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Події

ВІЗИТИ ОФІЦІЙНО 

У Луцьку підпільно виготовляли 
макарони 

Лучанин Д. налагодив незаконне 
макаронне виробництво, як і 

торік, на окраїні обласного центру 
Волині, повідомили в управлінні 
податкової міліції ДПА у Волин-
ській області.

У тому, що підпільна макарон-
на фабрика працювала досить ак-
тивно, правоохоронці переконали-
ся, коли вилучили майже сім тонн 
готової до реалізації продукції. На 
виробництві товар пакували в по-
ліетиленову тару без маркування 
та продавали на ринках Луцька.

Власне через негаразди з до-
триманням законодавчих вимог, 
що регламентують виготовлення 
та реалізацію харчової продукції 
для населення, співробітники по-
даткової міліції вилучили партію 
виготовленої макаронної про-
дукції й обладнання підпільного 
цеху. Наразі податкові міліціоне-
ри встановлюють постачальників 
сировини й одержувачів готової 

продукції та перевіряють мака-
ронні вироби на відповідність 
санітарно-гігієнічним нормам.

А вперше діяльність підпіль-
ного макаронного цеху під керів-
ництвом цього ж таки підприємця 
податківці припинили минулого 
року. Тоді вилучили 6,5 тонни 
макаронної продукції, що теж ви-
готовлялися без відповідних до-
кументів.

Міністр освіти ініціює нові «побори» у школах?
Міністр освіти Дмитро Табачник 
продовжує дивувати українську 
громадськість своїм «новатор-
ством». Нещодавно він озвучив 
думку про те, щоб дозволити шко-
лам створювати малокомплектні 
групи для поглибленого вивчення 
іноземних мов за рахунок батьків. 
Що це на практиці означатиме для 
школярів, їхніх батьків і вчителів — 
розбиралися «Відомості». 

Дмитро Табачник свою заяву 
мотивував ініціативою самих бать-
ків, мовляв, до нього неодноразово 
зверталися… Хотілося б подивити-
ся на тих батьків, які звертаються до 
міністра з пропозицією ввести плат-
ні уроки. 

— Внучка у школі вчить англій-
ську, — розповіла «Відомостям» 
бабуся однієї з луцьких четверто-
класниць. — Уроки з нею поки вчи-
мо самі вдома. Коли перестанемо 
справлятися, наймемо репетитора. 
Так сьогодні всі роблять. Я катего-
рично проти платних додаткових 
занять іноземною мовою у школах. 
Якщо піти таким шляхом, то вчите-
лі на уроках нічого не робитимуть, 
і щоб діти знали англійську, батьки 
змушені будуть оплачувати їм до-
даткові заняття. Сьогодні година 
таких занять у середньому коштує 
25-30 гривень. Вважаю, що вже коли 
платити, то тільки за індивідуальне 
навчання та не тій учительці, яка ви-
кладає у дитини цей предмет.

Сьогодні, ніде правди діти, і так 
у школі важко вчитися. Особливо у 
середній ланці. Програма з кожного 

предмета — складна. Багато що, зви-
чайно, залежить від педагога, його 
вміння і, головне, бажання викла-
дати предмет. Колишня вчителька 
англійської мови, яка сьогодні вже 
на пенсії, однак іноді підпрацьовує 
репетитором, дивується нинішнім 
шкільним звичкам.

— У наш час, коли батьки на-
ймали репетитора, це означало, що 
вони хочуть, аби дитина щось знала 
понад шкільну програму. Сьогодні ж 
наймають, аби вивчити уроки. Дій-
сно, сама дитина не справляється. А 

як упоратися, коли вчителька задає 
додому опрацювати п’ять сторінок 
підручника! Це ж треба прочитати 
два великих тексти, перекласти їх, 
вивчити нові слова й так далі. І все 
це — на самостійне опрацювання, 
бо наступного уроку писатимуть по 

цьому матеріалу контрольну роботу. 
Як може школяр самотужки вивчи-
ти іноземну мову? 

Вдумайтеся тільки: вчителі на 
уроках практично не працюють, усе 
задають додому. А коли їм дозволять 
за це ще й гроші брати?! 

