
Зайве казати, що капітальне будів-
ництво є стратегічною для держави 
та для кожного регіону галуззю, 
оскільки саме воно створює велику 
кількість робочих місць і спожи-
ває продукцію багатьох галузей 
народного господарства. Проте 
за дуже короткий період у нашій 
країні вона була майже знищена. 
А у вересні 2009 року спад обсягів 
будівельних робіт досяг критичної 
межі. Тому сьогодні Президент 
України Віктор Янукович акцентує 
увагу на пріоритетному розвитку 
будівельної галузі країни, вимагаю-
чи від уряду збільшення капіталь-
них видатків на будівництво. На 
прикладі Волині можемо просте-
жити, як це відбувалось упродовж 
трьох останніх років. 

— Поліпшення відчулося вже 
у другій половині 2010-го, — кон-
статує очільник ПАТ «Луцьксан-
техмонтаж №536», заслужений бу-
дівельник України Віктор Чорнуха. 
— Відбулося це завдяки активності 
нашого голови облдержадміністра-
ції. Коли Борис Клімчук повернувся 
до керма області, він одразу ж ска-
зав, що на Волині будівельні роботи 
повинні виконувати тільки волин-
ські будівельники, мовляв, у нас є 
хороші підприємства, які платять 
податки, працюють чесно та якісно. 
З цього часу почали надходити суб-
венції на будівництво. 

У 2012 році Волинь із держав-
ного бюджету отримала на соціаль-
но-економічний розвиток понад 300 
мільйонів гривень, у 2011-му — 182 
мільйони (для порівняння: у 2009-
му — лише 13,9 мільйона гривень). 
Упродовж першого півріччя 2013 
року було виконано будівельних ро-
біт на суму 188,6 мільйона гривень. 
Загалом за три роки область отри-
мала понад один мільярд гривень 
бюджетних інвестицій. 

Сьогодні дуже активно розбу-

довується медична галузь. За три 
роки в області модернізовано понад 
40 медичних закладів різного рівня. 
Зокрема, торік уведено в експлуа-
тацію два довгобуди: поліклініку в 
смт. Шацьк із денним стаціонаром 
на 20 ліжок і пунктом швидкої ме-
дичної допомоги та блок «А» Іва-
ничівської ЦРЛ на 124 ліжка. Мо-
дернізовано обласний госпіталь для 
інвалідів війни. Капітально відре-
монтовано відділення гемодіалізу 
Луцької міської клінічної лікарні з 
територіальним розміщенням на 
базі Любомльської ЦРЛ, хоспісне 
відділення у туберкульозній лікарні 
с. Хотешів Камінь-Каширського ра-
йону, два відділення сестринського 
догляду в обласній психіатричній 
лікарні №2, терапевтичне відділення 
райлікарні у Берестечку, реанімацій-
не та дитяче відділення у Горохів-
ській ЦРЛ, реанімаційне відділення 
у Луцькій ЦРЛ, після капітального 
ремонту відкрито амбулаторію за-
гальної практики — сімейної меди-
цини у селі Павлівка Іваничівського 
району. Триває реконструкція при-

міщень обласного онкодиспансеру, 
комунального закладу «Волинський 
обласний центр екстреної допомоги 
та медицини катастроф». 

У рамках Нацпроекту «Нове 
життя — нова якість охорони ма-
теринства і дитинства», який ініці-
ював Президент України, на Волині 
будується потужний обласний пери-

натальний центр. Об’єкт запланова-
но ввести в експлуатацію влітку 2014 
року. 

Завдяки бюджетним інвестиці-
ям за три роки на Волині збудовано 
та реконструйовано 16 нових шкіл 
і 40 дитсадків. Крім того, вперше за 
останні двадцять років Волинь по-
чала отримувати гроші з держбю-
джету на відкриття нових садочків. 
Зокрема, торік уперше за роки не-
залежності відкрито три нових ДНЗ 
(320 місць): у селах Жидичин Ківер-
цівського, Мельники Шацького ра-
йонів та у місті Луцьку. Будуються 
школи у селі Любохини Старовижів-
ського району й у 55-му мікрорайоні 
Луцька. 

У 2012-му завершено будівни-
цтво нового спортивного комп-
лексу у Володимирі-Волинському, 
модернізовано обласну ДЮСШ, 
ДЮСШ імені Євгена Кондратовича 
в Ковелі, відкрито тренажерний зал 
для спортсменів-інвалідів у Луцьку. 

Крім того, за попередніх два роки 
збудували та реконструювали ба-
гато спортзалів у школах, а також 
плавальний басейн школи №6 Ново-
волинська. 

