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Події

ПРОБЛЕМА  

СПОЛУЧЕННЯ 

До урочища Гряда відкрили 
новозбудовану дорогу

До урочища Гряда в Шацькому ра-
йоні відремонтували дорогу. Два 

кілометри нового асфальтного шляху 
на ділянці дороги Вільшанка — Коша-
ри — Залісся дорожники збудували за 
один місяць. Із державного бюджету 
було виділено понад чотири мільйони 
гривень. Обабіч дороги є тротуари та 
встановлено 49 ліхтарів.

— Дорогами все починається та 
все закінчується. Дороги — це лак-
мус економіки, — наголосив голова 
облдержадміністрації Борис Клімчук. 
— А ця дорога — приклад того, що ми 
з вами можемо, якщо дуже захочемо. 
Треба приймати правильні рішення, 
а опісля синхронно їх виконувати — і 
тоді все вийде. 

У свою чергу заступник голови 
Державної служби автомобільних до-
ріг Микола Мездрін, який був на від-
критті дороги, повідомив, що до прове-
дення в Україні чемпіонату з футболу 
Євро-2012 на Волині збудують 130 км 
доріг. Значною частиною це відрізок 
М-07 Київ — Ковель. Його ремонт, зі 
слів посадовця, шляховики планують 

зробити за три-чотири місяці.
Мездрін також повідомив, що во-

сени поточного року дорожники зда-
дуть в експлуатацію ще одинадцять 
кілометрів дороги до села Пульмо, і 
дорога Вільшанка — Кошари — Заліс-
ся набуде європейського вигляду.

Чим харчують дітей у волинських 
таборах?
Літні канікули змушують батьків 
замислитися над тим, куди від-
правити дитину відпочити. Щоб 
дитя мало чим зайнятися та було 
під наглядом, більшість купує 
путівки до таборів чи санаторіїв, 
мовляв, там дитина і нагодова-
на, і доглянута, і зацікавлена. Та 
придбана путівка не завжди є 
гарантією того, що в стінах табо-
ру дитині буде комфортно. Для 
початку поцікавтеся умовами, 
а ще краще — поїдьте в обра-
ний заклад, аби подивитися, де 
спатиме ваше чадо, що їстиме та 
куди ходитиме відпочивати. Бо з 
цим, як виявилося, є проблеми. 
Почім відпочинок у волинських 
таборах і чи відповідає ціна по-
слугам, які надаються, досліджу-
вали «Відомості».

Цьогорічний відпочинок дітей 
у волинських таборах обійдеться 
батькам у середньому в півтори 
тисячі гривень. За прогнозами 
чиновників, літня оздоровча кам-
панія охопить відпочинком трохи 
більше половини волинян шкіль-
ного віку. 

Передбачається, що в літній 
період в області працюватиме 13 
позаміських закладів оздоровлен-
ня різних форм власності, з яких 
шість таборів — у підпорядкуван-
ні обласного управління освіти, 
сім — галузевих профспілкових 
організацій. Також прийматимуть 
діток санаторії «Турія» та «Шах-
тар». Середня вартість путівки в 
стаціонарних закладах цього літа 
складає сто гривень за ліжко-
день. Про це розповів заступник 
обласного управління сім’ї, моло-
ді та спорту Ігор Дмитришин.

Більша половина таборів на 
Волині почала функціонувати з 
середини червня, термін оздо-
ровчої зміни традиційно колива-
ється від 14 до 21 дня. Так, табір 
«Барвінок», що у селі Павлівка 
Іваничівського району, пропонує 
відпочинок тривалістю в 21 день 
вартістю 1673 гривні. Перший за-
їзд відбувся 14 червня. 

У «Веселці» (село Терешківці 
Горохівського району), яка роз-
почала прийом діток сьомого 
червня, вартість одного ліжко-
дня становить 90 гривень. Отже, 
якщо дитина перебуватиме там 
два тижні, батькам доведеться за-
платити 1260 гривень, якщо ж три 
— 1890 гривень.

У селі Сирники Луцького ра-
йону діє табір «Орлятко». Перші 
відвідувачі прибули до нього 14 
червня. Керівництво закладу про-
понує діткам двотижневий відпо-
чинок за 1400 гривень.

Поблизу Світязя приймають 
малих відпочивальників табори 

«Супутник» і «Чайка». Обидва 
розпочали роботу 11 червня, а 
вартість 15-денного відпочинку 
у них коштує 1725 гривень. Крім 
того, в Шацькому районі у селі 
Пульмо працюють два табори 
— «Ліцеїст» і «Світязь». Тритиж-
невий відпочинок у «Ліцеїсті» 
вартує 1575 гривень, у «Світязі» 
— 1176 гривень.

