70% українців вдаються
до самолікування

Стали відомі переможці премії
«Українська книжка року»

Здебільшого українці лікуються «як бабка нашептала», заявила міністр охорони здоров’я Раїса
Богатирьова. «Людина вирішує, що може отримати пораду по телевізору, відсоток самолікування
в Україні досяг 70%. Із 20 мільярдів гривень, на
які сьогодні купуються препарати, тільки чотири
витрачаються на ті хвороби, які формують клас
основних захворювань українців. Тобто люди
купляють те, що не впливає на основні захворювання», — пояснила Богатирьова.

Це щорічна премія Президента, заснована у 2009 році.
У номінації «Художня література» премію присуджено
книзі поезій Леоніда Череватенка «Закляте залізо». У
номінації «Українознавчі праці» переможцем серед 27
претендентів визнано видання «Опішнянська мальована миска другої половини ХІХ — початку ХХ століття»
(автор-упорядник — Олесь Пошивайло). У номінації
«За сприяння у вихованні молодого покоління» нагороджено книгу Петра Саса і Генуте Керкіне «Хотинська
битва 1621-го — битва за Центральну Європу».

13
Відомості.інфо
№6 (646)
7 - 13 лютого 2013 року
http://www.vidomosti.info/

Життя

Майданчик для паркуру в Ковелі хочуть
відкрити до літа

У

Вихованці садочка у селі Городок снідають із задоволенням за новими столиками

В’язні Маневицької колонії виготовляють
меблі, не гірші від фабричних
На початку січня радісна подія для
дошкільнят трапилась у селі Городок Маневицького району. Всього
за п’ять місяців будівельники звели
новенький дитсадок, до якого вже
зараз ходить 45 дітлахів. Та найцікавішим є те, що меблі для закладу
виготовили ув’язнені Маневицької
виправної колонії. Як з’ясували
«Відомості», в’язниця вже встигла
зарекомендувати себе у районі як
хороший виробник зручних меблів
для дошкільнят і школярів.
Начальник виробничого відділу Маневицької виправної колонії
№42 Микола Никитюк розповів, що
виготовляти меблі у колонії почали
три десятки років тому. З часом процес удосконалювався, і вже сьогодні
продукція виходить нічим не гіршою, ніж в інших вітчизняних виробників.
— Щороку асортимент збільшується, от уже пішли шкільні, дитячі
меблі. Ми їх виготовляли й раніше,
проте не в такій кількості, як останніх два роки. Спочатку ми облаштовували шкільні класи в Маневицькому районі, потім вийшли на інші
— Ковельський, Турійський. Це така
собі реклама: один другому переказав, а ми в результаті маємо багато
замовлень, — розповів пан Никитюк.
А замовлень дійсно було чимало.
— Минулого року ми отримали
велике замовлення на 417 тисяч гривень від Смідинської школи Старовижівського району на виробництво
меблів. Дитячий садочок у селі Комарово замовив у нас устаткування
на 57 тисяч, садок у Копиллі — на
45 тисяч гривень. Працювали торік
і для садків Турійська та села Луків.
Зараз маємо замовлення від дитсадочка села Люблинець, — каже Микола Петрович.
До слова, ціни на меблі у виправній установі значно нижчі, ніж в інших українських виробників.
«Відомості» поцікавились у на-

чальника виробничого відділу, яким
чином ув’язнені потрапляють на
меблевий цех і чи отримують за це
гроші.
— Якщо засуджені виявляють
бажання, то при колонії діє профтехучилище, де вони навчаються на
столярів, меблярів. Загалом зайняті
роботою наразі 135 засуджених, із

завжди, але з часом приміщення
стало настільки аварійним, що у
нього було страшно водити дітей.
Двоповерхова будівля 63-го року
була пристосована під садок, однак
останні одинадцять років її вважали
аварійною, тому потреба у новій поставала гостро.
— В нас і проектно-кошторисна

Ковелі презентували напрацювання місцевих активістів
і спортсменів, які захоплюються
паркуром і стрітворкаутом. Таким
чином хочуть вплинути на владу,
щоб вона дала дозвіл на землю під
будівництво спортмайданчика.
Паркур і стрітворкаут прийшли в українську культуру порівняно недавно, проте швидко знайшли свою нішу та відокремились
у нові види спорту, які розвивають
силу, спритність, сприяють здоровому способу життя та значною мірою дисциплінують. А от майданчик для паркуру — новинка для
Волинської області. Та й в Україні
такі можна на пальцях перелічити.
Спортсмени, яких у самому Ковелі
більше 300, змушені тренуватись у
непристосованих для цього місцях
— на шкільних спортмайданчиках,
у парках, на примітивних брусах і
перекладинах.
Щоб продемонструвати владі,
що спеціалізований майданчик —
не забаганка школярів, було проведено збір підписів на підтримку його створення. Підписалося
понад 1300 людей, що має стати
вагомим аргументом для місцевої
влади. Батьки підтримують цю ініціативу, адже зі створенням спеці-

ального місця вони знатимуть, де
зараз їхні діти, що вони не з пляшкою пива та цигаркою у сумнівній
компанії, а займаються спортом
у безпечному місці під наглядом
тренера.
Наразі готують кошторисну
документацію й тривають переговори з меценатами, деякі з яких
уже зголосилися надати фінансову
підтримку. Тож щодо фінансування ініціатори створення майданчика спокійні, залишилося тільки
отримати всі необхідні дозволи від
міськради. Якщо на найближчій
сесії рішення буде позитивним, то
облаштувати майданчик обіцяють
уже до літа.

