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Події

12,6

стільки мільйонів доз
наркотичного зілля вилучили
протягом 2012 року в Україні
працівники підрозділів
боротьби з незаконним
обігом наркотиків.

У Луцьку узаконили благодійні внески
в лікарнях

Б

лагодійні внески у лікарнях
і поліклініках Луцька будуть
перейменовані на добровільні. Тарифи на проведення аналізів, обстеження та лікування в медичних
закладах з’являться найближчим
часом. Про це йшлося на постійній
комісії міськради з питань соціального захисту й охорони здоров’я.
Голова комісії Ганна Кравчук
повідомила, що відповідне розпорядження прийняв міський голова
Микола Романюк. В умовах обмеженого фінансування медицини
було вирішено, що залучення коштів городян просто необхідне. За
розрахунками, на один ліжко-день
у стаціонарі потрібно приблизно
72 гривні, а виділяється з бюджету
сім-вісім гривень, тоді як у поліклініці на одного пацієнта припадає 30 копійок. При такому фінансуванні, зауважила Ганна Кравчук,
безкоштовно можна зробити тіль-

ки ЕКГ і флюорографію. Якщо ж
потрібні аналізи, обстеження на
апаратурі, за реактиви й енергоносії доведеться заплатити.
За словами начальника управління фінансів і бюджету Лілії
Єлової, фінансування охорони
здоров’я цього року порівняно з
минулим зменшено на три-чотири
мільйони. При цьому 86% бюджетних грошей іде на зарплату медиків і оплату енергоносіїв. Тому,
щоб прокуратура не мала претензій до благодійних кас, було вирішено узаконити «пожертви» городян. Наразі розробляється форма,
за якою пацієнт писатиме заяву на
внесення добровільних внесків.
Голова комісії зазначила, що
визначено вартість кожної послуги, що надаватиметься у медзакладах, яку неодноразово перевірили
антимонопольники.

У Ковелі даішники зупинили
машину зі 75 літрами спирту
Серед білого дня працівники СДСБЕЗ спільно зі
співробітниками Державтоінспекції вилучили 75
літрів спирту. В місті Ковелі правоохоронці зупинили
автомобіль ВАЗ-2107 під керуванням 37-річного
мешканця Ковельського району. Під час огляду
автомобіля у салоні було виявлено та вилучено
15 каністр по п’ять літрів кожна. У справі відкрито
кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (Незаконне
виготовлення, зберігання, збут або транспортування з
метою збуту підакцизних товарів) КК України.

На організацію довиборів
у Луцьку виділили 450 тисяч
гривень
На проведення проміжних виборів до Волинської
обласної ради у міський бюджет Луцька спрямували 450
тисяч гривень. Про це на засіданні постійної депутатської
комісії міськради з питань планування, соціальноекономічного розвитку, бюджету та фінансів повідомила
начальник управління фінансів і бюджету Лілія Єлова.
Нагадаємо, проміжні вибори в обласному центрі
відбуватимуться 17 лютого.

Лікування кіньми — остання
надія для багатьох хворих людей

Ольга ЮЗЕПЧУК

На кордоні з Польщею вилучили картину
Пабло Пікассо

Н

а Волині прикордонники
Луцького загону та митники
виявили картини, які мають культурну й історичну цінність. Вантажний автомобіль «Рено», який
прибув у пункт пропуску «Ягодин» під керуванням громадянина
України, вивели для додаткової

перевірки. Під час огляду прикордонно-митна група знайшла
пакунок, обмотаний у папір і поліетилен. У ньому було п’ять картин і одна ліногравюра. З шести
полотен, які знайшли працівники
пункту пропуску, 32-річний чоловік задекларував тільки чотири.
Як повідомили у прес-службі
СБУ, мистецтвознавча експертиза
вилучених двох предметів мистецтва показала, що ліногравюра
«Жінка в кольє» 1962 року містить
власноручний підпис художника
Пабло Пікассо. «Оригінальність
ліногравюри підтверджена Сертифікатом художнього аукціону (Art
Auction) у Цюріху (Швейцарія)»,
— зазначили у відомстві.
Також експертиза встановила
належність другої картини — її автором є Павло Пожидаєв, про що
свідчать підпис художника й інші
характерні ознаки.

