,5 року по-
збавлення волі з конфіскацією 
контрабандних психотропних 
речовин і належного йому майна. 
Вирок уже набрав чинності.

На автодорозі Ковель — Луцьк 
водій автомобіля «Тойота», 

консул, працівник Генерального 
консульства Республіки Польща 
у Луцьку, скоїв наїзд на 27-річну 
жительку селища Голоби, яка ве-
лосипедом рухалася в зустрічно-
му напрямку. Внаслідок дорож-
ньо-транспортної пригоди жінка 
отримала тілесні ушкодження й у 
важкому стані була госпіталізова-
на у Ковельську ЦРЛ, повідомили 
у СЗГ УМВС України у Волинській 
області.

Працівник консульської уста-
нови добровільно пройшов алко-
тест і з’явився у слідче управління 
УМВС України у Волинській об-
ласті для свідчень.

За цим фактом порушено кри-

мінальну справу за ч. 2 ст. 286 
(Порушення правил безпеки до-
рожнього руху або експлуатації 
транспорту особами, які керують 
транспортними засобами) КК 
України. Тривають слідчі дії.

Луцьк живе на полотнах 
молодих митців
В обласному центрі Волині у рамках відзначення 
Дня незалежності та Дня міста відбулося відкриття 
виставки луцьких художників «Місто живе». Загалом 
тут представлено 28 робіт 25 учасників — молодих та-
лановитих людей. Міський голова привітав учасників 
із таким дебютом і вручив усім подяки та сувеніри від 
міської ради. Ті художники, чиї роботи компетентне 
журі на чолі з директором Луцької художньої школи 
Іваном Гаврилюком визнало найкращими, отримали 
грошові премії. Виставка триватиме протягом місяця. 

За отруєння весілян у 
ресторані порушили 
кримінальну справу
Львівська міліція порушила кримінальну спра-
ву (ч. 1 ст. 325 ККУ — порушення санітарних 
норм, карається штрафом до 100 неоподатко-
ваних мінімумів доходів громадян) за фактом 
отруєння 41 людини, серед яких дев’ятеро ді-
тей, які гуляли на весіллі в одному з ресторанів 
Львова. Усього на святкуванні перебувало 130 
осіб. Причина захворювання встановлюється.
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Державні інвестиції в освіту до-
зволили післявоєнній Японії за де-
сятиліття перетворитися з відсталої 
і напівзруйнованої на одну з еко-
номічно найсильніших країн світу. 
Наш уряд також покладає особливі 
надії на освіту. В Україні близько 2,5 
мільйона студентів вищих навчаль-
них закладів і 4,4 мільйона учнів 
шкіл. За роки незалежності стан-
дарти освіти змінювалися кілька 
разів: 5-бальна система змінилася 
12-бальною, а вступні іспити — зо-
внішнім незалежним оцінюванням, 
в університетах запроваджено 
принципи Болонського процесу — 
студенти тепер отримують бали за 
присутність на лекціях, а основне 
навантаження на них передбачає 
самостійну роботу.

ПЕРШИЙ РАЗ У НОВИЙ КЛАС

Перше вересня — для школярів 
завжди свято: побачитися з друзя-
ми після літніх канікул, поділитися 
враженнями, дізнатися щось нове та 
цікаве. Батьків же хвилює, чи належ-
ні умови для навчання забезпечують 
школи, в яких вчаться їхні діти, і на-
скільки якісну освіту вони там отри-
мують.

Для багатьох учнів із віддале-
них сіл дістатися до школи — вели-
ка проблема. Для її вирішення ще 
в 2003 році владою було розпоча-
то програму «Шкільний автобус». 
Упродовж цього літа кожна область 
отримала ключі від десятків шкіль-
них автобусів. Сумарно ціла тисяча 
нових машин буде щоранку возити 
до школи дітей, які проживають у 
віддалених селах і селищах. До цьо-
го року було придбано приблизно 
стільки ж — одна тисяча машин, 
430 з них — у 2010-му і 2011 роках. 
Інакше кажучи, на держпрограму до 
2010-го майже не виділялися кошти. 
У 2013 році уряд повністю виконає 
план за програмою «Шкільний авто-
бус» і забезпечить усі регіони необ-
хідним для школярів транспортом.

