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Голова облдержадміністрації Бо-
рис Клімчук у Локачах провів 

виїзну нараду з питань підведення 
газопроводів до сіл району. Про це 
інформує прес-служба ОДА.

— Загалом в області 88 об’єктів 
з незавершеними газовими підво-
дами, — повідомив Борис Клім-
чук. — Шість із них — у населених 
пунктах Локачинського району. 
Ціна вирішення цього питання 
для району — майже п’ять мільйо-
нів гривень. Основним джерелом 
фінансування цих робіт має ви-
ступити НАК «Нафтогаз України». 
У цих населених пунктах уже зро-
блено вуличні мережі, залишилося 
підвести магістралі. Я хочу закри-
ти газові питання у Локачинсько-
му районі. Тут функціонує газове 

родовище, тому газопроводи до 
населених пунктів повинні бути 
обов’язково.   
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Події

ПОПАВСЯ!  

На Волині затримали податківця-
хабарника

Затримали виконувача обов’язків 
начальника Нововолинської 

об’єднаної державної податкової 
інспекції, який вимагав хабар у об-
сязі 400 доларів США.

Співробітники СБУ виявили 
протиправну діяльність посадов-
ця та 30 липня затримали його «на 
гарячому». Причому чиновник 
намагався втекти від правоохо-
ронців. Про це повідомили у прес-
центрі СБУ.

Податківець, зловживаючи 
службовим становищем, перешко-
джав господарській діяльності од-
нієї з приватних фірм Нововолин-
ська.

Протягом чотирьох місяців він 
блокував видачу свідоцтва плат-
ника ПДВ, тим самим порушуючи 
законне право підприємства ле-
гально працювати.

За документ зловмисник пла-
нував отримати винагороду в об-
сязі 400 доларів США.

За матеріалами СБУ прокура-
тура Волинської області порушила 
кримінальну справу за ознаками 
злочину, передбаченого частиною 
3 статті 368 Кримінального ко-
дексу України (одержання хабара 
службовою особою, яка займає 
відповідальне становище).

Зловмиснику загрожує по-
збавлення волі терміном від п’яти 
до десяти років із позбавленням 
права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років і з конфіска-
цією майна. Триває слідство.

До двох тисяч гривень обійдеться 
зібрати першокласника до школи
Серпень — пора активних шкіль-
них закупів. У ці дні батьки з дітьми 
прямують на ринки й у магазини. 
У скільки обійдеться сімейному 
бюджетові школярик-2011, дізна-
валися «Відомості».

Напередодні першого вересня 
батьки школярів добряче потрусять 
гаманцями. Найбільше грошей до-
ведеться «викласти» тим із них, чиї 
чада йдуть перший раз у перший 
клас. Адже купувати в буквальному 
сенсі доводиться все.

Найдорожчим придбанням є 
шкільна форма. Її ціновий діапазон 
різний — усе залежить від виробни-
ка та якості. 

Саме останній критерій, на думку 
спеціалістів, має стати вирішальним 
у виборі форми. Начальник центру 
сертифікації, стандартизації та ви-
пробувань легкої промисловості ДП 
«Укрметртестстандарт» Наталія По-
пова на прес-конференції розповіла, 
що «у складі шкільної форми допус-
кається незначна кількість штучних 
і синтетичних волокон, можуть за-
стосовуватись і напівшерстяні мате-
ріали, проте основою повинні бути 
шерстяні тканини». 

Шкільну форму, де б переважали 
шерстяні тканини, у торговій мережі 
Луцька знайти було важко. Поліестр 
і віскоза — основні матеріали, з яких 
пошите щоденне вбрання україн-
ських школярів. Продавці кажуть, 
що вироблені вони в Україні або ж 
Польщі. «Відомостям» вдалося зна-
йти сертифіковану форму від вітчиз-
няного виробника з вмістом шерсті 
25%. Хоч як дивно, проте дуже важко 
знайти і бавовняну сорочку (як для 
дівчинки, так і для хлопчика). Одна 
з продавчинь на ринку прямо зізна-
лася, що товар шиється в основному 
з китайської тканини. А китайці, 
мовляв, так навчилися її робити, що 
на око не відрізниш штучну від на-
туральної. 

Щодо цінового діапазону, то 
піджак зі спідницею (для дівчаток) 
чи штанами (для хлопчиків) можна 
купити від 130 до 350 гривень. Ціка-
во, що на ринках і у магазинах про-
дається переважно один і той самий 
товар. От тільки вартість різна: на 
базарі, звісно, дешевше. 

