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Події

50%
стільки роботодавців в
українських компаніях
пропонують своїм підлеглим
оплачуваний лікарняний
і відпустку, пише журнал
«Кореспондент».

Біля дитячої поліклініки у Луцьку
з’явиться кафе-кондитерська

Б

іля дитячої поліклініки на проспекті Волі в Луцьку облаштують сквер і кафе-кондитерську.
Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від
08.11.2012 року №743-1, ТзОВ «Ім-

піро Україна» отримало дозвіл на
розміщення тимчасової споруди
(павільйону кафе-кондитерської з
дитячим майданчиком).
Територія поруч із дитячою
поліклінікою уже багато років
перебуває у занедбаному стані, а
коштів на її облаштування у міському бюджеті немає, повідомили
у відділі інформаційної роботи
Луцькради.
У зв’язку з тим, що у дитячу
поліклініку щодня звертається
велика кількість батьків із дітьми,
розміщення дитячого кафе поруч
буде доцільним. Це дасть можливість малечі відпочити і погратися
на дитячому майданчику.

Грузинські мандарини
подешевшають майже вдвічі

Хліб з інших регіонів на Волинь
перевозять неправильно

Митні збори за імпорт грузинських мандаринів в
Україну скорочені майже вдвічі, повідомив міністр
сільського господарства Аджарії Заур Путкарадзе.
Експортери грузинських фруктів відтепер зможуть
розмитнити тонну мандаринів за 600 доларів, а не
за $1100. Глава відомства наголосив, що сьогодні
ринкова ціна жовтогарячих плодів на ринку Грузії
коливається від 0,4 до 0,7 ларі за 1 кг (за нинішнім
курсом 1 ларі — близько 5 гривень).

Голова Волинської облдержадміністрації Борис
Клімчук на оперативній нараді вказав на доцільність
чіткого контролю перевезення та зберігання харчових
продуктів. В області зафіксовано факт, коли хліб
із інших регіонів привозять до нас у мішках, що
категорично заборонено. Лотки для хліба мають бути
дерев’яними. Головному санітарному лікарю області
Наталії Янко поставлено завдання перевірити місцеві
супермаркети щодо дотримання правил перевезення
хліба та внести приписи порушникам.

Сорок населених пунктів Волині
потребують дитсадків
Без ініціативи громади влада її проблем вирішувати не буде

За придбані ліцензії на алкоголь і тютюн
на Волині сплачено більше 10 млн. грн.

З

а право на роздрібну торгівлю
алкогольними напоями і тютюновими виробами волинський
бізнес сплатив більше 10 мільйонів
гривень. Про це повідомили у Регіональному управлінні Департаменту контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС у
Волинській області.
Тим часом оптовики за отримані ліцензії на продаж алкоголю
сплатили до місцевих скарбниць
понад півмільйона гривень.
За право рекламувати підакцизний товар — міцні напої і цигарки — підприємливі волиняни

перерахували до бюджетів іще
майже 11 тисяч гривень.
Для довідки, станом на 1 листопада 2012 року на Волині діє
5137 ліцензій на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями
і тютюновими виробами. Волинським підприємцям і підприємствам із січня по жовтень цього
року видано 4216 ліцензій на право роздрібної торгівлі спиртним і
цигарками. 565 ліцензій, за якими
можна торгувати алкогольними
та тютюновими виробами, цього
року було анульовано, дію 345ти — призупинено, 216 — переоформлено.

Працівник ДАІ врятував чоловіка
від самогубства

П

рямуючи автомобілем на роботу близько 19-ї години,
старший інспектор ДПС із обслуговування стаціонарного поста
№2 Олександр Косько на залізничному мосту в Маневичах помітив
чоловіка, який стояв на краю, тримаючись однією рукою за перила.
— Дивно те, що в обидва боки
рухались автомобілі, але ніхто не
звертав або не хотів звертати уваги на самогубцю, — розповідає
Олександр. — Я зупинився, а далі
робив усе автоматично, бо розумів, що будь-якої миті може статися трагедія.
Щоби не злякати чоловіка,
працівник ДАІ, швидко підійшовши та схопивши за куртку, перетягнув його через перила. Після
цього доставив потерпілого до
райвідділу для встановлення особи та з’ясування всіх обставин.

