
Днями у Луцьку урочисто від-
крили Волинський обласний 

центр екстреної медичної допомо-
ги та медицини катастроф. Саме 
сюди надходитимуть виклики 
«швидкої» з усієї області. Саме тут 
їх розподілятимуть на екстрені, 
тобто ті, які потребують негайного 
виїзду до пацієнтів, і не термінові. 

Чиновники переконані, що 
якість надання медичної допомо-
ги від цього лише покращиться, і 
перші місяці роботи центру, що, до 
слова, працює вже кілька місяців, 
— яскраве тому підтвердження. 

— Центр був мрією працівни-
ків медичної допомоги, бо якість 
роботи поліпшилася, з’явилися 
нормативні документи, які регла-
ментують роботу екстреної служ-
би і визначають обов’язки медиків 
та інших служб. Уже є затверджені 
постановою Кабміну критерії, як 
поділяти виклики на екстрені та 
не екстрені, — розповів керівник 
комунального закладу «Волин-
ський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф» Олег Куц. 

За його словами, карет швид-
кої допомоги вистачає, але кіль-
ка додаткових не завадило б. За-
галом же по області курсує 105 
«швидких», із яких десять при-
дбані зовсім недавно. А до квітня 
2014 року Волинь отримає ще 33 
нових автомобілі. 

Стосовно забезпечення меди-
каментами, то Олег Куц переконує, 

що останніх два роки у медиків не 
виникає такої проблеми, як від-
сутність медичних препаратів. 

— Ми не можемо навіть уяви-
ти, як би працювалося лікарям 
«швидкої», якби у них чогось не 
було. Наші «швидкі» забезпечені 
всіма потрібними медикаментами, 
навіть найдорожчими, які кошту-
ють десять і більше тисяч гривень, 
— наголосив пан Куц. 

Начальник обласного управ-
ління охорони здоров’я Ігор Ваще-
нюк розповів, що з початком робо-
ти центру кількість непрофільних 
виїздів зменшилася на 30%. А го-
лова ОДА Борис Клімчук наголо-
сив, що тепер медики «швидкої» не 
їздять в особистих справах, при-
криваючись викликом, а це зна-
чно поліпшило якість, а головне 
— своєчасність надання медичної 
допомоги. Пан Ващенюк також 
зауважив, що волинські медики у 
97% викликів встигають дістатися 
до міського пацієнта за 10 хвилин і 
у 93% — доїжджають за 20 хвилин 
до хворих у сільській місцевості. 

Ігор Ващенюк також повідо-
мив, що вже три райони Волині — 
Луцький, Рожищенський і Лока-
чинський — підключені до єдиної 
системи викликів. Інші чекають 
свого часу, але, як наголосив голо-
вний медик області, «швидкі» всіх 
районів уже обладнані та підклю-
чені до системи GPS. 

Ірина КОСТЮК 
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У міській лікарні оперують 
за допомогою ангіографа 
Цього року Луцька міська клінічна лікарня 
отримала надсучасне діагностичне обладнання: 
ангіограф і 16-сканний комп’ютерний томограф. 
«Ангіограф успішно використовується не тільки 
для обстеження — за його допомогою наші фахівці 
здійснюють увесь спектр операцій. Уже проведено 
15 малих хірургічних втручань. За допомогою 
ж томографа пацієнтам можна поставити більш 
точний діагноз», — зауважив міський голова 
Микола Романюк. 

У Львові спекли сирника-гіганта 
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У Львові відбулося IV Міське свя-
то сиру і вина. А розпочалося 

воно з дійства «Гігантська давиль-
ня винограду», де тонну винограду 
ногами перетворили на сік, який у 
майбутньому стане вином. 

Цього року на святі можна було 
скуштувати чимало видів сиру та 
безліч інших закусок, посмакувати 
багатим розмаїттям вин. Новинкою 
стало сирно-винне караоке та показ 
колекції одягу з винних корків. На 
майстер-класах усіх охочих навчали 
робити сир, свічки, унікальні винні 
портрети. 

Вже традиційно у рамках за-
ходу відзначили День львівського 
сирника, з нагоди якого спекли гі-
гантський «чізкейк». Створювати 
солодкого велетня кондитери поча-
ли за два дні до фестивалю. На його 
приготування витратили сімдесят 
кілограмів натурального сиру, май-
же п’ять кілограмів масла, цукор, 
цедру, а також шматочки свіжих 

персиків. Святкову випічку скушту-
вало більше тисячі львів’ян і гостей 
міста. 