Лучанка, донечка якої йде уже до 
четвертого класу, поділилася досві-
дом у виборі форми:

— У цьому вбранні дитина про-
водить дуже багато часу. Тому еко-
номити не варто. До того ж, якщо 

купити дорожчу форму, то вона й 
послужить більше — два-три роки. 

Отже, у шкільний комплект ді-
вчинки входять піджак, сарафан, 
штани, блуза, гольфи, колготки. 
Хлопчикові ж необхідно придбати 
піджак, двоє штанів, сорочку, водо-
лазки. Якщо купувати якісний одяг, 
то сімейному бюджету така покупка 
обійдеться до 700 гривень. Форму з 
менш якісної тканини можна купи-
ти і за 300. Проте мами з досвідом 
кажуть, що така втрачає вигляд уже 
за три місяці. 

Ще ваш учень не обійдеться без 
спортивної форми. Найдешевша ко-
штує 120 гривень. Якісніша — від 
200. 

На взуття (туфлі, кросівки, змін-
не) доведеться викласти як мінімум 
триста гривень. Це якщо купувати 
дешеве. Якісніше обійдеться дорож-
че. Верхньої цінової межі просто не 
існує — усе залежить від віку, заба-
ганок дитини та фінансової спро-
можності батьків.

Ще один важливий учнівський 
атрибут — портфель. Їх, як то ка-
жуть, до кольору, до вибору, а вар-
тість варіює від дев’яноста до тися-
чі з лишком гривень. Але, знову ж 
таки, варто придивлятися не лише 

до ціни, але й до якості. Зважати на 
ортопедику, вагу, тканину тощо. 

— Річ за дев’яносто гривень ма-
тиме пристойний вигляд максимум 
півроку, — розповіла мама друго-
класника. — Говорю, бо знаю — ми 
такий портфель купили торік. Тепер 
шукаємо щось якісніше. 

Якісніший рюкзак коштує в се-
редньому 250-350 гривень.

Ще батькам треба завітати до ма-
газинів за канцелярією.

— У середньому для одного учня 
купують на 200 гривень, — розпові-
ла «Відомостям» продавчиня одного 
з магазинів. — Це вартість пенала, 
обкладинок, пластиліну, альбому, 
фломастерів, ручок тощо. Зайвого 
люди не беруть. І так виходить до-
рого. Якщо до цього списку додати 
ще й зошити, то загалом канцелярія 
потягне на 300 гривень. 

Отже, купівля необхідного для 
навчання одягу та приладдя, залеж-
но від платоспроможності батьків, 
волинянам цьогоріч обійдеться в 
середньому від тисячі до двох тисяч 
гривень. А якщо школярик у сім’ї 
не один, то збори до школи добряче 
вдарять по сімейному бюджету.

Наталка СЛЮСАР

На Волині діє програма з 
попередження ВІЛ/СНІД
Волинська обласна організація Товариства Червоно-
го Хреста України є учасником програми «Поперед-
ження ВІЛ/СНІД серед молоді Волинської області», 
запровадженої Американським Червоним Хрестом. З 
цього приводу волонтери ВОО ТЧХУ відвідали дитячі 
табори з тренінгом на тему «ВІЛ/СНІД». Було охопле-
но такі табори: «Сонячний», с. Гаразджа, Луцький 
район; «Прикордонник», м. Нововолинськ; «Світязь» і 
«Ліцеїст», с. Пульмо, Шацький район.

39
стільки лабораторій, які можуть квалі-
фіковано визначити вміст ГМО й інших 
шкідливих речовин у сільгосппродукції, 
діє при Держсільгоспінспекції Украї-
ни. Про це повідомили в прес-службі 
Кабміну. 

Україна на п’ятому місці з 
виробництва меду
Про це розповів член оргкомітету «ХХХХІІІ 
Міжнародного бджільницького конгресу 
Апімондії» Анатолій Харковенко. «Вона 
поступається тільки таким країнам, як Китай, 
Аргентина, Туреччина та США. Починаючи з 
2007 року, з’явився інтерес до нашої продукції, 
експорт відтоді зріс приблизно на 30-40%», 
— розповів він. Нагадаємо, за офіційною 
статистикою в Україні виробляється 75 тисяч 
тонн меду.

НА КОНТРОЛІ  

НЕ БУДЬМО БАЙДУЖІ  

Допоможіть Софійці подолати 
хворобу!

У родині Марини та Сергія 
Харчиків із Луцька сталася 

страшна біда — їхній донечці, якій 
усього лишень два роки й п’ять мі-
сяців, встановлено діагноз «сарко-
ма головного мозку».