Виявилося, що чоловік вирішив заподіяти собі смерть через
сварку з дружиною та її братом.
Згодом у райвідділі подружжя
таки порозумілося.
За мужній вчинок Олександра
Коська буде відзначено.
УДАІ УМВС України
у Волинській області

За інформацією головного спеціаліста управління освіти та науки
облдержадміністрації Тетяни Соломіної, на Волині є 406 дошкільних
навчальних закладів і 48 навчально-виховних комплексів, на базі
яких діють дошкільні відділення.
Однак цього замало, щоб охопити
всіх дітей дошкільною освітою.
Не вистачає дитсадків не тільки у
містах, а й у селах.
— 68% дітей віком від трьох до
шести років відвідують дошкільні
заклади, — каже Тетяна Іванівна. —
Групи раннього віку (від 2 до 3 років)
у нас існують в основному в містах і
в районних центрах. Дітям старшого
дошкільного віку (від 5 до 6 років) у
зв’язку з тим, що в деяких населених
пунктах узагалі немає дошкільних
навчальних закладів, створено мережу навчальних груп при загальноосвітніх школах. Їх приблизно 276.
Таким чином, 99,8% майбутніх першокласників охоплені цією освітою.
Решта 0,2% — діти, які не підлягають
навчанню за медичними показниками, або діти, які проживають на хуторах.
Загалом є близько сорока населених пунктів, які потребують повноцінних дитсадків. Скажімо, в селі
Карпилівка Ківерцівського району
дитсадок вміщає тільки 50 малят,
а на території сільської ради проживає 252 дитини. Як повідомили
«Відомостям» у сільраді, власними
силами, за кошти батьків і часткову
матеріальну допомогу держави, вда-

лося зробити ремонт другої групи
дитсадка. А про відкриття нового
дошкільного закладу залишається
поки що лише мріяти, адже, як пояснили, сільська рада дотаційна,
коштів у місцевому бюджеті нема.
Однак село велике, проживає 125 багатодітних сімей.
У селі Кримне Старовижівського
району 155 дітей не мають дитсадка.
«Була мова, щоб на 1 вересня відкрити дитсадок у приміщенні пришкільного інтернату, — кажуть у сільраді.
— Мали провести реконструкцію
приміщення, уже навіть виділили
гроші на проектно-кошторисну документацію, однак потім вирішили,
що вигідніше побудувати новий».
Схожа ситуація у селі Сереховичі цього ж району, у селищі Цумань
Ківерцівського району й інших. Дошкільнята села Заріччя ВолодимирВолинського району змушені їздити
у місто, однак там найближчим часом планують збудувати дитсадок. У
Колодяжному Ковельського району
близько 60-ти дітей потребують дитсадка.
— Дошкільна освіта утримується за кошти місцевого бюджету,
— каже Тетяна Соломіна, — і якщо
Боратинська сільська рада вважає
своїм гаслом «Від найкращого садка — до найкращого села», то вони
й мають зразковий дошкільний заклад. Але така позиція сільського голови. Плюс ще має бути добра воля
громади. У Камінь-Каширському,
Ратнівському, Любешівському районах дуже активні батьківські грома-

