
Волинь як аграрна область ви-
робляє достатньо сільськогос-

подарської продукції, тож і ціна 
відповідна. Про це свідчать дані 
за I квартал цього року, які голова 
облдержадміністрації Борис Клім-
чук оприлюднив на оперативній 
нараді. 

«Цінова ситуація за цей період 
в області стабільна, і, як завжди, 

маємо найдешевший спожив-
чий кошик», — підкреслив Борис 
Клімчук. 

«Так, ціна на картоплю та бу-
ряк є найнижчою в державі, на ци-
булю й огірки тепличні — ми другі, 
на томати і моркву — треті. Лише 
за вартістю капусти наш регіон 
посів сьому сходинку серед інших 
областей», — додав він. 

«Сьогодні Україна створює 
сприятливі умови для господарів, 
які працюють на землі. Й аграріям 
за їхню роботу — величезне спаси-
бі», — наголосив Борис Клімчук. 

Голова облдержадміністрації 
додав, що середньомісячна заро-
бітна плата в області за перший 
квартал поточного року сягнула 
2 369 гривень. Водночас нагадав, 
що «наш регіон за темпом росту 
зарплати, — старт який Волинь 
узяла ще три року тому, — лідирує. 
Роботу в цьому напрямку продо-
вжуватимемо й надалі». 

Напередодні Вербної неділі 
українське православ’я отримало 
від волинян справжній подарунок 
із нагоди 1025-ліття хрещення 
Київської Русі — факсимільну копію 
Луцького Псалтиря XIV століття. 
Оригінал цієї найбільш екзотичної 
книги Середньовіччя знайдено в 
Лаврентіївській бібліотеці Флорен-
ції у 1954 році. І лише нині, завдяки 
зусиллям керівника Волинської 
єпархії УПЦ митрополита Нифонта, 
голови Волинської облдержадміні-
страції Бориса Клімчука та благо-
дійного фонду «Рідна Волинь», 
тисяча примірників точної копії уні-
кальної пам’ятки знову з’явилося 
на древній Землі Волинській. 

Презентація манускрипту, в па-
літурному оформленні якого вико-
ристані мотиви тиснень українських 
рукописів XIV–XVII ст., попервах 
відбулась у Києві. Столичні експер-
ти і священики одностайно визнали 
його унікальність не тільки в ца-
рині духовності, а як видання над-
звичайно цікавого та пізнавального 
щодо палеографії, текстології, роз-
витку церковнослов’янської мови на 
східнослов’янському ареалі, історії 
самої української мови. Книга ви-
дана з благословення Предстоятеля 
УПЦ Блаженнішого митрополита 
Київського і всієї України Володи-
мира, що засвідчує неабияке значен-
ня події. Невипадково після презен-
тації волинська делегація побувала 
на аудієнції в Блаженнішого митро-
полита Володимира у Києво-Печер-
ській лаврі. Глава УПЦ був втішений 
плідною співпрацею волинської вла-
ди та церкви, висловив сподівання 
на її продовження. 

— Вихід у світ книги Середньо-
віччя — Луцького Псалтиря XIV ст. 
— є продовженням добрих справ, 

які відбуваються на Волині, — зазна-
чає митрополит Луцький і Волин-
ський Нифонт. — Луцький Псалтир 
було написано біля Луцького замку, 
а саму книгу знайшли у Флоренції і 
нині видали за підтримки губерна-
тора Бориса Клімчука, який не впер-
ше робить внесок у розвиток і збе-
реження духовності. На Волині це 
другий псалтир, бо торік Волинська 

єпархія за підтримки голови ОДА 
перевидала ще один унікальний ма-
нускрипт XIV ст. — Луцьке Єванге-
ліє. Ми дякуємо Господу за його Ве-
ликі провидіння, завдяки яким були 
перевидані ці рукописи. 

Зважаючи на заслуги перед Укра-
їнською православною церквою, гла-
ва УПЦ Блаженніший митрополит 
Володимир нагородив митрополита 

Волинського і Луцького Нифонта і 
голову Волинської облдержадміні-
страції орденами Святителя Мико-
лая Чудотворця. Адже саме завдяки 
їхнім зусиллям волиняни мають 
можливість осягнути святість і му-
дрість унікального видання, яке на-
зване Флорентійським Псалтирем, 
одначе написане у Луцьку місцевим 
отцем Іоаном. 