Лікарі виявили пухлину за-
вбільшки сім сантиметрів (у най-
більшому вимірі). Ізраїльська 
клініка «Іхілов» погодилася про-
оперувати дівчинку. За чотири дні 
батьки продали все, що могли, та 
назбирали 40 тисяч євро. Опера-
ція пройшла вдало, пухлину ви-
далили, але через два тижні на-
дійшли результати гістології, які 
стали шоком для родини. 

Лікарі повідомили, що у ди-
тини «низькодиференційна сар-
кома», до того ж дуже рідкісний 
вид, адже саркоми — це кістково-
м’язові пухлини, що складають 
1% від усіх злоякісних утворень. 
А беручи до уваги те, що у Софій-
ки пухлина була в мозку, випадок 
майже унікальний. 

Днями дівчинці зробили ще 
одну операцію, бо в голові набра-
лася рідина, яка тиснула на мозок. 
Операція минула вдало, дівчинці 
встановили дренаж для відтоку 
рідини. Лікарі клініки «Іхілов» 
беруться за лікування дитини, та 
його вартість складає 103,743 ти-
сячі доларів США.

У батьків немає таких коштів. 
Тож не будьмо байдужими до біди 

маленької дитини, яка так хоче 
жити! Підтримаймо батьків і Со-
фійку в боротьбі за життя! Навіть 
найменший внесок може стати ви-
рішальним у спасінні дитини!

Реквізити: ПриватБанк
Номер рахунку: 29244825509100
МФО — 305299
ОКПО — 14360570
Для поповнення картки: 
5577212705430612 
Харчик Марина Олегівна 
3098508386

ГАЗОВЕ ПИТАННЯ 

Села Локачинського району 
матимуть газ

Дорогу від Луцька до Рівного відремонтують

Голова Служби автодоріг України 
Володимир Демішкан приїздив 

подивитися, як на Волині ремон-
тують дороги за кошти, виділені з 
Держбюджету. 

Передусім Володимир Демішкан 
і голова Волинської облдержадмі-
ністрації Борис Клімчук відвідали 
ділянки магістралі М-07 (Київ — 
Ковель — Ягодин), що наразі рекон-
струюються. 

Володимир Демішкан дав кіль-
ка зауважень і доручень апарату 
«Укравтодору» щодо фінансування 
та постачання матеріалів для ре-
монту траси, а в цілому — висловив 
задоволення роботою дорожніх ор-
ганізацій, які працюють на М-07. А 
це ПАТ «Броварське ШБУ-50», ЗАТ 
«Луцькавтодор», ВАТ «Уманьавто-
дор», ТОВ «Автомагістраль». Про це 
повідомляє прес-служба ОДА.

Демішкан і Клімчук побували й 
на місці спорудження дороги, яка 
вестиме до місць захоронення поля-
ків, які загинули через українсько-
польський конфлікт у 1943 році по-
близу колишніх сіл Острівки та Воля 
Острівецька Любомльського району. 
Дорожники уже заклали тут підва-
лини майбутньої дороги Старовой-

тове — Рівне — Борове — Заставне і 
до першого вересня обіцяють ввести 
її в експлуатацію. 

Голова «Укравтодору» подяку-
вав головам Волинської обласної та 
Любомльської районної держадмі-
ністрацій за оперативне вирішення 
питань відведення земельних діля-
нок для спорудження дороги та ви-
добування піску на ці потреби. 

Державні службовці також 
ознайомились із реконструкцією 
ділянки дороги поблизу Свято-
Миколаївського Милецького чо-
ловічого монастиря. Це одна з най-
старіших обителей православного 
світу, що знаходиться на автотрасі 

Сереховичі — Грабово — Заріччя у 
Старовижівському районі. Для того, 
щоб довести шосе до європейських 
стандартів, тут нині здійснюються 
ремонтні роботи з розширення та 
асфальтування майже десяти кіло-
метрів. 

Оглянувши всі об’єкти, Воло-
димир Демішкан залишився задо-
волений ходом реконструкції та 
ремонту доріг у Волинській області: 
«У цьому році дорожники викону-
ють дуже серйозні обсяги робіт. Ми 
відкриваємо рух на реконструйова-
ній дорозі Ковель — Київ. Ремонтні 
роботи тривають у кожній області. 
Це стратегічна, найкоротша дорога 
з Києва до Європи. Ми вкладаємось 
у заплановані графіки. Це буде хо-
роший подарунок для користувачів 
українських доріг».

У ході робочої поїздки голова 
Волинської облдержадміністрації 
переконав голову «Укравтодору» у 
необхідності проведення капіталь-
ного ремонту ділянки автодороги 
Луцьк — Рівне від села Дерно до 
кордону з Рівненською областю. 
Найближчим часом на цьому від-
різку теж розпочнуться дорожньо-
ремонтні роботи.


