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70%
стільки українських
працівників розповіли,
що вживають алкоголь на
роботі — на корпоративах,
під час святкувань. Такими
є результати опитування,
проведеного hh.ua.

На травневі свята українці
відпочиватимуть дев’ять днів

На Рівненщині відкрили
обласний перинатальний центр

На травневі свята українці відпочиватимуть 1, 2, 3, 4 та
5 травня, а також 9, 10, 11 та 12-го. Так, Кабінет Міністрів
України переніс робочі дні в 2013 році з п’ятниці, 3
травня, на суботу, 18 травня, та з п’ятниці, 10 травня, на
суботу, 1 червня, йдеться у відповідному розпорядженні
Кабміну. Робочі дні переносяться задля створення
сприятливих умов для святкування 1 і 2 травня — Дня
міжнародної солідарності трудящих, 9 травня — Дня
Перемоги, а також раціонального використання
робочого часу.

На зведення цього об’єкта залучали бюджетне
фінансування (держбюджет — 61 мільйон гривень,
обласний — 16 мільйонів, іще п’ять — спонсорські
кошти. Заклад, який був у Рівному, реконструювали і
зробили на поверх вищим, а також звели новий корпус.
Завдяки цьому вдалося розмістити три нові відділення.
Також тут створили потужну медичну базу, що відповідає
європейським стандартам. Так, медики, зокрема, зможуть
виходжувати глибоко недоношених 500-грамових
малюків. Для цього облаштували спеціальне відділення.

Події
Приватний коледж втратив ліцензію, але не
відпускає студентів у інші навчальні заклади
Студенти Володимир-Волинського
медико-технічного коледжу стали
заручниками власниці приватного
вищого навчального закладу. Ще 6
грудня наказом Міністерства освіти
і науки виш позбавлено ліцензії на
підготовку молодших спеціалістів зі
спеціальностей «Лікувальна справа», «Сестринська справа» та «Фармація» за численні порушення умов
надання освітніх послуг. У тому ж
наказі було передбачено, що всіх
студентів зі спеціальностей, ліцензії
яких анульовано, а їх 188, переведуть до інших навчальних закладів
на ті самі спеціальності. Розподілити дітей — і першокурсників, і
випускників — було вирішено в
медичні коледжі у Луцьку, Ковелі та
Ківерцях. Але керівниця сумнозвісного закладу Надія Стеценко
відмовилася видавати довідки для
переведення студентів. А також подала позов проти міністерства і за
ухвалою суду домоглася призупинення дії наказу.
Формально коледж у Володимирі-Волинському функціонує. Адже
Волинський окружний адміністративний суд частково задовольнив
прохання позивачки Стеценко, яка
нарікала на збитки і порушення
прав студентів, і «заморозив» дію міністерського наказу з формулюванням «до остаточного з’ясування обставин». Фактично ж, як заявляють
батьки студентів, навчання не відбувається, а інші заклади відмовляються приймати вже відрахованих дітей,
аргументуючи відсутністю ліцензійних місць. Батьки захвилювалися:
власниця коледжу Надія Дем’янівна
і її чоловік-директор Григорій Стеценко (він же — ректор Луцького
біотехнічного інституту) не видають
академдовідок, які є підставою для
переведення. Тринадцять батьків,
яким таки вдалося вибити свої документи, звернулися по допомогу до
депутата облради Ігоря Гузя. 19 лютого в облдержадміністрації зібрали
нараду в заступника голови ОДА
Олександра Курилюка, де прийняли рішення, що дев’ятеро студентів
будуть навчатись у луцькому медучилищі, четверо — у ковельському.
Наступного дня діти прибули на місця, та розпочати навчання в нових
закладах не змогли. У медколеджі
Луцька та Ковеля зателефонували з
міністерства і сказали не приймати
дітей, поки не буде рішення суду.
Студенти, які приїхали з Володимира-Волинського, Нововолинська,

У відчаї батьки студентів прийшли в держадміністрацію до керівництва області

околишніх сіл із усіма речами, а дехто винайняв квартиру, заплативши
за місяць-два наперед, опинились у
«підвішеному» стані.
— Моя дочка прийшла в групу,
познайомилась із усіма, з куратором,
її дуже добре прийняли. Вона побула на двох парах, а перед третьою її
попросили вийти з аудиторії. До директора Луцького медколеджу приїхала Стеценко та погрожувала їй
судом. Також подзвонили з міністерства і сказали не брати наших дітей,
— розповіла мама однієї студентки.
— Якщо чекати рішення суду,
то це може бути тиждень, місяць, а
то й півроку, — пояснює хвилювання батьків Антон Петрович, один із
них. — А діти не вчаться, втрачають
час. Так, вони відвідують коледж, але
заняття — три години фізкультури.
Або педагоги просто кажуть читати
книжки, а самі роблять свої справи.
Батьки просять одного: дайте можливість нашим дітям далі вчитися.
У коледжах є готові місця для наших
дітей, аби була воля місцевої влади
та чиновників із міністерства. Якщо
найближчим часом не буде вирішено це питання, ми піднімемо громаду, приїдемо зо чотириста людей,
візьмемо плакати й оголосимо голодування.
Витребувати академдовідки змогли близько тридцяти студентів. При
цьому, як розповіли батьки, Надія
Стеценко вимагала оплату за січень
і половину лютого, як за навчання
(місяць на різних спеціальностях