Кубок України з лижного туризму
вибороли волиняни

П

ісля відбіркових стартів на обласних змаганнях кращі волинські туристи взяли участь у V
Кубку України з лижного туризму.
Він проходив 24-27 січня в селі Буковець Івано-Франківської області.
Під керівництвом тренера Леоніда Толстіхіна, директора обласного центру туризму, спорту та
екскурсій, нашу область представляли дві команди: основна і юніорська. До першої ввійшли Олександр Оришко — методист Центру
туризму, Микола Чабанчук, Максим Бондарук, Тетяна Гись (у минулому — вихованці центру, а нині
— студенти). До другої — вихованці Центру туризму.
Протягом трьох днів спортсмени змагалися на різних дистанціях найвищого V класу. На
короткій «Смузі перешкод» абсолютним чемпіоном в особистому
заліку став капітан волинської команди, майстер спорту Олександр

Оришко. Серед дівчат Тетяна Гись
була другою. Наступні два дні відбувались командні змагання, де
спортсмени долали 10-кілометровий «Лижний маршрут» і 3-кілометрову «Смугу перешкод».
Три перші місця за кожну дистанцію і Кубок у черговий раз
здобули волиняни, підтвердивши
непереможний статус Волині з
техніки лижного туризму. Друге місце дісталося господарям
змагань — команді Івано-Франківської області, а третє здобули
спортсмени Закарпаття. Наша
юніорська команда посіла 5-е місце в загальнокомандному заліку,
що є непоганим результатом на
складних дорослих змаганнях.
У лютому цього року в Сумах
наші спортсмени будуть захищати
честь Волині на чемпіонаті України з лижного туризму, де збереться вся еліта туристів-лижників.
Ольга ЯЦЮК

Дитячий церебральний параліч і
аутизм, проблеми з периферичною
нервовою системою, порушення
координації рухів, відкладання
солей, депресії — стійке поліпшення стану хворого з цими й іншими
недугами можна забезпечити за
допомогою нетрадиційного методу
лікування — іпотерапії, тобто верхової їзди. Слово «іпотерапія» походить від грецького «гіппос» — кінь.
Безкоштовні заняття з іпотерапії
проводять на базі Луцької дитячої
кінно-спортивної школи. Хто їх
відвідує і які перспективи розвитку
цього методу лікування в Луцьку,
з’ясовували «Відомості».
Як розповів нам директор цієї
школи Ігор Касянчук, кожного року
до них на заняття приходить до 15
людей. В основному це діти зі вродженими чи набутими хворобами.
Та професійного спеціаліста чи лікаря, який знається на цьому методі,
немає. Інструктори школи, батьки
самотужки за допомогою спеціальної літератури, інформації з Інтернету опановують іпотерапію.
— Для багатьох — це остання
надія на порятунок, — каже Ігор Георгійович. — Люди приходять, просять нас допомогти, і ми починаємо
шукати рішення саме їхньої проблеми. Вже є постійні клієнти, які
займаються по кілька років. Але, на
превеликий жаль, у нас хворі діти,
які окрім їхніх батьків, більше нікому не потрібні.
Щоб від таких занять був результат, за словами пана Ігоря, необхідні
велика терплячість і, крім того, регулярні відвідування басейну, масаж,
заняття у дельфінаріях.
— А деякі батьки попробували,
бачать, що важко, і опускають руки,

— веде далі директор. — Є маленькі діти, які не можуть самі сидіти на
коні, тримати спину, їх треба садовити з інструктором, а деякі на руки
до чужого не підуть, а батьки бояться коня. І якщо тато чи мама сидять
і трусяться, то тварина нервує, і тоді
нема бажаного ефекту.
При іпотерапії, пояснює Ігор
Касянчук, лікування відбувається
масажем і позитивною енергією, яку
тварина віддає людині, через що коні
виснажуються після таких занять.
Тому на одному більше двох-трьох
осіб у день не катають, інакше кінь
стає збудженим. Під час лікувальної
верхової їзди тіло розгойдується у
трьох вимірах: уліво-вправо, вперед-назад, угору-вниз.
Починають працювати вражені
хворобою групи м’язів. Це розвиває
у хворих на параліч рухливість, відчуття рівноваги, координацію рухів.
Температура тіла тварини вища від
людської на 1,5–2°С. М’язи спини
коня, що йде, розігрівають і масажують ноги вершника, нормалізують
м’язовий тонус і підсилюють кровообіг у кінцівках.
— Я тут працюю вже сьомий рік і
бачу ефект від такої терапії, — наводить приклади Ігор Касянчук. — Був
хлопець, який зовсім не міг ходити, а
після занять уже ось від того ліхтаря
(показує рукою. — Авт.) до конюшні йшов сам. Але він, окрім того, з
мамою посилено плавав. Дівчинка
була, погано говорила, у неї післяродова травма, але з часом почала
розмовляти зв’язними реченнями.
Були такі, що навіть сидіти не могли,
а зараз сидять. Але тут велику роль
відіграє терпіння батьків.
Пан Ігор каже, що «кінна» лікувальна терапія корисна не тільки
дітям, а й дорослим. Наприклад,