Очікується, що «сирне» досяг-
нення буде внесено до Книги рекор-
дів України. 

Кожен п’ятий волинянин 
працює у харчопромі 
У сфері харчової промисловості зайнятий кожен п’ятий 
волинянин, що працює. Продовольчі товари випускає 
майже третина виробників області, їм належить більше 
30% загальнообласного обсягу промислової продукції. 
Про це повідомили у Головному управлінні статистики 
у Волинській області. За січень–вересень поточного 
року обсяги випуску продукції виробників продуктів 
харчування зросли на 3%.

Громадянин України, який по-
вертався додому з Республіки 

Польща, спробував перевезти че-
рез митний пост «Ягодин» кар-
тину Георгія Пожедаєва «Осінній 
пейзаж» і ліногравюру Пабло Пі-
кассо «Жінка в кольє», повідомили 
у Ягодинській митниці Міністер-
ства доходів. 

Жоден із творів мистецтва не 
фігурував у митній декларації. Од-
нак, відповідно до вимог ст. 257 та 
ст. 374 Митного кодексу, ці твори 
мистецтва мали бути зазначені у 
митній декларації, наголошують 
фахівці Ягодинської митниці. 

Реальну культурну цінність 
усіх предметів після експертизи 
підтвердили спеціалісти Київсько-
го науково-дослідного інституту 
судових експертиз. Орієнтовна 
вартість вилучених картин — 
16,4 тисячі гривень. 

За цим фактом незаконного 
ввезення предметів, що станов-

лять культурну цінність, складено 
протокол про порушення митних 
правил. Товар тимчасово вилуче-
но. 

На «Ягодині» вилучено гравюру Пікассо 

Чим зайняти дитину після школи? 
Щоб позаурочний час школярі 
поводили змістовно та корисно, 
батьки намагаються підшукати для 
своїх чад цікаві заняття. Адже під 
час відвідування різноманітних 
гуртків, спортивних чи музичних 
шкіл дитина не тільки отримує 
корисні знання, спілкується з 
однолітками, а й не сидить перед 
монітором комп’ютера. «Відомості» 
намагались з’ясувати, де та чим у 
Луцьку можна зайняти школярів. 

Розпочнемо з Палацу учнівської 
молоді, позаяк саме там найбільший 
вибір гуртків і творчих об’єднань. Як 
розповів директор закладу Степан 
Сидорук, послуги позашкільної осві-
ти надають за п’ятьма напрямками: 
декоративно-прикладне мистецтво, 
музична студія, пізнавально-розви-
вальний, гуманітарний, туристсько-
спортивний і танцювальний. 

— Серед наших гуртків — різь-
ба по дереву, художній розпис, бісе-
роплетіння, фітодизайн, паперова 
пластика, в’язання, сучасна вишив-
ка. В музичній студії навчаємо во-
калу, хоровому співу, грі на баяні, 
бандурі та фортепіано, є й оркестр 
духової музики. Охочі стати акто-
рами можуть займатись у театраль-
ному колективі, діти з художніми 
задатками — у гуртку образотворчо-
го мистецтва. Також є секція спор-
тивного орієнтування і туризму та 
шаховий гурток, — розповідає Сте-
пан Сидорук. — Наша гордість — 
танцювальні ансамблі, бо всі вони 
мають звання «Народний художній 
колектив». Тож запрошуємо діток 
займатися народною хореографією в 
ансамблі «Радість», сучасними тан-
цями — в ансамблі «Міраж», спор-
тивними — в ансамблі «Троянда» і 
бальними — в колективі «Ритм». 

У Палаці учнівської молоді мо-
жуть займатись діти від 5 до 18 ро-
ків. За всіма правилами, навчання в 

закладі мало б бути безкоштовним, 
але, як повідав його директор, існує 
система благодійних внесків до бла-
годійного фонду «Духовна скарб-
ниця». Сума внесків за навчання на 
кожному з гуртків різна, скажімо, 
за місяць занять народними танця-
ми потрібно заплатити 60 гривень, 
навчання в гуртку образотворчого 
мистецтва обійдеться у 90 гривень, а 
от усі гуртки декоративно-приклад-
ної творчості взагалі безкоштовні. 