коштує від 600 до 725 гривень). Без
грошей документів не підписувала.
Від інших батьків переховується, на
телефонні дзвінки не відповідає.
— У мене дві дочки вчились у
Володимирі, одна — на лікувальній
справі, друга — на фармації. Заплативши за обох за січень–лютий, ми
отримали документи про відрахування та для переведення у Ковель.
Приїхали туди, а дітям показали
розклад і відразу відправили назад.
Мотивували тим, що нема ліцензійних місць. Діти знервовані, плачуть,
узагалі не хочуть в області вчитись.
Одна донька просить перевести її в
медколедж до Львова, а там навчання коштує 15 тисяч, — бідкається
мама Олена Курчак.
Втомлені боротьбою з власницею приватного коледжу та «відфутболюванням» у інших закладах,
батьки прийшли в облдержадміністрацію.
— Наша позиція однозначна і
тверда — цей заклад буде закритий,
а діти продовжать навчання в інших коледжах, — запевнив батьків
заступник голови ОДА Олександр
Курилюк. — Є законна процедура,
суд призупинив дію одного пункту
наказу МОН, у зв’язку з виконанням
ухвали суду коледжі повертають дітей у Володимир-Волинський. Треба
подавати апеляцію.
— Суди будуть виграні, тому що
Міністерство освіти праве. Йдеться
не про суди, а про дітей, — звернувся
до батьків голова ОДА Борис Клімчук.

У міськраді хочуть, щоб лучани
виготовляли документацію на
будівництво парканів

Луцький суд знову
розглядає справу
судді-хабарника

О
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городжувати свої будинки лучани незабаром будуть за новими правилами. На сайті міської
ради з’явився проект рішення виконкому «Про затвердження Положення про порядок влаштування огорож у місті Луцьку».
Згідно з баченням авторів документа, особа, яка має намір
встановити огорожу, повинна
отримати на це дозвіл — рішення виконкому Луцької міськради на проведення таких робіт. У
разі, якщо члени міськвиконкому
проект затвердять, щоб обгородити власну земельну ділянку, її
власникам доведеться замовляти
проектну документацію у сертифікованих спеціалістів ліцензованої
проектної організації.
Висота огорожі не має перевищувати 1,6 м від рівня землі (не
враховуючи висоту огорожі, що
слугує підпірною стіною). Нижня,
цокольна частина огорожі може

бути глухою, висота її не повинна перевищувати 0,75 м. Тобто
загальна висота паркану не може
перевищувати 2 м 35 см. До того
ж верхня частина огорожі повинна бути прозорою. Отже, будувати триметрові суцільні паркани у
Луцьку заборонять.
Для влаштування огорожі
необхідно використовувати природні та традиційні матеріали: камінь, облицювальну цеглу, бетон,
дерево, а також металеві елементи
— кований і прокатний метал, металеву сітку.
За невиконання нових вимог
до облаштування огорожі лучан
можуть притягнути до адміністративної відповідальності.
Щоправда, у новому порядку
нічого не сказано про долю парканів, які вже встановлені: чи не
доведеться їх узаконювати або ж
зносити, якщо не відповідають
встановленим правилам.

права про обвинувачення в
одержанні хабара в розмірі 400
тисяч гривень суддею Залізничного
райсуду Львова Ігорем Ганичем знову розглядається у Луцькому міськрайонному суді. Про це повідомляє
ZIK.
Нагадаємо, 16 лютого 2011 року
співробітники СБУ та Генпрокуратури затримали суддю під час отримання ним 400 тисяч гривень хабара.
Однак у липні 2012 року Луцький
міськрайонний суд виправдав Ганича за відсутністю в його діях складу
інкримінованих злочинів — одержання хабарів за прийняття процесуальних рішень у цивільних і
кримінальних справах. Але вже в
серпні стало відомо, що прокуратура Волині оскаржила в апеляційному
порядку цей вирок. Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від
30 жовтня 2012 року вирок суду першої інстанції скасовано. Справу направлено на новий судовий розгляд.