«З часу століть рукопис став 
не тільки визначною пам’яткою 
слов’янської писемності й право-
славної віри, але й глибоким дже-
релом дослідження історії любої 

мені рідної Волині, — зазначає у 
слові до видання голова ОДА, один 
із ініціаторів перевидання Луцького 
Псалтиря Борис Клімчук. — Книга 
написана 1384 року, в період одного 
з найвищих злетів Луцька… Про-

славити цей край панотцю допомо-
гли нащадки литовського князя Лю-
барта, котрий став християнином, 
перейняв тутешні звичаї і мову та 
дбав про Волинь, як про рідну свою 
Вітчизну». 

— Беручи участь у перевиданні 
рукопису, мрію, щоб із поверненням 
цієї давньої святині на її історичну 
землю відновилася й пишна слава 
древнього Луцька та Великої Воли-
ні, — зізнається губернатор краю. 
— Я гордий за це видання, яке під-
тверджує ще раз українську євро-
пейськість. Знаю, що цей духовний 
фоліант утвердить нашу віру в себе, 
в Україну й у Всевишнього. 

За словами Бориса Клімчука, 
примірник перевиданого Луцького 
Псалтиря одразу після презента-
ції в столиці ліг на стіл Президента 
України Віктора Януковича. Як під-
твердження, що волинська влада 
дотримується курсу глави держави, 
його слова: «Наша нинішня держав-
на політика спрямована на створен-
ня сприятливих умов для діяльності 
конфесій, забезпечення рівних прав 
і можливостей для всіх релігійних 
організацій, миру та злагоди у релі-
гійному середовищі, утвердження 
віросповідної та світоглядної терпи-
мості, а також поваги між віруючи-
ми». 

До слова, як стало відомо з офі-
ційних джерел, Волинська єпархія 
вже отримала благословення Пред-
стоятеля Української православної 
церкви й ухвалу Президента Вікто-
ра Януковича представити Луць-
кий Псалтир XIV ст. у Раді Європи 
та ЮНЕСКО. Крім того, на Волині 
готується до випуску наступна дру-
кована пам’ятка православ’я — Во-
линське (Холмське) Євангеліє, єдина 
копія якого перебуває за кордоном. 

Віктор ТКАЧЕНКО

На території старої виробничої 
бази у селі Звиняче, що на Го-

рохівщині, ТзОВ «Волинь-зерно-
продукт» будує сучасний елеватор. 

Як відзначив керівник підпри-
ємства Євген Дудка, товариство 
лідирує на ринку переробки зерна, 
тому й потребує розширення. Но-
вий елеватор розрахований на 10 
тисяч тонн пшениці. Встановлять 
там сучасне устаткування амери-
канського виробництва, що дозво-
лить зберегти хорошу якість зерна 
та заощадити на енергоносіях. 

Господарство має мережу з 
восьми елеваторів, на одному з 
яких і триває реконструкція. Всі 
роботи на об’єкті планують завер-
шити до 1 липня поточного року. 

Крім того, підприємство збираєть-
ся збудувати сучасний млин. 

До слова, торік Волинь експор-
тувала 420 тисяч тонн зерна, план 
на 2013-й — один мільйон тонн. 
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стільки столичних 
мільйонерів задекларували 
свої статки. Про це 
повідомила голова ДПС 
у Києві Ірина Носачова, 
йдеться у повідомленні 
податкової Києва.

Араб купив українку за 17 
тисяч доларів 
До чергового Ужгородського райвідділу міліції 
звернулася мешканка Чопа, яка повідомила, що 
в листопаді 2012 року її 27-річна дочка у пошуках 
гідного заробітку відправилася в Саудівську Аравію. 
Спочатку дівчина працювала в нічному клубі в Лівані, 
потім опинилася в Об’єднаних Арабських Еміратах, 
де вийшла заміж за місцевого жителя. Але чоловік 
відпустити додому українську дружину не захотів, 
оскільки, каже, заплатив за неї 17 тисяч доларів. 
Обставини справи тепер з’ясовують правоохоронці. 

На перинатальний центр               
у Луцьку держава цьогоріч 
виділить 50 мільйонів гривень 
Таке рішення прийняла експертна комісія Державного 
агентства з інвестицій та управління національними 
проектами. Крім цього, на створення перинатального 
центру в Луцьку передбачено 7,5 мільйона гривень із 
обласного бюджету. За І квартал уже освоєно понад 
п’ять мільйонів. Роботи інтенсивними темпами виконує 
місцевий генпідрядник — «Луцьксантехмонтаж-536». 
Здати об’єкт в експлуатацію планують у 2014-му. 