Це один аспект проблеми. Ін-
ший — чи реально сьогодні в умовах 
нашої шкільної програми вивчити 
іноземну мову. Від багатьох батьків 
чула позитивні відгуки щодо ви-
вчення іноземних мов у 18-й луцькій 
школі-гімназії. 

— У нашому навчальному за-
кладі давно практикуємо поглибле-
не вивчення англійської мови вже з 
першого класу, — зазначив директор 
гімназії Сергій Сорокопуд. — Сьо-
годні англійська — улюблений пред-
мет більшості учнів. Наші вчителі 
співпрацюють із Корпусом Миру. 
Двоє педагогів побували на навчанні 
в США. Це допомагає підняти фахо-
вий рівень і рівень розуміння мови 
школярами. Бо ж наша мета — на-
вчити учнів вільно володіти англій-
ською. В цьому нам допомагають 
волонтери Корпусу Миру, які працю-
ють у нашій школі. З п’ятого ж класу 
у нас вводиться друга іноземна мова. 
На вибір. Це може бути французька, 
німецька чи іспанська. Четверо вчи-
телів пройшли стажування у Фран-
ції та Німеччині. Факультативно у 
нас вивчають польську та російську. 
Батьки за вивчення іноземних мов 
не платять. Класи ж діляться на під-
групи. 

Водночас Сергій Андрійович за-
значив, що чинний закон не забо-

роняє вводити додаткові заняття у 
підгрупах із будь-якого предмету за 
батьківські гроші. 

— Для цього потрібні рішення 
батьківського комітету та підписи 
батьків. Потім директор школи має 
дати дозвіл, бухгалтерія — вираху-
вати, скільки коштує година праці 
вчителя. У такому разі батьки офі-
ційно вносять плату. Проте ми такої 
форми не практикуємо. Й у нас ми-
нулого року 80% випускників всту-
пили на державну форму навчання.

Приклад 18-ї школи-гімназії ще 
раз доводить просту істину: там, де 

вчитель реально працює на уроках 
із дітьми, жодних додаткових занять 
не потрібно. А якщо працювати «ха-
лявно», то ніякі уроки в групах не 
допоможуть вивчити предмет. Це 
лишень ляже додатковим фінансо-
вим тягарем на плечі батьків.

До речі, Кабінет Міністрів за-
твердив Державний стандарт почат-
кової освіти. Серед іншого у ньому 
йдеться про затвердження вивчення 
іноземної мови з 1 класу в усіх за-
гальноосвітніх навчальних закладах 
із 1 вересня 2012 року. 

Наталка СЛЮСАР

Автомобілі «швидкої» на 
Волині заправлять коштом 
держбюджету
Змінами до держбюджету, які набудуть чинності 
з 1 травня 2011 року, передбачено виділити до-
даткову дотацію місцевим бюджетам на загальну 
суму сто мільйонів гривень для забезпечення 
пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та 
невідкладної медичної допомоги. Згідно з розпо-
ділом між обласними бюджетами, Волинь отримає 
додатково понад 2,2 мільйона. 

66%
стільки опитаних компанією «R&B» 
українців переконані, що наші АЕС — 
досить небезпечні, а майже половина 
респондентів (47%) вважають, що нам 
варто призупинити розвиток мирного 
атома. 

Ціни на каву не припиняють 
рости
Кава подорожчала до трьох доларів за півкілограма. 
Така висока ціна не фіксувалася протягом 34 років. 
Зростання вартості викликане неврожаєм кави сорту 
«Арабіка» та попитом на високоякісну каву з боку се-
реднього класу в країнах, що розвиваються, — Індії, 
Китаї, Індонезії та Бразилії. Ціни на каву за останні сім 
місяців збільшилися вдвічі. Очікується їх подальший 
ріст у зв’язку зі скороченням світових запасів. За 
повідомленням Міжнародної кавової організації, за-
паси кави скоротилися до 50-річного мінімуму.

Там, де вчитель реально 
працює на уроках із ді-
тьми, жодних додаткових 
занять не потрібно. А якщо 
працювати «халявно», 
то ніякі уроки в групах 
не допоможуть вивчити 
предмет. Це лишень ляже 
додатковим фінансовим 
тягарем на плечі батьків.

