«Житомирські ласощі»
продаватимуть у Китай
Великий виробник кондитерської продукції України
«Житомирські ласощі» планує розпочати експорт продукції в Китай до кінця 2013 року. Найімовірніше, це
будуть злакові батончики, цукерки типу нуги і чорнослив у шоколаді. Компанія представить свою продукцію
на кондитерській виставці в Шанхаї, зараз вона шукає
дистриб’ютора для роботи на цьому ринку. В грудні
2012-го «Житомирські ласощі» підписали контракт на
експорт продукції в Нову Зеландію, є домовленості з
Австралією, проводилися зустрічі з бізнесом із Африки.

64,6

стільки мільярдів доларів
(516,405 мільярда гривень)
становить на 31 грудня 2012
року державний і гарантований
державою борг України. Про це
повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Українці мають півмільйона
одиниць підпільної зброї
Наразі в Україні є близько півмільйона одиниць
незареєстрованої підпільної зброї, яка перероблена зі стартової чи травматичної. Про це під час
прес-конференції повідомив голова наглядової
ради Української асоціації власників зброї Георгій
Учайкін, передають УНН. За його словами, все це
відбувається через те, що в Україні немає єдиного
закону, який би регламентував для простих громадян використання, придбання та носіння короткоствольної нарізної зброї.

«Швидку» розділили. Тепер медиків
доведеться чекати до години
На базі Луцької станції медичної допомоги створено Центр екстреної
медичної допомоги та медицини
катастроф. Рішення про це було
прийняте на позачерговій сесії
Волиньради, яку скликали спеціально, щоби депутати підтримали
ініціативу управління охорони
здоров’я. Поспіх, як з’ясувалося,
викликаний тим, що уряд дав усього два тижні на створення таких
центрів у кожній області. Якщо не
вкластись у визначені терміни, то
грошей на це від держави можна й
не дочекатися.
В перспективі центр отримуватиме повідомлення про виклики
з усієї області та скеровуватиме до
пацієнтів ті автомобілі «швидкої»,
які перебувають ближче до місця
виклику. До прикладу, якщо село
Іваничівського району розміщене
ближче до Нововолинська, то саме
звідси їхатиме «швидка допомога», а
не з райцентру.
Крім того, диспетчерська служба, майбутні працівники якої наразі проходять навчання, самостійно
визначатиме, до якої категорії належить виклик, тобто екстрений
він чи невідкладний. Від цього й
залежатиме, через який проміжок
часу медики «швидкої» навідаються
до пацієнта. Якщо виклик вважатимуть екстреним, то в містах ескулапи повинні приїхати за десять
хвилин, а у сільській місцевості — за
двадцять. Якщо ж пацієнт потребуватиме невідкладної допомоги, то
карета «швидкої» прибуде протягом
години.
Начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк
переконує, що диспетчери будуть
навченими за європейськими стандартами, тому проблем із кваліфікацією викликів бути не повинно.
Контролювати рух карет швидкої допомоги в області вдасться
завдяки GPS-навігаторам. А коли
втілиться задумане, то цілком можливо, що рух «швидкої» звичайним
людям можна буде відстежувати через Інтернет.
Стосовно болючої для всієї
України проблеми з нестачею автомобілів, то, за словами Ващенюка,
уряд виділив близько мільярда гривень для придбання тисячі карет
«швидкої» для всіх створених центрів. Скільки отримає Волинь, поки
невідомо.
Крім того, зі слів Ігоря Ващенюка, для функціонування служби

держбюджетом передбачено 53,5
мільйона гривень на саму екстрену
медицину та ще сім мільйонів гривень на медикаменти.
Центр очолюватиме, відповідно
до сесійного рішення, нинішній головний лікар комунального закладу
«Луцька станція швидкої медичної
допомоги» Олег Куц.

Якщо виклик вважатимуть
екстреним, то в містах
ескулапи повинні приїхати за десять хвилин, а у
сільській місцевості — за
двадцять. Якщо ж пацієнт
потребуватиме невідкладної допомоги, то карета
«швидкої» прибуде протягом години
Якщо кадрове питання не здійняло жодних дискусій у сесійному
залі, то сам факт створення в області
Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф викликав
у депутатів чимало запитань. Найперше їх хвилювало, скільки працівників піде на звільнення через урядові нововведення.
Пан Ващенюк запевнив, що в
новоутвореному центрі будуть працевлаштовані всі співробітники, які