ди. Скажімо, коли зі старої хлібопекарні робиться чудовий дошкільний
навчальний заклад, то це половина
заслуги батьків, громади.
Тетяна Іванівна наводить приклад Тоболів Камінь-Каширського
району, коли п’ять років тому в селі
з’явився новий дитсадок «Котигорошко». У Жидичині Ківерцівського
району теж з ініціативи сільського
голови було виділено земельну ділянку, побудували власними силами
сам корпус, а вже далі долучилась
область.
— У Морозовичах Іваничівського району дітям було затісно, — продовжує Тетяна Соломіна, — і півтора року тому селяни віддали свої
майнові паї, які були у приміщенні
контори колгоспу, й усі разом перебудували його у ще один корпус дитсадка. Мені імпонує позиція голови
облдержадміністрації Бориса Клімчука, який каже у таких випадках:
«Зробіть перші кроки — і ми вам допоможемо».
Ще в одному любешівському
селі — Цирі — чекати допомоги зі
сторони не стали. Проблема відсутності дитсадка постала так гостро,
що люди також віддали свої майнові
паї — колишню контору колгоспу,
щоб лише мати куди подіти діток. А
на території сільської ради є понад
двісті дошкільнят. У Великій Глуші
Любешівського району цього року
з ініціативи громади переобладнали
крило школи.
Людмила ШИШКО

Щоб дітям узимку було тепло і затишно
Не пройшло і місяця після виборів
у Верховну Раду, а конкретні справи народного депутата України Ігоря Палиці вже набрали неабиякого
розмаху. Розпочато, зокрема, заміну старих вікон на сучасні у міській
школі №16 у Вересневому, музичній
школі №2 на вулиці Декабристів та
у міській дитячій поліклініці, що на
вулиці Чорновола, на загальну суму
понад 250 тисяч гривень.
Директор дитячої музичної школи №2 Ігор Павлик зазначив:
— У нас велике приміщення, в
якому 80 вікон. Уже встановили 16
нових. У навчальних кабінетах стало тепліше, а отже, краще та комфортніше всім: педагогам та учням.
У нас навчається понад 500 юних
музикантів і працює 75 викладачів.
Сердечно дякуємо народному депутатові Ігорю Палиці від нашого
учнівського та трудового колективу.
Ми переконалися, що він виконує
свої зобов’язання перед виборцями.

— Напередодні виборів у клубі
мікрорайону Вересневе відбулася
зустріч із Ігорем Палицею. Ця щира
розмова посприяла тому, що більшість мешканців нашого віддаленого району проголосувала за нього, —
вважає директор школи №16 Василь
Троцький. — Ми повірили Ігорю
Палиці й не помилилися у своєму
виборі. Він відразу взявся вирішувати нагальні проблеми. Напередодні
зими першочерговим залишається
питання енергозбереження. У коридорах нашої школи були величезні
старі вікна. Вони своє давно відслужили, від сильного вітру вилітали.
Тепер у нас в одному корпусі встановлено в коридорах нові сучасні
вікна, які значно краще зберігають
тепло. Тоді під час зустрічі йшлося
також про спорудження у нас футбольного майданчика зі штучним
покриттям.
У Луцькій міській дитячій поліклініці на вулиці Чорновола завершується повна заміна старих вікон

Тепер маленьким пацієнтам у дитячій поліклініці тепло і комфортно

на сучасні енергозберігальні. Головний лікар цього закладу Оксана Лє-

щинська сказала:
— Хочу висловити слова щирої

подяки від нашого колективу, від наших маленьких відвідувачів та їхніх
батьків Ігорю Петровичу Палиці.
Ми отримали реальну та вагому допомогу. Дійсно, у народного депутата України слово не розходиться з
ділом. У поліклініці зараз встановлюють 151 енергозберігальне вікно.
Раніше наші медики та відвідувачі
дуже мерзли. І ми нічого не могли
зробити, бо все тепло вилітало у щілини під старими віконними рамами. Як тільки ми їх не утеплювали,
нічого не допомагало. До нас приносять малесеньких діток, і їх потрібно
роздягнути, щоби педіатр міг послухати й оглянути, зробити щеплення.
То ж малюки тремтіли не лише від
уколів, а й від холоду. Батареї ніби
й гарячі, а в кабінетах завжди було
холодно. Ситуація значно поліпшилася, коли замінили вікна. Тепер і в
кабінетах, і в коридорах тепло та затишно.
Кость ГАРБАРЧУК