Табір імені Олега Кошового, 
що розгорнувся у селі Дачне Кі-
верцівського району, пропонує 
відпочинок на два та три тижні, 
вартість путівки 1330 і 1995 гри-
вень відповідно.

Табір «Оберіг», що в селі 
Уховецьк Ковельського району, 
пропонує відпочинок діткам із 1 
червня. Ціна двотижневої путівки 
— 1456 гривень.

Найдешевшим табором на 
Волині є «Прикордонник» у селі 
Литовеж Іваничівського району. 
Відкриття закладу відбулося 15 
червня, вартість одного ліжко-
дня становить 52 гривні, тому 14 
днів перебування обійдуться у 
728 гривень, а три тижні коштува-
тимуть 1092 гривні.

Окрім стаціонарних закладів 
відпочинку, у волинських шко-
лах активно діють денні табори. 
Їх цього літа відчинено понад 
півтисячі. Щоб табір почав свою 
роботу на базі школи, до неї по-
винна виїхати спеціальна комісія, 
до складу якої передусім входять 
санепідеміологи. Обов’язковою 
вимогою функціонування табору 
є гаряче харчування його відвід-
увачів. Не останнє місце посідає 
якість води, наявність холодиль-
ного обладнання, а головне — в 
цей період у навчальних закладах 
не повинні проводитися ремонтні 
роботи.

Щоб проконтролювати, 
яким чином озровлюються діти 
у волинських таборах, в ОДА 

створили спеціальний штаб із 
організації оздоровлення та від-
починку дітей, який, за словами 
першого заступника губернато-
ра Олександра Башкаленка, ді-
ятиме протягом усього літнього 
періоду та збиратиметься кожні 
два-три тижні. Перші результати 
перевірок невтішні. Чиновник 
каже, що суми, які виділяють на 
харчування у пришкільних та-
борах, мізерні. Наприклад, в Іва-
ничівському, Горохівському та 
Володимир-Волинському районах 
на харчування однієї дитини виді-
ляється від семи до дев’яти з по-
ловиною гривень, тоді як норма 
становить 16 гривень. Табори Ко-
вельщини, за словами Башкален-
ка, взагалі годують дітей за 6,35 
гривні на день.

Найменше «порадувала» сан-
станція. Заступник головного 
санлікаря Волині Лариса Дудков-
ська розповіла, що в одному з та-
борів Іваничівського району дітей 
годують м’ясом, яке не відповідає 
санітарним вимогам. 

— Дітей годують м’ясом гли-
бокої заморозки, яке має серед-
ній термін шість місяців. Це не-
подобство, бо ж, відповідно до 
санітарно-гігієнічних вимог, у 
таборах готувати їжу повинні зі 
свіжого й охолодженого м’яса.

Крім того, як з’ясували сане-
підеміологи, м’ясо постачається 
з Сокальського району, що на 
Львівщині, а ціна одного кілогра-
ма — 40 гривень, тоді як інші во-
линські табори закуповують свіже 
м’ясо значно дешевше. 

До всього ж Олександр Башка-
ленко каже, що і з пожежною без-
пекою в закладах оздоровлення 
не все в порядку. За його словами, 
в одних таборах відсутні проти-
пожежні засоби, а в інших — не-
справна пожежна сигналізація. 

Ірина КОСТЮК

На ремонт комунальних 
доріг Волині вже пішло 
12,5 мільйона гривень 
З 20 мільйонів гривень, які Волинь отримала на 
комунальні дороги, 12,5 мільйона вже освоєно та 
проплачено. Про це розповів перший заступник 
голови облдержадміністрації Олександр Башка-
ленко. Також він повідомив, що у низці інших об-
ластей, у тому числі й у сусідній Львівщині, роботи 
з ремонту доріг іще не розпочалися, хоча кошти 
також надійшли. 

900
стільки мільярдів кубометрів станов-
лять підтверджені запаси газу в Україні, 
що складає 0,5% світових запасів. Про 
це йдеться в червневому огляді світової 
енергетики, підготованому британ-
ською нафтогазовою компанією «British 
Petroleum».