— Я гарантую, що четвертий курс,
тобто 26 випускників, буде атестований у Луцькому базовому медичному коледжі, всі отримають дипломи.
Перший–третій курс — відраховуйтесь із Володимира та подавайте документи в один із трьох волинських
коледжів на вибір. Діти мають сідати і
вчитися. За фактом прибуття їм надаватимуть ліцензійні місця.
На зауваження, що офіційно
студенти вважатимуться прогульниками у Володимир-Волинському
коледжі та вільними слухачами — в
інших навчальних закладах, голова ОДА наголосив, що їх зарахують
внутрішніми наказами після подання заяв.
— Я вам розкажу трошки історії
з цією ж сім’єю Стеценків, — додав Борис Петрович. — У 1994 році
вони швиденько «зляпали» ліцензію
і відкрили в Луцьку, в університеті,
медичний факультет, платний. Вступило вісімдесят дітей. Рік минув, і
батьки прийшли до мене так само,
як і ви. Вони розповіли, що студенти
рік провчилися з допомогою крейди
та дошки. Тодішній ректор медінституту у Львові Павловський, нині
покійний, і міністр охорони здоров’я
Сердюк дали вісімдесят додаткових
місць на львівський університет,
утворили так званий волинський
факультет, і всі діти отримали дипломи лікарів. У 2007 році Стеценки
знову пропонували й напосідали,
щоб іще раз створити в Луцьку медичний інститут. На щастя, цього їм
не дозволили зробити.
Наступного дня після зустрічі з
головою ОДА батьки повели дітей в
обрані коледжі, та керівництво знову пояснило: нема дозволу з міністерства. 21 лютого прийшов лист від
заступника міністра Євгена Суліми,
в якому дозволено збільшити обсяг
ліцензійних місць у Луцькому медколеджі для 26 випускників із Володимира. А ввечері 22 лютого МОН
надіслало у Луцьк, а також директорам Ківерцівського та Ковельського
медичного коледжів листи з дозволом одноразового перевищення ліцензованого обсягу. Це означає, що
студенти Володимир-Волинського
медико-технічного коледжу, які взяли академдовідки та написали заяви,
можуть продовжити навчання в інших вишах. «Як я і обіцяв батькам
студентів, їхні діти влаштовані на
навчання в три державні комунальні
медичні заклади області. Ми маємо
дозволи на одноразове перевищення обсягу ліцензованих місць у ці

 ХТО ТАКІ СТЕЦЕНКИ

Правоохоронні органи добре
знають родину Стеценків — і
чоловік, і дружина є фігурантами
кримінальних справ про
хабарництво і розтрату. Так,
Волинська обласна прокуратура
висунула звинувачення проректору
Луцького біотехнічного інституту
Надії Стеценко в отриманні хабара.
Проректор і викладач вузу була
затримана влітку 2012 року під час
вступних іспитів. Спочатку йшлося
про хабарі у 17 тисяч гривень,
однак під час слідства з’явилася
цифра — 42 тисячі. Кримінальну
справу щодо Надії Стеценко
завершено і передано до суду.
Тим часом ректор Луцького
біотехнічного інституту (і
директор Володимир-Волинського
медколеджу) Григорій Стеценко
відпущений на підписку про
невиїзд. У травні минулого
року проти нього порушили
кримінальну справу, проте чоловік
нібито почав переховуватися
від правоохоронних органів, що
пізніше пояснив проходженням
лікування. 12 лютого його
затримали. Згодом стало
відомо з матеріалів сайту
«Під прицілом», що під час
затримання в Стеценка стався
серцевий напад і його замість
СІЗО відвезли у кардіологічне
відділення міської лікарні. Григорія
Стеценка обвинувачують за ст.
365 ККУ «Перевищення влади
або службових повноважень» за
фактом розтрати статутного фонду
Луцького біотехнічного інституту.
Після привласнення частки одного
з засновників вишу, який помер,
він нібито розпродав майже
всі приміщення, що належали
інституту. «На папері» майно
продавалося дуже дешево, та
правоохоронці виявили, що він
привласнив більше 1 мільйона
гривень, які мали б бути повернуті
до статутного фонду біотеху.
вузи», — сказав на оперативній нараді 25 лютого Борис Клімчук.
Тим часом на 27 лютого було
призначено засідання Державної
акредитаційної комісії, на якому повторно розглядатиметься питання
позбавлення чи повернення ліцензії
медико-технічному коледжу, який
працював у княжому граді десять
років.
Ольга ЮЗЕПЧУК

У Маневицькому районі мають намір
забудувати 69 гектарів лісу

В

угіддях державного підприємства «Маневицьке лісове
господарство» хочуть збудувати
житловий район. Про це під час
оперативної наради заявив голова Волинської обласної державної
адміністрації Борис Клімчук. За
його словами, Маневицька селищ-

на рада має плани забудови 69 гектарів території лісового господарства, пише «ВолиньPost».
«Тісно маневиччанам, нема
куди будуватися. Грошики є на
грибах та ягодах, а будуватися
ніде», — прокоментував голова
ОДА.
Уже є постанова Кабміну про
дозвіл, яка враховує клопотання
Маневицької селищної ради і згоду Волинського обласного управління лісового та мисливського
господарства. Клімчук наголосив
на тому, що будівництво можна
розпочати лише за наявності генерального плану, де буде передбачено зведення водної та газової
мереж, щоб мешканці потім не
скаржилися на відсутність зручностей.
«Дороги, електрифікація, газифікація, а тоді вже будиночки. Хай
кооперативи створюють, мучаться
рік, другий, сьомий, але самобудів
тут не буде. Це має бути сплановане селище», — заявив губернатор.