раніше працювали у системі швидкої допомоги.
Депутатів цікавило також, чи
входитиме в обов’язки центру доставка ургентних лікарських бригад
у нічний період. Ігор Ващенюк переконує, що у разі потреби ця проблема буде вирішена. До всього ж на
Волині й надалі функціонуватиме
служба екстреної медичної допомоги при обласній клінічній лікарні,
яка тісно співпрацюватиме з новоутвореним центром.
Однак досі невирішеною залишається проблема доріг. Якими б сучасними не були карети «швидкої»
та скільки б їх не було, цього замало,
щоби вчасно надати допомогу. «Відомостям» якось довелося їхати старенькою «швидкою» з ВолодимираВолинського до обласного центру. І
здоровій людині важко втриматися
на місці, несучись нашими автошляхами, а що вже казати про хворих.
У депутатів виникли підозри
стосовно Статуту, за яким працюватиме Центр екстреної меддопомоги.
В обласному управлінні охорони
здоров’я кажуть, що головний документ медустанови наразі перебуває
в юридичному відділі обласної ради
та чекає на підпис її голови Володимира Войтовича.
Одначе те, яким чином пан Войтович може розібратись у тонкощах
надання медичної допомоги, цікавило не одного обранця громади.
Олександр Свирида наголосив, що
вичитати Статут повинні знавці медичної справи, щоби волиняни не
стали заручниками укладеного абияк документа.
Ірина КОСТЮК

У Луцьку можуть створити електронну чергу в дитсадки

В

обласному центрі розглядають
можливість створення системи
електронної реєстрації до дошкільних навчальних закладів міста. Таким чином збираються уникнути
корупції при влаштуванні малят у
садочок. Таку пропозицію на комісії з питань освіти, науки, культури,
мови озвучив депутат Луцькради
Андрій Осіпов.
— Ми нічого нового не вигадуємо. Така схема діє в Чернівцях,
Івано-Франківську, Вінниці. Я особисто знайомий із досвідом Вінниці,
і позитиви там перевершують усе, —
каже депутат.

За словами Осіпова, така система допоможе навести лад із чергами у дитсадки, адже українці через
свою натуру часто реєструють дітей
у кількох садочках одночасно. Тож
достовірної інформації про черги у
дошкільні заклади немає.
Ставити дітей на чергу в дитсадок пропонують через сайт Луцької
міської ради. На його базі хочуть
створити ще один розділ, де буде
розміщена аплікаційна форма, в яку
потрібно буде внести інформацію
про малечу. Система автоматично
обиратиме найближчий до місця
проживання дитини навчальний заклад і ставитиме її на чергу.
Поки що називати точну суму, в
яку може вилитися реалізація цього
проекту, депутати не беруться. Та
Осіпов запевняє, що це можна зробити без особливих затрат і вкластись у 10 тисяч гривень.
Начальник міського управління
освіти Олег Гребенюк зазначив, що
підтримує таку ініціативу, але перелічив і низку підводних каменів. Він
повідав, що у Львові не змогли запровадити електронну реєстрацію,
бо з’ясувалося, що на це необхідно
чимало коштів. За його словами,

реалізація проекту не обійдеться
лише в 10 тисяч гривень, а потягне
на кілька десятків тисяч. Крім цього, є загроза стикнутись із судовими
позовами від батьків малят. Адже
законом не передбачено такої черги, а вказано, що прийом здійснює
ДНЗ на основі низки документів.
До того ж законодавство України не
прив’язує вибір дитячого садочка до
місця проживання, тобто кожен має
право здавати маля в той навчальний заклад, у котрий забажає. Гребенюк нагадав, що є кілька категорій
дітей, які мають право на позачергове зарахування в дитячі садки. Тож
виникає питання, як бути з ними
за умови функціонування електронної реєстрації. Крім цього, проблемою може стати й низький рівень
комп’ютеризації ДНЗ.
Хоч у своєму проекті Осіпов передбачив запровадження цієї системи вже з 1 березня 2013 року, депутати вирішили, що ця ініціатива
потребує детального обговорення
й узгодження фінансових і юридичних моментів. До слова, станом
на 1 січня на черзі в дитячі садочки
Луцька перебуває 1005 малюків.
Ольга УРИНА
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Події

На Волині розвідуватимуть родовище
нафти

Н

а Гончо-Бродівській площі
розміром 497,3 кв. км, яка
розташована на території Володимир-Волинського, Ковельського,
Локачинського, Рожищенського і
Турійського районів, проводитимуть геологорозвідувальні роботи
з вивчення покладів нафти і газу.
Це відбуватиметься за умови погодження на сесії обласної ради, повідомляє прес-служба ОДА. Експертні висновки щодо перспектив
цієї площі надійшли до Волинської
облдержадміністрації від Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
Геологи припускають, що на
квадратному кілометрі площі
можна буде видобувати від 2,5 до
20 тисяч тонн умовного палива,
зокрема очікуються видобувні запаси газу категорії С, які оцінюють
у 490 мільйонів кубометрів, і про-