В Луцькій художній школі на-
вчання у початкових і підготовчих 
групах можна починати з 8 років, а 
от уже до першого класу візьмуть 
лише з 10 років і за умови успішно-
го складання екзамену з рисунку та 
композиції. 

— Основний курс навчання 
триває чотири роки. Ще два можна 
навчатись у класах зі спеціалізацій: 
«Дизайн», «Художній текстиль», «Гра-
фіка», «Загальна підготовка», — каже 
заступник директора з навчальної 
частини школи Людмила Салинська. 
— Вартість навчання в підготовчій 
групі — 150 гривень на місяць, а уже 
починаючи з першого класу школи, 
вона становить 80 гривень. 

Крім цього, у Луцьку є ще арт-
студія «П’ятерня», де образотвор-
чому мистецтву навчають альтерна-
тивними методами. Керівник студії 
Тетяна Мялковська розповіла, що 
дітвора у них може займатись, по-
чинаючи з чотирирічного віку, від-
повідно до цього існує три вікових 
навчальних групи. Відвідування 
арт-студії обійдеться дещо дорож-
че, ніж художньої школи: наймен-
шеньких беруться учити малювати 
за 200 гривень у місяць, а старших 
— уже за 300.

Для охочих здобувати поза-
шкільну музичну освіту в місті діє 
три музичних школи. Скажімо, в 
Луцькій музичній школі №1 навча-
ють грі на фортепіано, духових та 

ударних, струнно-смичкових і на-
родних інструментах, також можна 
опановувати хоровий та сольний 
спів. Найдорожче опановувати фор-
тепіано - 100 гривень за місяць, гра-
ти на гітарі вчать за 80 гривень, на 
скрипці за 70, стільки ж коштують 
й уроки сольного співу, а от хоровий 
обійдеться на 10 гривень дешевше, 
навчання грі на всіх інших інстру-
ментах коштує 50 гривень на місяць.

Чи не найширший вибір у місті 
різноманітних спортивних секцій. 
Крім безлічі приватних тренажер-
них залів і клубів, є чим зайнятись і 
у спортивних школах. У ДЮСШ №2 
розповіли, що приймають дітей у сім 
секцій. Так, на бокс і греко-римську 
боротьбу беруть із 10 років, та лише 
хлопців, а от дзюдо з восьмирічного 
віку можна займатись усім. Із семи 
років приймають у секцію настіль-
ного тенісу, а з шести — у футбольну 
та хокейну, теж лише хлопців. Зате 
дівчаткам віком від п’яти років бу-
дуть раді у секції художньої гімнас-
тики. 

В ДЮСШ «Юний динамівець» 
при ФСТ «Динамо» можна за-
йматись боксом, греко-римською 
боротьбою та велоспортом. У 
ФСТ «Колос» пропонують дзюдо, 
самбо, важку та легку атлетику, вес-
лування на байдарках і каное. При-
чому заняття у всіх цих закладах є 
абсолютно безкоштовними. 

Якщо традиційні види спорту 
для дитини не цікаві, то можна від-
дати й на щось більш «екзотичне», 
скажімо, на таке бойове мистецтво, 
як капоейра. У Луцьку є представ-
ництво школи капоейри Rabo de 
Arraia, займатись там можна, почи-
наючи з п’ятирічного віку. Навчання 
афро-бразильському бойовому мис-
тецтву з елементами танцю, музики 
й акробатики обійдеться у 150 гри-
вень на місяць. 

Ольга УРИНА

На Ківерцівщині браконьєри вбили 
молодого лося 

У Луцьку відкрили Центр екстреної 
медичної допомоги 

У Ківерцівському районі троє 
браконьєрів застрелили моло-

дого самця лося. Інцидент трапив-
ся в неділю, 20 жовтня, поблизу 
села Хопнів, повідомили у прес-
службі обласного управління лісо-
мисливського господарства. 

Відпочивальники, які у той 
час рибалили біля ставка, почули 
серію пострілів та гавкіт собак і 

викликали лісників і правоохо-
ронців. 

Прибувши на місце події, ліс-
ники з міліціонерами знайшли 
вбиту тварину. На туші виявили 
вогнепальні рани. Якою саме збро-
єю скоїли вбивство, покажуть екс-
пертиза та розтин. 

Двох із трьох браконьєрів вда-
лося затримати. Слідство триває. 


