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1111На Рівненщині стріляли 
по вікнах чиновника 
Це сталось увечері 27 січня у Здолбунові. 24-річна 
донька начальника одного з управлінь Здолбунів-
ської райдержадміністрації повідомила міліції, що 
почула звуки, схожі на постріли. В одній із кімнат вона 
помітила розбите скло у вікнах. Наразі правоохорон-
ці з’ясовують усі обставини події. За попередньою 
інформацією, стріляли з пневматичної зброї. За цим 
фактом уже відкрили кримінальне провадження. 

У Луцьку ДАІ перевірятиме 
пасажирський транспорт 
У зв’язку з погіршенням погодних умов на території 
обласного центру працівники ДАІ проводять низку 
профілактичних заходів, щоб запобігти дорожньо-
транспортним пригодам, усунути причини й умови, 
що їм сприяють. Особливу увагу звертатимуть на 
транспортні засоби, що здійснюють пасажирські 
перевезення. 

Під час полювання мисливець поцілив 
у свого напарника 

Розбудова краю — запорука добробуту людей 

Його життя і діяльність присвячені розбудові пошти на рідній 
Волині 

У Локачинську райлікарню по 
допомогу звернувся 25-річний 

мешканець району. Лікарі діагнос-
тували у чоловіка вогнепальне 
поранення. З’ясувалося, що напе-
редодні потерпілий був на полю-
ванні на території району. 

— 47-річний мисливець із нео-
бережності поцілив у напарника, 
— розповів перший заступник 
начальника Локачинського РВ 

УМВС України у Волинській об-
ласті Володимир Веремчук. — На 
щастя, поранення було непрони-
каюче: пострілом пошкодило ногу. 

За фактом правоохоронці від-
крили кримінальне провадження 
за ч. 1 ст. 128 (необережне тяжке 
або середньої тяжкості тілесне 
ушкодження) ККУ. Варто зазначи-
ти, що обоє мисливців мали офі-
ційний дозвіл на полювання. 

Будівництво нового житла, соціаль-
но важливих об’єктів — лікарень, 
шкіл, дитячих садочків — вагомий 
показник розвитку Волині. Адже 
будівельна галузь — це не лише 
освоєння значних державних 
коштів, а й забезпечення роботою 
тисяч наших земляків. 

Хоча 2013 рік видався непростим 
для нашої держави і Волині зокрема, 
та діяльність будівельних організа-
цій, органів влади, які опікуються 
розвитком інфраструктури, була 
результативною. Вагомим чинни-
ком розбудови Волині стали значні 
державні асигнування на будівни-
цтво. Лише минулого року в галузь 
спрямували 320 мільйонів гривень. 
«Це інвестиційний ресурс. І щороку 
держава збільшує розмір субвенцій. 
Для прикладу, всі інвестиційні намі-
ри Волині у 2009-му були в розмірі 
13,4 мільйона гривень. 13,4 мільйо-
на — це на всю область, усі державні 
капітальні вкладення. А сьогодні ми 
бачимо разюче інші суми», — таку 
порівняльну характеристику дер-
жавного фінансування будівельної 
галузі дав голова облдержадміні-
страції Борис Клімчук. 

На що ж спрямували ці кошти? 
Це будівництво перинатального цен-
тру, садочка № 40 у Луцьку, школи у 
селі Любохини, завершення ремонту 
музею-садиби Ігоря Стравінського 
в Устилузі Володимир-Волинського 
району, Свято-Покровської церкви 
в Піддубцях Луцького району, ху-
дожньої галереї у замку Любарта. Це 
реконструкція відділення радіону-
клідної діагностики онкологічного 
диспансеру з добудовою приміщен-
ня для лінійного прискорювача, роз-
будова Хотешівської туберкульозної 
лікарні Камінь-Каширського райо-
ну, психоневрологічного інтернату 
у Берестечку Горохівського району, 
Центру екстреної медичної допо-
моги у Луцьку, капітальні ремонти 
Ратнівської ЦРЛ, Луцького геріа-
тричного пансіонату, шести дитячих 
садків, а також вулиць і доріг. Окрім 
того, 20 мільйонів гривень цього 
року уряд спрямував на завершення 
в області протиповеневих заходів, 
а також більше 17 мільйонів — на 
аварійно-відновлювальні роботи на 
вулиці Героїв УПА у Луцьку. 

Волинь — один із лідерів серед 
регіонів України з реалізації п’яти 
державних програм, які дозволя-
ють побудувати або придбати влас-
не житло. Зокрема, це здешевлення 
вартості іпотечних кредитів, про-
грама доступного житла «30 на 70», 
молодіжне пільгове кредитування, 
забезпечення житлом інвалідів ві-
йни, кредитування індивідуального 
будівництва на селі. Минулого року 
наша область за цими програмами 
отримала від держави понад 25 міль-
йонів гривень. До речі, Волинь най-
активніше в країні використовує цей 
фонд. Виконання програм доступ-
ного житла сягає майже 70%. За час 
дії програм уведено в експлуатацію 
15 житлових будинків, а це близько 
тисячі осель. 