Не забувають в області і про 
об’єкти культури. Так, торік капі-
тально відремонтовано приміщення 
обласного академічного українсько-
го музично-драматичного театру ім. 
Т. Г. Шевченка. А цьогоріч запла-
новано відкрити після відновлення 
Художній музей у замку Любарта в 
Луцьку, музей-садибу композитора 
І. Ф. Стравінського в Устилузі й Свя-
то-Покровську церкву в селі Під-
дубці Луцького району. Ці об’єкти 
будуються на виконання доручення 
Президента України Віктора Януко-
вича. 

У 2012 році коштом держави мо-
дернізовано ще й такі соціально зна-
чимі об’єкти, як Поворський тубер-
кульозний диспансер і Голобський 
дитячий будинок-інтернат Ковель-

ського району, обласні дитяче те-
риторіальне медичне об’єднання 
та територіальне медичне протиту-
беркульозне об’єднання, Луцький 
геріатричний пансіонат. Триває ка-
премонт психоневрологічного ін-
тернату в селі Руда Любомльського 
району. 

Мешканцям Волині допомага-
ють у вирішенні квартирного питан-
ня. Будівельні фірми зводять нові 
об’єкти і пропонують житло за піль-
говими державними програмами. 
Зокрема, у Луцьку з 2010 року вже 
144 сім’ї отримало помешкання. За 
січень–червень 2013 року на Воли-
ні введено в експлуатацію 78,2 тис. 
кв. м загальної площі житла, що на 
6,6% більше до відповідного періоду 
2012 року. 

В рамках соціальних ініціатив 
Президента України уряд створив 
ефективний механізм, завдяки яко-
му люди можуть придбати власне 
житло за доступною ціною. Так, 
на Волині ефективно діють три со-
ціальні проекти. Це державна про-
грама здешевлення вартості житла 
«30/70», тобто 30% від вартості жит-
ла компенсує держава, а 70% — спла-
чують громадяни. Державна програ-
ма здешевлення іпотечних кредитів, 
за якою кредит надається терміном 
на 15 років під фактично 3% річних; 
максимальна ставка за кредитом — 
16%, із яких 13% компенсує держава. 
Також програма надання пільгових 
молодіжних кредитів: видається під 
3% річних на період до 30 років. 

Реалізація програм доступного 
житла вирішує не лише соціальні, а й 
економічні проблеми. Адже, здешев-
люючи купівлю квартир для людей, 
держава інвестує гроші в будівельну 
галузь, стимулює її розвиток. Адже 
одне робоче місце в будівельній ін-
дустрії створює ще п’ять у суміжних. 
Такий механізм активізації економі-
ки запропонований главою держави. 

Володимир ПАВЛЮК 
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Економіка

На Волині вже зібрали 50% 
врожаю зернових 
Як інформує департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації, на кінець липня 
господарства області зібрали ранні зернові на 
площі 119,4 тис. га (50%), уже намолочено 401,5 
тис. тонн, урожайність становить 33,6 ц/га. Крім 
того, озимий ріпак обмолочений на 23,6 тис. га 
(97%), намолочено 61,3 тис. тонн, урожайність 
— 26,0 ц/га. Найвища урожайність ранніх 
зернових — у сільгосппідприємствах Володимир-
Волинського, Луцького та Локачинського районів. 

У Запорізькій області 8-річну 
дитину засипало горою піску 
Ввечері 28 липня у місті Дніпрорудне на 
береговій лінії поблизу берегової насосної 
станції профілакторію «ЗЗРК» восьмирічну дитину 
засипало масою піску діаметром 2 метри та 
глибиною 1,5 метра. Поки приїхали рятувальники, 
відпочивальники вже визволили малечу з-під піску 
та винесли на дорогу, але вона не подавала ознак 
життя. Ні штучне дихання, ні інші реанімаційні 
заходи, що проводили лікарі «швидкої», на жаль, 
не повернули дитину до життя. 