гнозуються нафтові поклади. За
аналогією з сусідніми родовищами, ймовірно, ресурси залягають
на глибинах 200-2500 м. За попередніми даними, запасів нафти і газу
вистачить на 20 років промислової
розробки.
Вивчивши матеріали фахівців, ОДА підготувала та подала на
розгляд чергової сесії Волинської
облради проект рішення про погодження НАК «Нафтогаз України»
надання надр у користування для
їх геологічного вивчення, зокрема
дослідно-промислової розробки
вуглеводів із подальшим видобуванням нафти і газу.
У разі позитивного рішення
депутатського корпусу обласної
ради геологічне вивчення нафтогазоносних надр здійснюватиметься за кошти НАК «Нафтогаз
України».

У Нововолинську просять не закривати
шахти

Н

е ліквідовувати шахти №1 і
№9, а дати їм можливість допрацювати промислові запаси.
Адже закриття шахт потребуватиме в десятки разів більше коштів,
аніж їх подальше функціонування.
Виділити кошти з державної підтримки на розвиток відокремленого підрозділу «Шахта «Бужанська».
Також передбачити фінансування
на будівництво у 2013-му шахти
№10 «Нововолинська». Виділити
кошти на закриття шахти №5. У
регіоні побудувати завод із переробки нововолинського вугілля на
газ. Такі пропозиції були внесені
під час спільного засідання президії Волинського теркому профспілки працівників вугільної промисловості та громадської ради
виконавчого комітету Нововолинської міської ради.

Як повідомляє офіційний сайт
міськради, Нововолинський міський голова Віктор Сапожніков
звернувся до голів профспілкових колективів, щоб переконати
працівників не вдаватися до радикальних дій. Нагадав, що цього
року ДП «Волиньвугілля» відзначає 15 років із часу заснування.
— Були періоди, коли нам уже
було важко, та ми виживали, —
сказав мер. — І нині будемо шукати шляхи виходу з ситуації.
Учасники спільного засідання
звернулися до міського голови з
проханням розглянути ситуацію,
що склалася на волинських шахтах, на сесії міської ради, від імені міських депутатів звернутися
до голови облдержадміністрації
Бориса Клімчука по допомогу у
вирішенні нагальних питань гірників Волині, а також ініціювати
зустріч із депутатами ВРУ від Волині.
Із відповідним зверненням Віктор Сапожніков виступатиме на
черговій сесії обласної ради.
Нагадаємо, що 28 грудня 2012
року в Нововолинську отримали
Поетапний план дій щодо передачі збиткових шахт на підготовку
до ліквідації, розроблений Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України. Зокрема, у
його перелік потрапили три нововолинські шахти: 1-а, 5-а та 9-а.

Амбулаторії у віддалених районах Луцька
з’являться не скоро

Н

а засіданні комісії соціального
захисту й охорони здоров’я
Луцької міськради йшлося про те,
щоб наблизити первинну медичну
допомогу до городян, які проживають у віддалених районах міста. У
цих районах, а саме на вулиці Привокзальній, у кварталах 40а і 40б,
у мікрорайоні Вишків і в районі
вулиці Дубнівської, треба відкрити амбулаторії загальної практики.
Як повідомив начальник відділу комунального майна, у комунальній власності вільних
приміщень для облаштування
амбулаторій нема. Тож депутати
на сесіях у листопаді та грудні минулого року говорили про те, щоб
закладати гроші на будівництво
чи придбання приміщень, їх реконструкцію, а також на купівлю
обладнання згідно з табелем оснащення МОЗ.
На облаштування однієї амбулаторії, за підрахунками начальника управління фінансів і бюджету
Лілії Єлової, потрібно більше одного мільйона гривень. У міському

бюджеті грошей нема. Тому депутати розглядають план дій щодо
реформування закладів надання
первинної медико-санітарної допомоги, щоб скласти кошториси і подати запити до Кабміну та Мінфіну
про співфінансування. За словами
Єлової, щоб просити гроші в Мінфіну, спочатку треба подати хоча
б орієнтовний кошторис. Та члени
комісії і один із авторів проекту рішення, депутат Андрій Осіпов, не
змогли домовитися про терміни.
Начальник фінансового управління пояснила, що на гроші з
держбюджету можна розраховувати наступного року, після того як у
Мінфін буде подано кошторис проекту. На виготовлення проектнокошторисної документації також
потрібен час, тому, якщо не почати
робити це зараз, процес затягнеться
не на один рік. За планами Осіпова,
говорити про амбулаторії треба не
раніше 2015 року, коли в чотирьох
пілотних регіонах України завершиться медична реформа.
Ольга ЮЗЕПЧУК