Кращі команди КВН позмагаються
у Луцьку за «Кубок Любарта-2013»
ської ліги КВН), «Збірна Тернополя» («Оптом дешевше» та «VIP»;
чемпіони Галицької ліги КВН, віце-чемпіони ліги КВН «Волинь»,
чемпіони Західноукраїнської ліги
КВН, учасники «Бійцівського клубу»).
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Ігровий куточок «Аптека» у копилівському садочку

яких 80 чоловік працюють мебльовиками, решта робить столярні вироби, виготовляє бруківку. Ув’язнені
отримують гроші за свою працю,
щоправда, зарплати не дуже високі, адже все залежить від обсягу виконаної роботи, — повідав Микола
Никитюк.
Претензій до виготовлених меблів, як переконують у колонії, поки
не надходило. Задоволені ними, зокрема, у садках сіл Городок і Копилля Маневицького району, де вдалося
побувати «Відомостям».
Завідувач Городецького дошкільного навчального закладу Євгенія
Крисик зраділа появі кореспондента
й одразу влаштувала екскурсію.
Садочок у селі Городок існував

Дитячі шафи для іграшок милують око своєю яскравістю

документація була готова, але пролежала вона три роки, а будівництво
так і не розпочалося. Завезли тільки
щебінь. Через відсутність грошей
справу так і не зрушили з місця. Новий сільський голова нам пообіцяв,
що якщо не побудує садочок, то хоча
б розпочне цю справу. Торік у серпні заклали капсулу під будівництво,
а вже в січні цього року відбулося
відкриття закладу, — ділиться спогадами завідувачка. — Переїжджати
у новий дитсадочок не мали з чим,
бо меблі були надто старими. Будівельна фірма ПМК-19 домовилася
з Маневицькою колонією про виготовлення меблів. За нашим замовленням були зроблені двоповерхові
ліжка, столики та стільчики для дітей, шафки для одягу та білизни,
ігровий куточок «Перукарня» та
стелажі для книжок. Іще нам мають
довезти ігрові куточки «Магазин»,
«Аптека» та куточок рядження.
Євгенія Крисик каже, що естетичний вигляд влаштовує і діток, і
їхніх батьків. Замовлені меблі обійшлися бюджету майже в 109 тисяч
гривень. Сподобалося й те, що з роботою в колонії впоралися швидко
— усе виготовили за місяць.
Садочок у селі Копилля теж має
чим похизуватися. Півсотні діток
відвідують дошкільний заклад із
превеликим задоволенням, адже побавитися там є чим: ігрових куточків вистачить і для хлопчиків, і для
дівчаток. Садок здали в експлуатацію у серпні минулого року, і за цей
час жодних нарікань на меблі, виготовлені ув’язненими Маневицької
колонії, не було.
Ірина КОСТЮК

лютого в Палаці учнівської
молоді Луцька ось уже втретє пройде традиційний турнір
команд КВН «Кубок Любарта».
Попередніми володарями цього
трофею є рівненська «Аварія» та
буковинські «Торнадо Люкс».
Цьогоріч за почесний кубок
позмагаються чотири команди:
«Другой мир» із Луганська (віце-чемпіони Кубка Президента
України-2012, чемпіони Вищої
естонської ліги КВН, чемпіони
телевізійної ліги КВН «Європа»,
учасники Прем’єр-ліги КВН-2013),
«Заїнька» з Запоріжжя (чемпіони
Призовий фонд Кубка Любарта — 16000 гривень. Спеціальний
гість заходу — актор команди КВН
«ЧП» Мінськ Євген Сморигін,
який завітає до Луцька в рамках
проекту «Краще тверезе життя,

Дніпровської ліги КВН-2012, чемпіони Кубка українських ліг-2012,
фіналісти Першої української ліги
КВН-2012, фіналісти ліги КВН
«Європа»-2012, учасники Вищої української ліги КВН-2013),
«Еталон» зі Львова (чемпіони
телевізійної ліги КВН «Європа»,
півфіналісти Першої української
ліги КВН, півфіналісти Слобожан-

щоб сім’я щаслива була!».
Команди зіграють конкурси
«Візитка», «Розминка», «Капітанський біатлон», «Відеоконкурс» і
«Музичне домашнє завдання».