На Прикарпатті приватизують 
скелю
Представники інвестора з Донецька намагалися 
приватизувати територію довкола скелі Писа-
ний Камінь у с. Буковець Верховинського району 
(Івано-Франківщина). Ситуація викликала справжній 
резонас в області. Дійшло до того, що це питання 
розглянула сесія облради. За словами голови Івано-
Франківської облдержадміністрації Михайла Виши-
ванюка, прокуратура призупинила всі дії з купівлі-
продажу землі, які проводилися в селі.

ДО УВАГИ ВОДІЇВ 

На Волині стаціонарних постів 
ДАІ не буде

Волинь не увійшла до списку облас-
тей, в яких відновлять функціону-

вання стаціонарних постів ДАІ. Про 
це повідомив начальник сектора мо-
ніторингу та зв’язків із громадськістю 
УДАІ в області Андрій Владимир. 

Нагадаємо, стаціонарні пости ДПС 
уперше були ліквідовані у 2005 році за 
розпорядженням Президента Віктора 
Ющенка. Тоді глава МВС Юрій Луцен-
ко пояснив, що співробітники ДАІ не 
допомагають водіям і беруть хабарі, та 
назвав пости ДПС «пунктами машин-
ного доїння». У 2007 році міністр вну-
трішніх справ Василь Цушко поновив 
роботу стаціонарних постів, однак у 
2008 році Віктор Ющенко знову їх ска-
сував.

Як відомо, днями в Україні набув 
чинності наказ Міністерства вну-
трішніх справ, який відновлює ро-
боту стаціонарних постів дорожньо-
патрульної служби. Згідно з наказом 

про організацію діяльності стаціо-
нарних постів дорожньо-патрульної 
служби Державтоінспекції, відновлю-
ється робота 34 пунктів ДПС у 17 об-
ластях України й у Києві. У Волинській 
області відновлювати пости нема по-
треби, кажуть в обласному управлінні 
ДАІ.

— В кінці минулого року було ре-
комендовано облаштувати такі пости 
на дорогах міжнародного значення, 
— каже пан Владимир. — Волинські 
дороги мають своє продовження в ін-
ших областях, тому як такої потреби у 
створенні постів немає. Вони віднови-
ли свою роботу в Сарнах Рівненської 
області, в Львівській теж є. Щоправда, 
стояло питання про відкриття поста 
в Маневичах, але, взявши до уваги 
інтенсивність руху транспорту, стан 
аварійності, вирішили все ж його не 
відкривати.

Ірина КОСТЮК

Кожен новий аукціон призво-
дить до зростання цін на нео-

броблену деревину на 20-30%. Де-
ревообробники вбачають у цьому 
цілеспрямовану політику керівни-
цтва Державного агентства лісо-
вих ресурсів, що впроваджується 
аж ніяк не ринковими методами. 
Про це пише «Дзеркало тижня».

На думку учасників ринку, 
для прогнозованого зростання 

цін монополіст штучно створює 
дефіцит, який веде до ажіотажно-
го попиту. 

Так, на аукціоні другого квар-
талу техсировини для виробни-
цтва ДСП було виставлено 450 
тисяч кубометрів деревини, що на 
230 тисяч кубів, або на 34%, мен-
ше, ніж у першому кварталі, та 
вдвічі менше за потребу підпри-
ємств. На цьому тлі заяви глави 
Держагентства лісових ресурсів 
Віктора Сівця про «необхідну 
кількість деревини, що забезпечує 
потреби малого, середнього та ве-
ликого товаровиробника» звучать 
як знущання. Особливо якщо 
врахувати, що малий і середній 
деревообробні бізнеси взагалі не 
представлені на цих аукціонах. 
Розмір лотів, а також необхідність 
надання купи довідок і бухгал-
терських документів роблять їх 

участь в аукціонах практично не-
можливою. Заборона ж на прямі 
договори реально ставить дрібні 
та середні підприємства перед ви-
бором: або згортати свій бізнес, 
або «домовлятися» з лісгоспами 
з використанням тіньових коруп-
ційних схем. 

При цьому примусові аукціо-
ни не подобаються не тільки по-
купцям, але й продавцям. Лісгос-
пи, що є незалежними суб’єктами 
підприємницької діяльності, 
фактично потрапляють під по-
вний контроль регулятора. В ре-
зультаті — ліс із різних регіонів 
України пропонують практично 
за однією і тією ж ціною, та ще й 
завищеною. При цьому чиновни-
ки примудряються називати таку 
вартість «ринковою», а механізм її 
формування «прозорим».

Ціни на деревину ростуть шаленими темпами 
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