У 2012 році розпочато масштаб-
не будівництво та реконструкцію 
навчальних закладів. В українській 
глибинці досі багато шкіл мають 
зручності на вулиці. Більшість буді-
вель давно зведені, тому перебува-
ють в аварійному стані. Уряд планує 
всі такі заклади реконструювати й 
обладнати санвузлами до жовтня. 
Також до початку навчального року 
40 нових шкіл відкриють свої двері 
для 14 500 учнів.

Завдяки проекту «Відкритий 
світ інформаційних технологій» 
комп’ютеризовані та підключені 
до Інтернету 85% шкіл. Повне під-
ключення відбудеться найближчим 
часом і дасть змогу використовува-
ти у навчальному процесі передові 
інтерактивні програми. Також від-
тепер вивчення англійської мови 
обов’язкове з першого класу. Ці ре-
форми відповідають вимогам часу.

СТИПЕНДІЯ — ЯК ЗАРПЛАТА

Дослідження Мельбурнського 
університету показало, що Украї-
на — перша за якістю вищої освіти 
серед країн Східної Європи та 25-а в 
світі. Але до цього часу не все було 
ідеально в академічній сфері, яка 
значну частину незалежності про-
трималася на ентузіазмі. 

З 2008 року розміри стипендій 
практично не змінювалися і лише 
індексувалися. Індексація виплачу-
валася студентам переважно після 
останньої сесії — у червні, а весь 
рік вони повинні були якось самі 
зводити кінці з кінцями. Тепер же 
мінімальна стипендія збільшена на 
38%: для учнів ПТУ вона зросте до 
275 гривень, для студентів вузів I-II 
рівня акредитації — до 550, вишів 
III-IV рівня акредитації — до 730 
гривень.

Реформа галузі освіти й один із 
пунктів соціальних ініціатив Пре-

зидента Януковича передбачають 
подальше підвищення стипендій 
студентам до рівня мінімальної 
зарплати — це дозволить краще 
сконцентруватися на навчанні, ско-
ротить потребу студентства в робо-
ті, а тому підвищить загальну якість 
освіти.

Від обраної спеціальності зна-
чною мірою залежить можливість 
влаштуватися на хорошу роботу. 
Тому система освіти повинна руха-
тися в ногу з часом. У всьому сві-
ті збільшується попит на фахівців 
технічних і робітничих спеціаль-
ностей. Спеціальності «програмна 
інженерія», «біологія», «хімія» вже 
зараз відновлюють колись втраче-
ний у порівнянні з юридичними та 
економічними науками престиж, а 
зарплати сантехніків і столярів уже 
нерідко вищі, ніж платня офіс-ме-
неджера або психолога. Уряд підви-
щить державне замовлення у вузах, 
передусім на інженерно-технічні 
спеціальності. Наприклад, держза-
мовлення на програмістів цього літа 
вже збільшено на 10 тисяч осіб, а в 
цілому держзамовлення на технічні 
спеціальності підвищилося до 64% 
від загальної кількості місць.

Отже, перед нашим молодим по-
колінням відкриваються нові пер-
спективи, а значить, є надія, що за 
декілька років Україна зможе стати 
Японією Східної Європи.

Марія ВОЙЧУК

Майбутнє країни сидить за партами

Не завдавайте Батьківщині муки і для нащадків мову збережіть!
                          Мово рідна, слово рідне!
                              Хто вас забуває,
                              Той у грудях не серденько,
                              Тільки камінь має.

Сидір Воробкевич

Пише до вас у редакцію газети 
«Відомості» гр. Білецька Галина 

Пилипівна з міста Рожище. Мене 
дуже турбує мовне питання в Укра-
їні після того, як наш президент 
Янукович затвердив другу державну 
мову — російську. Складається таке 
враження, що нашою державою ке-
рують люди, які зовсім не вболіва-
ють за долю нашої країни, нашого 
народу.

Я пенсіонерка, учасник війни, 
ветеран праці. За професією — бі-
бліотекар. Робочий стаж — 40 років. 
Життя моє було дуже важке, так як 
довелося самій виховувати двоє ді-
тей, а зарплата бібліотекаря була не-
велика. Працювала з 1953 р. із жін-
ками з Чернігівської, Харківської та 
інших областей, а сама я з Волині, 
Горохівського району, за яким за-
вжди сумую, надто за місцями свого 
післявоєнного босоногого дитин-
ства.