Унікальний Луцький Псалтир повернувся на Волинь 

На Горохівщині буде сучасний елеватор 
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Чи потрібні дільничні лікарні, кожен регіон має вирішити сам

Минулого тижня на Волині з 
робочим візитом побував 

перший заступник міністра охоро-
ни здоров’я Олександр Качур. Він 
ознайомився з діяльністю тери-
торіальних медичних об’єднань у 
Ковельському та Любомльському 
районах, відвідав пункт швидкої 
медичної допомоги Шацької ра-
йонної лікарні, поспілкувався з 
головними лікарями. Впроваджен-
ням медичної реформи на Волині 
чиновник МОЗ загалом задоволе-
ний.

— Та система охорони 
здоров’я, яка була донедавна, вже 
нікого не влаштовувала, — каже 
заступник міністра. — Медична 
реформа почалась у пілотних регі-
онах: індустріальна область — До-
нецька, господарська — Вінниць-
ка, змішана — Дніпропетровська. 
Ну і, звісно, Київ. Гроші пішли на 
первинну ланку. Наприклад, у До-
нецькому регіоні ще два роки тому 
сільської медицини практично не 
було. 

Заступник міністра додав, що 
також проходить формування 
єдиної мережі екстреної медичної 
допомоги. Минулого року придба-
ли понад 500 машин «швидкої», 

цьогоріч планується закупити пів-
тори тисячі.

— Є проблема з кадрами, — 
визнав Олександр Качур. — У за-
хідних областях вона ще не сильно 
відчутна. На Львівщині забезпе-
ченість лікарями і медперсоналом 
наближається до 100%, на Волині 
й Тернопільщині — під 80%, а на 
сході та півдні країни — всього 50-
60%. 

Представник відомства тор-
кнувся питання ліквідації діль-
ничних лікарень. 

— У регіонах складна ситуація 
з дільничними лікарнями. Ви за-
йдіть увечері в будь-яку сільську 
лікарню і подивіться, скільки там 
хворих лежить. Та взагалі нема. 
При цьому витрати на оплату пра-
ці, харчування і медикаменти, час-
то їжа та ліки — тільки на папері. 
Кожен регіон має вирішувати на 
місцевому рівні, чи потрібні діль-
ничні лікарні, — вважає посадо-
вець із МОЗ. — Колись українців 
було 52 мільйони, тепер — 45 міль-
йонів, а медзакладів лишилось, як 
і раніше. І не думаю, що якщо об-
ластям дати більше грошей на ме-
дицину, то щось зміниться, — під-
сумував заступник Богатирьової.

Віктор Янукович: наша 
нинішня державна полі-
тика спрямована на ство-
рення сприятливих умов 
для діяльності конфесій, 
забезпечення рівних прав 
і можливостей для всіх ре-
лігійних організацій, миру 
та злагоди у релігійному 
середовищі, утвердження 
віросповідної та світогляд-
ної терпимості, а також 
поваги між віруючими

Борис Клімчук: «На Волині найдешевший 
споживчий кошик» 

Цього року відремонтують майже 800 дорожніх об’єктів 

Від Луцька не надійшла інфор-
мація про якість проведеного 

минулого року ремонту доріг. Про 
це заявив перший заступник голо-
ви облдержадміністрації Олександр 
Башкаленко на нараді з питань орга-
нізації дорожньо-ремонтних робіт. 
Він зазначив, що виконавців неякіс-
них робіт зобов’яжуть за власні ко-
шти ліквідувати виявлені руйнуван-
ня дорожнього полотна. 

Башкаленко також повідомив, 
що цьогоріч планують відремон-
тувати майже 800 об’єктів на за-

гальну суму понад 122 мільйони 
гривень. 

Проектно-кошторисну доку-
ментацію на виконання робіт за 
рахунок коштів державної субвен-
ції досі не виготовили Володимир-
Волинський, Старовижівський, 
Турійський райони. Луцьк подав 
проектно-кошторисну докумен-
тацію лише на три з 48 об’єктів. 
Низький відсоток виконання за-
вдання у Камінь-Каширському, 
Ківерцівському та Ковельському 
районах. Підготовку завершили 

повністю Локачинський, Любомль-
ський, Рожищенський і Шацький 
райони. 

Виготовлення проектно-кошто-
рисної документації на виконання 
робіт за рахунок коштів обласного 
бюджету повністю завершили Во-
лодимир-Волинський, Горохівський, 
Іваничівський, Ківерцівський, Лока-
чинський, Любешівський, Любомль-
ський, Маневицький, Рожищен-
ський і Шацький райони. Найгірше 
впорались у Нововолинську — 0% 
виконання. 