За три роки Волинь отри-
мала понад один мільярд 
гривень бюджетних інвес-
тицій на розвиток 
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Дитячий садочок у Жидичині

Телегід

06:05, 08:00 Х/ф «Буде світлим 
день» 

07:05, 19:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

07:40 «Економічна правда»
10:30, 17:15 Т/с «Сила. Повернен-

ня додому» 
12:25 «Зніміть це негайно»
13:25, 03:05 «Не бреши мені - 4»
14:25, 03:55 «Російські сімейні 

драми»
15:30 Т/с «Тисяча і одна ніч» 
20:15 Т/с «Скліфосовський - 2» 
22:15 «Українські сенсації. Фаталь-

ні жінки»
23:20, 04:45 Т/с «Гра престолів» 


00:35, 01:20 Т/с «Болота» 
02:05, 02:35 «Маша і моделі»

05:30 Х/ф «Дружба особливого 
призначення»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 
Новини

07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:10 Х/ф «Зворотний бік 
місяця»

12:15 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»

13:15 «Судові справи»
15:00 «Сімейний суд»
16:10 «Жди меня»
18:05, 03:55 Т/с «Смак граната»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «І все-таки, я кохаю...»
22:35 Т/с «Мар’їна роща» 
00:30 Х/ф «Соловей-Розбій-

ник» 
02:10 Х/ф «Духless» 

05:30 «Чужі помилки. Кривавий 
борг»

06:10, 15:55 «Все буде добре!»
07:55, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:35 «Зіркове життя. Відчайдушні 

домогосподарки»
10:15 «Зіркове життя. Ті, що пішли 

в 2012 році»
11:15 Х/ф «Мандрівка у закоха-

ність» 
13:40 «Холостяк»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:50 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
20:55 «Містичні історії-5 з Павлом 

Костіциним»
22:25 «Зіркове життя. Вбити зірку»
23:25 «Битва екстрасенсів»
00:25 «Ванга повертається! Секрет-

ний архів віщунки»

05:10 Служба розшуку дітей
05:20, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
05:35 Світанок
06:40 Т/с «Таксі»
07:00 Т/с «Леся+Рома»
07:45 Надзвичайні новини. 

Підсумки
09:15 Анекдоти по-українськи
09:25, 13:00 Т/с «Снайпери. 

Кохання під прицілом»
19:25 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Морські дияволи»
22:10 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
23:15 Х/ф «Подвійний КОПець»
01:30 Х/ф «Заряджена зброя» 
02:55 Х/ф «Дитя пітьми» 

06:10 Т/с «Охоронець» 
07:00, 17:00, 19:00, 03:40 Події
07:10 Ранок з Україною
09:10, 12:50, 17:20, 21:40 Т/с 

«Слід» 
10:00 Х/ф «Пророкування» 
11:50 «Нехай говорять. «Блискуче» 

розлучення»
15:25, 03:00 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Подружжя» 
19:20, 04:00 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «П’ятницький. Глава 

друга» 
23:10 Х/ф «Супермайк» 
01:15 Х/ф «Тремтіння Землі 3: На-

зад до досконалості» 
04:35 «Нехай говорять»
05:25 Срібний апельсин

07:00 «Мультфільми» 
09:05 «Штучки»
10:05 Х/ф «Без їхньої згоди» 
12:00, 18:00 «Звана вечеря»
13:00, 01:50 Т/с «Маргоша»
14:05 «Рандеву»
15:25 «КВК-2013»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Доброго ранку» 
00:15 Х/ф «Секс Гуру» 
02:35 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
07:00 Т/с «Патруль «Гаваї» 
09:00, 21:00 «ДжеДАІ»
09:30 Х/ф «Хоробре серце» 
13:00 Т/с «Чоловіча робота» 
17:00 Т/с «Кодекс честі-5» 
19:00 Т/с «Ментівські війни» 
21:40 «Маски-шоу»
22:05 Х/ф «Патріот» 
23:55 Т/с «Секретні матеріа-

ли-2» 
01:45 Х/ф «Однієї крові» 
03:10 Д/п «Два життя Соломії» 
03:40 Д/п «Брати Кричевські. По-

вернення» 
04:10 Д/п «Якутовичі» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25 «Зрозуміти. Пробачити»
11:15, 02:05 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:30 «Слід»
15:05, 23:10 «Істина десь поруч»
15:20 «Останній герой»
17:00 Вечірні новини
17:20 Т/с «Жіночий лікар»
18:05, 00:25 «Давай одружимося!»
19:00, 23:30 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:05, 04:05 Т/с «Серафіма 

Прекрасна»
22:20 Т/с «Група «Zeta»
01:15 «Я подаю на розлучення»

05:50, 06:25 Teen Time
05:55 Пекельне побачення
06:30 Аферисти
07:30, 19:00 Репортер
07:40 ФБР :-)
09:10 Х/ф «Удачі Чаку!»
11:10, 18:00 Т/с «Татусеві дочки»
13:30, 14:45 Kids Time
13:35 М/с «Губка Боб»
15:00 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Кадетство»
19:20 Т/с «Вороніни»
21:00 Ревізор 
23:15 Т/с «Закрита школа» 
01:30 Т/с «Купідон»
02:20, 03:10 Т/с «Дружна 