Жінки, з якими я працювала, 
були зі східних областей України. 
Заценко Антоніна Іванівна та Сєрі-

нова Євдокія Данилівна (нині покій-
ні) були прекрасними людьми. Ми з 
ними жили дружно, ділилися остан-
нім кусником хліба. Чого ж сьогодні 
наші керівники ділять нас на Схід і 
Захід і нав’язують нам другу держав-
ну мову?

Я в школу пішла 1938/1939 р. у 
селі Скобелка Горохівського району. 
Нам забороняли у школі розмовля-
ти українською мовою. До сьогодні 
я запам’ятала, як учитель мене, ди-
тину, вдарив великою лінійкою по 
спині та сказав: «Як розмавяш?». 
Тобто «Як говориш?». Через те, що 
я з дітьми спілкувалася українською 
мовою.

Післявоєнні важкі роки. Голод. 
Прийшла визвольна радянська ар-
мія. Батько на своєму полі посіяв 
озимину. Влітку 1949 року я з бра-
том пішли під Діброву накосити 
кілька снопів жита (там наше поле 
було). Їхала міліція з Горохова, за-
брали брата. В клубі села Скобелка 
зробили показовий суд перед одно-
сельчанами і засудили брата на 10 
років тюрми та п’ять років позбав-
лення права повертатися в Україну. 
Брат сидів у Красноярському краї 
(Хакаська автономна область, руд-
ник «Сара»).

А мій брат був прекрасною лю-

диною, в Горохівській школі був 
найкращим учнем. Мені все життя 
в усьому допомагав. Завжди тужив 
за Україною, а прийшлося померти 
в Пермі. Я навіть не знаю, де його 
могила.

В 1968 р. я їздила в Перм зі сво-
їми малолітніми дітьми, і вони роз-
мовляли між собою українською. 
Один росіянин, як почув нашу мову, 
то сказав до дітей: «Надо было при-
езжать тогда, когда бы выучили 
украинский язык».

Галина БІЛЕЦЬКА-МИГАЛЬ

Р. S. Вірш Богдана Мигаля:

Народе милий, наша рідна мова
Зазнала стільки горя і біди!
А це ж важлива народна основа,
Що зберегли нам прадіди й діди…

Народів у світі різних є багато,
Хороші приклади ти з них бери!
Навчись, як рідну мову шанувати,
У рідної російської сестри…

Тож схаменіться, всі сини та внуки,
І щиро слово рідне полюбіть,
Не завдавайте Батьківщині муки 
І для нащадків мову збережіть!

Рожище, грудень 1988 р.

Події
Неблагополучні українці витрачають 
«дитячі» гроші на власні потреби

Гроші, які держава видає на 
дитину, стають причиною ба-

гатьох бід: їх пропивають або ви-
трачають на власні потреби, пише 
портал «Дело».

Сьогодні за першу дитину дер-
жава платить 27 тисяч гривень 
(9000 одноразової виплати + 764 
гривні щомісяця), а за третю — 
110 тисяч (9000 виплати + 1400 
щомісяця). Якщо в родині троє 
малолітніх дітей, батьки отриму-
ють більше трьох тисяч гривень на 
місяць.

Як зазначає видання, не див-
но, що неблагополучні подружжя 
намагаються вирішити свої мате-
ріальні проблеми за рахунок на-
родження дітей. Більшу частину 
грошей батьки витрачають на го-
рілку та закуску, а їхні діти вирос-
тають майже безпритульними. Це 
особливо притаманно невеликим 
містам і селам, де практично від-
сутній контроль із боку соціаль-
них служб. У кожному населеному 
пункті можна знайти сім’ю з групи 

ризику.
Не можна забувати і про по-

дальшу долю та соціалізацію ді-
тей із проблемних сімей. Як по-
казує практика, чимала їх частина 
з часом (коли держава перестане 
платити за них) потрапляє в дит-
будинки й інтернати, а потім ви-
бирає злочинний шлях. Таким 
чином, благі наміри держави ство-
рюють суспільству додаткові про-
блеми.

Сім’ї, які відповідально став-
ляться до народження й вихован-
ня дітей, часто не наважуються 
мати більше одного-двох малюків 
(як правило, такі батьки працю-
ють, а значить, платять податки). 
А в неблагополучному середовищі 
вже виникла «мода» на багатодіт-
ність (менше трьох — «нерента-
бельно»).

Отже, наголошує видання, 
середньостатистична українська 
сім’я платить неблагополучним 
батькам, щоб ті народжували та 
виховували дітей.