тим, хто довго сидить за кермом чи
комп’ютером, має проблеми з хребтом, спиною, але, звичайно, тільки
якщо нема протипоказань.
— Для іпотерапії підбираються
спеціальні тварини, по-перше, вони
мають бути гарними, — веде далі
Ігор Георгійович, — бо дітям, особливо маленьким, цікаво, коли кінь
різномастий. Спокійні, флегматичні
за характером. Маємо наразі троє
коней, підготовлених для іпотерапії.
Катаємо без сідла та зі збруєю, зафіксовуємо, адже треба, щоби тіло пацієнта доторкалося до тварини. Тоді
передається позитивна енергія від
коня, хворий заспокоюється. При
цьому виконуються різні вправи,
залежно від особливостей хвороби
дитини.
Наразі заняття проходять тільки навесні, влітку та восени, бо, за
словами пана Ігоря, щоб займатися
з дітьми взимку, необхідний критий
манеж.
— В офісі ми могли б і кімнату
надати для лікаря, який би приймав хворих, реєстрував, розробляв гімнастику, — продовжує Ігор
Георгійович, — бо поки що вся ця
лікувальна терапія має любительський характер. Просто витрачаємо
свій час, свої сили, та й дітки трохи
заважають роботі, але ми на те не
звертаємо уваги, йдемо людям назустріч. Наші коні з племінного господарства, які працюють із хворими,
також виснажуються. Та за свої послуги ми не беремо ні копійки. Три
роки тому був тут начальник міського управління охорони здоров’я
Федір Кошель, ішлося про те, щоб
розвивати іпотерапію і поставити її
на серйозний професійний рівень у
Луцьку, однак на балачках усе й завершилося.
«Відомості» поцікавилися думкою Федора Гнатовича з цього приводу.
— Так, це питання якось загасло, не вистачило нам тоді коштів, —
каже Федір Кошель. — Але думка ця
хороша, адже іпотерапія — найкращий спосіб для реабілітації хворих
на ДЦП діток. У нас приблизно чотириста дітей хворіє, 150 із них можна було б охопити цією лікувальною
терапією. Ми готові координувати
ці питання, можемо допомогти у пошуках спонсорів, надати лікаря для
консультацій, однак організаторами
мають виступити громадські організації. У нас їх до п’ятнадцяти лише
тих, що опікуються хворими, а що
вони роблять?
Якщо така ініціатива прозвучить, Федір Кошель готовий зібрати
спільну нараду з громадськими організаціями, спонсорами, представниками управлінь охорони здоров’я,
щоб домовитися, на яких умовах утілювати цей проект.
Людмила ШИШКО

75 тисяч гектарів мисливських угідь на Волині знайшли господарів

Н

а оперативній нараді голова
облдержадміністрації
Борис
Клімчук оприлюднив перелік мисливських угідь, які закріплені за підприємствами обласного управління
лісового та мисливського господарства і можуть бути передані в оренду. Клімчук повідомив, що з переліком запропонованих ділянок можна
ознайомитися на сайті Волинського
ОУЛМГ. «Інформація про них відкрита, проте протягом трьох місяців
не зголосилося жодного охочого господарювати там», — висловив здивування голова облдержадміністрації.
Отже, до передання в оренду
пропонується 75 тисяч гектарів мисливських угідь у чотирьох районах
краю — Любешівському, Ратнівському, Камінь-Каширському та
Любомльському.
«Майбутні орендарі, — підкрес-

лив Борис Петрович, — повинні чітко розуміти, що в області необхідно
дотримуватися ліцензій і норм, а
також вчасно платити за оренду. І
має бути жорсткий контроль з боку
управлінців лісового та мисливського господарства. Ми пропонуємо
роботу і підтримку, натомість вимагаємо прозорості та дотримання
правил ведення бізнесу».
Тим часом на засіданні комісії з
питань екології депутати обласної
ради розділили 75,7 тисячі гектарів угідь між приватними фірмами:
ПП «Садівська дача» отримало у
користування 4295 га, малому приватному підприємству «Вероніка»
надано 9505 га, ТзОВ «Веста-М» —
3536 га, ТзОВ «Вулф-К» — 13217 га,
ТзОВ «ДОФ Абро»» — 3066 га,
ТзОВ «Ішів» — 14253 га. Товариству з обмеженою відповідальністю

«Майдан Мисливський» депутати
надали угідь на 8318 га. «Павлівське мисливське господарство»
користуватиметься 7021 га угідь, а
ТзОВ «Станово» — 10895 га. Крім
того, громадська організація «Мисливсько-рибальський клуб «СтохідКозацький» отримала у користування 4863 га.
Угіддя надані згаданим підприємствам терміном на 25 років.
Більшість депутатів обласної
ради, які є членами комісії з питань
екології, підтримують ініціативу
Бориса Клімчука стосовно того,
що угіддя мають бути у приватних
руках. Мовляв, це забезпечить належну охорону рослинного та тваринного світу і знизить прояви браконьєрства.
Ірина КОСТЮК