сімейка»
03:05 Служба розшуку дітей

06:00, 05:10 Руйнівники міфів
08:20, 12:30 Найнебезпечніші 

тварини
09:10 Ядерна зброя: безпека
10:00, 14:10 Загадки планети
10:50, 19:30 У пошуках пригод
11:40, 22:50 Проект «Земля»
13:20 Життя після людей
15:00, 23:40 Загадки Всесвіту
15:50, 19:00 Зроблено в СРСР
16:20, 20:20 Фантастичні історії
17:20, 21:10 Гучна справа
18:10 Д/ф «Війна. Перші 4 години»
22:00 Д/ф «Сигари для Фіделя»
00:30 Покер
01:20 Скарб.ua
02:10 Т/с «Борджіа: історія 

клану»
03:50 Смартшоу
04:20 Містична Україна

05:20 Х/ф «Почни спочатку» 
06:25 Х/ф «Співучасть у вбив-

стві» 
08:10, 02:55 «Агенти впливу»
09:00, 04:40 «Правда життя»
09:30 Х/ф «Розплата за любов»
11:15 Т/с «Круті повороти»
15:15 Т/с «Знахар»
19:00, 01:30, 04:10 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 12»
21:30 Т/с «Тіло як доказ - 2» 
22:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 8» 
23:30 Т/с «Менталіст - 4» 
00:30 Т/с «Закон і порядок» 
02:00 «Речовий доказ»
05:05 М/ф «Ну, постривай!»

05:45 Радянські мультфільми
10:25 Х/ф «Два дні див»
11:40 Т/с «Сталін. LIVE»
13:30, 20:15 Т/с «Баязет»
15:20 Х/ф «Візит дами»
18:10 Х/ф «Панянка - селянка»
22:05 Х/ф «Циклон» почнеться 

вночі»
23:35 Х/ф «Кольє Шарлотти»
03:10 Х/ф «Вірте мені, люди»
05:00 Саундтреки

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/ф «Чіп і Дейл - бурундуч-

ки-рятівнички» 
09:00 Т/с «Ранетки» 
10:00 Т/с «Всі жінки - відьми» 
11:50 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
13:45 Т/с «Половинки» 
14:10 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 

Нове покоління» 
15:00 Богиня шопінгу
17:00 У ТЕТа пара
18:10 Моду народу
19:00 Т/с «Крем» 
20:00 Дайош молодьож!
21:05, 22:30 ТЕТ-Інтернет
21:35 Бульдог шоу
23:15 Дурнєв+1
23:40 Т/с «Секс і місто» 
00:10 Т/с «Ходячі мерці 3» 
00:55 Х/ф «Чат» 
02:25 Твою маму!
02:50 До світанку

05:20 Лікарі
06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:15 Мультфільми
10:10, 10:50 Школа доктора 

Комаровського
11:20, 14:20 Справа смаку
12:20, 17:00 Жіноча форма
15:00 Тиждень їжі
16:00, 22:35 Модний вирок
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день»
19:00, 19:30 Дивовижний дизайн
19:55 Квадратний метр
20:45, 00:35 Глянець
23:35 Попелюшка для Баскова
01:20 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 18:20, 01:20 

Новини
06:15 Док. фільм «Балаклавська 

битва»
07:15 Хочу все знати
07:30 Док. фільм «Скобцева-Бон-

дарчук». 1 ч.
08:20 Док. фільм «Скобцева-Бон-

дарчук». 2 ч.
08:45 Корисні поради ПЕРШИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки дня
09:20 Без цензури
10:00 Нехай Вам буде кольорово!
11:15 Фольк-music
12:30 Телевистава «Сільські 

бувальщини»
14:40 Право на захист
15:00 Темний силует
15:10 Вікно в Америку
15:35 Життя на рівних
15:50 Т/с «Царівна»
18:40 Економічна перспектива
18:50 Агро-News

19:05 Останнє попередження
19:25 Дефлімпіади
19:45 Сільрада
20:00 Дорослі ігри
21:00 Підсумки дня
21:25 «Мелодія для двох сердець». 

1 ч.
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Від першої особи
23:55 Худ. фільм «Чаклунка». 16 с.
01:40 Про головне
02:00 Нехай Вам буде кольорово!
03:00 Star-шоу
04:30 Сільрада
04:45 Хіт-парад
05:35 Підсумки дня

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 29 липня

З розвитком будівельної галузі можна реально 
здолати кризу в економіці 