Олег Тягнибок: 

На Волині 1 травня пройдуть 
позачергові вибори. Переоби-

ратимуть депутата обласної ради 
по Локачинському мажоритарному 
виборчому округу №13. Щоб під-
тримати кандидата від «Свободи» 
Валерія Чернякова, область відвідав 
голова всеукраїнського об’єднання 
Олег Тягнибок. За крісло депутата в 
Локачинському районі змагатимуть-
ся шість кандидатів. Один із лідерів 
— саме Валерій Черняков від «Сво-
боди».

— Після виборів 2010 року до 
місцевих рад у Волинській облас-
ній раді працюють шестеро «свобо-
дівців». Думаю, за ці кілька місяців 
вони не розчарували волинян, які 
їх підтримали, — каже Олег Тягни-
бок. — Збільшення фракції навіть 
на одного представника важливе. Бо 
ми впевнені, що він ніколи не стане 
«тушкою». Валерій Черняков — го-
лова контрольно-ревізійної комі-
сії ВО «Свобода». Він в організації 
з перших днів, а скоро «Свобода» 
святкуватиме 20 років створення. 

— Беручи участь у виборах, ми 

ставимо завдання перемагати, — до-
дав Тягнибок. — Але для нас голо-
вне, щоб не пройшов той кандидат, 
який згодом голосуватиме за вказів-
кою голови облдержадміністрації. 
Великий негатив, коли депутати від 
однієї політичної сили в різних ре-
гіонах підтримують абсолютно різні 
рішення. У «Свободи» так не буде. 
Ми координуємо роботу наших де-
путатів в усіх областях. Немає роз-
колу на Схід і Захід, тому своєї по-
зиції треба дотримуватися. Ті самі 
проблеми, що й на Волині, розка-
зують на Полтавщині, Харківщині, 
Кіровоградщині. Люди жаліються 
не тільки на соціальну, а й на націо-
нальну несправедливість. 

— Нам у радах потрібні прин-
ципові люди, не такі, хто перед ви-
борами бив себе в груди, що ніколи 
не зрадить, а отримавши мандат, 
хутко перебіг у Партію регіонів, — 
каже Валерій Черняков. - А так зро-
били депутати від Народної партії 
Литвина, «Батьківщини», «Нашої 
України», «Фронту змін»… Усві-
домлюю відповідальність, яка лягає 

на мене при відстоюванні інтересів 
жителів Локачинського району. Цей 
район — хліборобський, у ньому не-
має промисловості, немає крупного 
бізнесу, звідси — безліч щоденних 
проблем локачинців, починаючи від 
розбитих доріг і закінчуючи неста-
чею пального на посівну кампанію. 
У віддалені села не ходять автобу-
си, тут не працюють сільські клуби 
та магазини, товари довозять при-
ватники два-три рази на тиждень. 
А з початку року в багатьох селах 
ліквідовуються ФАПи, амбулаторії, 
які обслуговували по кілька сільрад. 
Влада називає це оптимізацією, ре-
формуванням сільської медицини. 

Та головне багатство і водночас 
біль селян — то земля. Якщо морато-
рій на продаж сільгоспугідь не про-
довжать, українські наділи з 1 січня 
2012 року стануть товаром, доступ-
ним і для іноземців.

— «Свобода» ініціює загально-
державний референдум про продо-
вження мораторію на приватизацію 
земель с/г призначення. Принаймні 
в тих областях, де «Свобода» є у 
представницьких органах влади, не 
дозволимо вставляти нам палки в 
колеса, — повідомив Олег Тягнибок. 
— Днями я відвідував центральні 
області. Підтримка громади 100-від-
соткова — і селян, і фермерів, які за-
раз мають землю в оренді. Бо люди 
розуміють, що для нинішньої влади 
не проблема придумати закон, аби 
її відібрати. Китайці й араби дав-
но заявляють, що готові освоювати 
українські чорноземи. Щоб зни-
щити Україну, не треба війни, бом-
бардувань, катастроф. Достатньо 
відкрити кордони для мігрантів із 
Азії, Африки, Кавказу. Навіть лібе-
ральна Європа нині радикалізується 
у боротьбі з нелегальною міграцією. 
Сили набирають націоналістичні 
організації, які відстоюють націо-
нальну самобутність.

Ольга ЮЗЕПЧУК
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Олег Тягнибок і Валерій Черняков на прес-конференції 

«Збільшення фракції навіть на одного представника 
важливе, він ніколи не стане «тушкою» 