Більше 110 мільйонів гривень 
було використано на модернізацію 
освітніх закладів області. Завдяки 
цим капіталовкладенням з’явилося 
20 нових класів у школах Старови-
жівського, Любомльського, Мане-
вицького та Ратнівського районів. 
Протягом року в 65 ЗОШ обладнали 
внутрішні санвузли, а ще у 29-ти — 
душові кімнати при спортивних за-
лах. Триває будівництво шкіл у селах 
Любохини Старовижівського, Біли-

ні Ковельського, Житнівці Камінь-
Каширського районів, місті Луцьку, 
добудовуються спортивні зали у 
Заболоттівській і Володимир-Во-
линській школах-інтернатах. Лише 
за три місяці у селі Прилісне Ма-
невицького району постала двопо-
верхова школа на 216 місць. Об’єкт 
вартував 3,6 мільйона гривень дер-
жавних коштів. 

Будуються і відновлюються ди-
тячі дошкільні заклади. Нові дит-
садки відкрили у селах Городок Ма-
невицького і Боголюби Луцького 
районів. При садках, що діють, ство-
рено додаткові групи. Місцеві гро-
мади також беруть активну участь 
у міжнародних проектах, серед яких 
«Створення альтернативних форм 
дошкільної освіти на сільських те-
риторіях». За цим проектом 12 сіл 
Турійського і Горохівського районів 
отримали можливість розпочати 
підготовку дітей старшого дошкіль-
ного віку на базі вільних приміщень 
загальноосвітніх навчальних закла-
дів. Загалом за три останніх роки в 
області з’явилося 26 нових ДНЗ. Чо-
тири з них — новобудови. Створено 
50 додаткових груп, де виховується 
більше семи тисяч діток. Не так дав-
но закладено капсулу під будівни-

цтво дитсадка на 150 місць у селищі 
Торчин Луцького району. Такі ж но-
вобудови з’являться у Ківерцівсько-
му та Турійському районах. 

Особлива увага з боку влади 
до реформування галузі охорони 
здоров’я. У 2013-му додатково від-
крили 18 відділень і 23 пункти ба-
зування бригад екстреної (швидкої) 
медичної допомоги. Створено регі-
ональний Центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф. 
Вартість проекту — 54 мільйони 
гривень. Забезпечили умови для екс-
плуатації нового ультрасучасного 
обладнання в онкологічному та про-
титуберкульозному диспансерах. Із 
наступного року і до 2017-го Волинь 
реалізовуватиме проект Світового 
банку з розвитку і зміцнення пер-
винної ланки медицини. Загальна 
вартість безповоротної допомоги — 
30 мільйонів євро, 10% від цієї суми 
— співфінансування з обласного бю-
джету. 

Гордістю галузі охорони здоров’я 
стане новий перинатальний центр, 
який запрацює вже цього року. Це 
буде монолітно-каркасне примі-
щення з термостійкими блоками. У 
кожній палаті передбачений санву-
зол. Під час будівництва застосова-
ні сучасні матеріали: немає металу, 
чорних труб, а лише металопластик 
і поліпропілен. Тут також буде 1600 
квадратних метрів поверхні з техно-
логією ідеальної чистоти. «Це осо-
бливі технології, які на Волині ви-
користовують уперше», — розповів 
голова правління ПАТ «Луцьксан-

техмонтаж № 536» Віктор Чорнуха. 
«Проект перинатального центру 
більше моральний, аніж техноло-
гічний. Це та медицина, від якої за-
лежить майбутнє сім’ї та держави», 
— зазначив Борис Клімчук. 

У полі зору влади і матеріально-
технічна підтримка закладів куль-
тури. Оновлюються театри, музичні 
школи, районні музеї, відкривають-
ся бібліотеки і клуби. У планах — до-
будова музичної школи в Любомлі, 
оновлення народного дому «Про-
світа» і Пагорбу Слави в Горохові, 
завершення реконструкції меморі-
ального комплексу «Вічна Слава» у 
Луцьку... 

І ще багато проектів, які втілю-
ються на Волині та створюють умо-
ви для комфортного проживання 
краян. Це і ремонт доріг, запобіган-
ня підтопленню територій, обла-
штування прикордоння, розвиток 
туристичних маршрутів. 

2014-й рік обіцяє бути таким же 
продуктивним, попри кризові та по-
літичні явища, через які лихоманить 
наше суспільство. «Я робитиму все 
для того, щоб зупинити цей кон-
флікт, щоб зупинити насилля, вста-
новити стабільність», — сказав Пре-
зидент країни Віктор Янукович на 
зустрічі з керівниками церков і ре-
лігійних організацій. Сподіваємося 
на толерантне та мирне вирішення 
непростих процесів. Адже розвиток 
країни не можливий без порозумін-
ня та стабільності. 

Микола ПРИЙМАЧУК 

Для Волинської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта» 1 лютого 

дуже особливий день. Поштовики 
вітатимуть і зичитимуть усього най-
кращого з нагоди дня народження 
людині, яка надихає всіх на плідну 
роботу. Свій 65-річний ювілей від-
значатиме директор, заслужений 
працівник сфери послуг України 
Ярослав Федорович Кравчук. 

Саме завдяки Ярославу Федо-
ровичу в усіх центрах поштового 
зв’язку Волинської дирекції забезпе-
чуються гарні та сучасні умови праці 
для працівників пошти. 

Місцева влада та партнери Во-
линської дирекції, представники 
місцевих засобів масової інформації 
та споживачі поштових послуг, віта-
ючи іменитого ювіляра, відзначати-
муть ту титанічну роботу і цілеспря-
мованість Ярослава Федоровича, 
його віру та відданість справі, якою 
він займається вже не один десяток 
літ. 

Ярослав Федорович присвятив 
поштовому зв’язку багато часу та 
сил. Завжди втілював нові та су-
часні цікаві ідеї для вдосконалення 
поштової роботи. Почав модернізу-
вати приміщення відділень та осу-
часнювати послуги для поліпшення 
умов обслуговування відвідувачів. 

«Ми намагаємося максимально 
забезпечити жителів Волинського 
краю комфортними та сучасними 
умовами надання поштових послуг. 

Так як ми живемо у вік новітніх 
комп’ютерних технологій, упевне-
ний, частина нашої молоді, вже за-
була, а може, й не знає про щирість 
людського спілкування і про ті емо-
ції, які людина отримує завдяки зви-
чайним листам, що приносить у наш 
дім листоноша», — зазначає Ярослав 
Федорович. 

Керівник волинських поштови-
ків може бути задоволений резуль-
татом своєї праці, впевнено ствер-
джувати, що недаремно витрачено 
стільки зусиль і часу, оскільки навіть 
у глибинці нашого краю споживача 
поштових послуг працівники зв’язку 
зустрінуть із привітною посмішкою 
та з європейським сервісом. 

Знаємо, що на досягнутих ре-
зультатах Ярослав Федорович зупи-
нятися не збирається. Впевнені, що у 
творчому портфелі ювіляра ще без-
ліч цікавих ідей і задумів, які колек-
тив УДППЗ «Укрпошта», безумовно, 
підтримає та залюбки допоможе вті-
лити в життя. 

У день Вашого особистого свята 
прийміть наші щирі вітання, нашу 
шану і вдячність за сумлінну та на-
полегливу працю на благо рідної 
країни та краю, всіх поштових пра-
цівників Волинської дирекції! 

Своє трудове життя, свої фахові 
знання, глибокий професіоналізм, 
мудрість і життєвий досвід Ви при-
святили становленню та розбудові 
української пошти в нашому волин-

ському краї. Як багаторічний фа-
хівець поштової галузі Ви як ніхто 
розумієте сьогодні значимість і від-
повідальність поштової роботи для 
нашої держави. 

Сердечно бажаємо Вам міцно-
го здоров’я, родинного затишку та 
тепла. Нехай доля щедро обдаровує 
Вас радощами життя, а гарний на-
стрій і невичерпна енергія стануть 
запорукою успішної роботи. 

Колектив Волинської дирекції 
УДППЗ «Укрпошта», обком проф-

спілки працівників зв’язку 
Волинської дирекції 

Регіон

Комфортно і затишно у цьому закладі

Дітей у школі навчатимуть, як платити 
податки 

Як правильно збирати податки 
та навіщо вони потрібні, тепер 

навчають у школах. Міністерство 
доходів і зборів України спільно з 
Міністерством освіти і науки за-
проваджують у загальноосвітніх 
школах курс основ податкових 
знань. Не стала винятком і Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ сту-
пенів № 3, в якій заступник на-
чальника Луцької ОДПІ ГУ Міндо-
ходів у Волинській області Андрій 
Ткачук презентував учням спеці-
ально розроблений підручник для 
дев’ятих класів. 

Посадовець запевнив стар-
шокласників, що вивчення цього 
спецкурсу матиме позитивний 
вплив на їхнє майбутнє, оскільки 

вони дізнаються про історію ви-
никнення та розвитку податків у 
світі й в Україні від Київської Русі 
до сьогодення, ознайомляться з 
видами податків і зборів, навчать-
ся правильності їх обчислення та 
сплати. 

Курс основ податкових знань 
для старшокласників у школах 
України вводять поступово. Під-
ручник «Основи податкових 
знань» для дев’ятикласників, при-
мірники якого отримали й учні 
школи № 3, є першим кроком до 
цього. Викладання основ податко-
вих знань старшокласникам ітиме 
поруч із вивченням дисциплін, що 
стосуються економіки та право-
знавства. 


