
В кінці вересня на Волині у селі Со-
шичне Камінь-Каширського району 
стався спалах захворювання на 
вірусний гепатит А серед школярів. 
У цей же період у Володимирі-
Волинському учні захворіли на 
кір. Обговорюючи цю проблему, 
головний санітарний лікар області 
Наталія Янко повідомила, що осно-
вною причиною масових спалахів 
інфекційних хвороб може бути 
порушення календарів щеплення 
населення. Невже знову масово 
люди почали відмовлятися від 
вакцинування? 

З’ясувалося, що причина в ін-
шому — вакцин попросту нема. Як 
розповіла «Відомостям» головний 
спеціаліст із педіатрії управління 
охорони здоров’я Волинської ОДА 
Людмила Рожко, перебої з постачан-
ням були постійно, однак цього року 
ситуація критична. 

— За дев’ять місяців вакцин 
надійшло відповідно до потреби 
мінімально, — каже посадовець. — 
Якщо взяти конкретно по кору, то 
ми отримали всього 15% вакцин від 
потреби. Щеплення від кору про-
водиться дітям у рік, ревакцинація 
— в сім років. Вакцин первинно-
го вакцинального комплексу: від 
дифтерії, кашлюку, правця та по-
ліомієліту — отримали, відповідно, 
«Пентаксиму» — 12%, «Інфанриксу» 
— 26%. Тому тільки третя частина 
дітей може бути охоплена щеплен-
нями, затвердженими календарем. 
Для новонароджених проводиться 
у пологовому будинку щеплення від 
гепатиту В і БЦЖ. Маємо приблизно 
вакцини 50,5% від потреби, але це 
ще з додатком того, що лишилося з 
минулого року. Щепленням від кору, 
паротиту і краснухи (КПК) охопле-
но за вісім місяців 27,8% дітей, тобто 
кожен третій малюк. 

Людмила Рожко наголошує, 
що закупівлю вакцин проводить 
виключно Міністерство охорони 
здоров’я за кошти державного бю-
джету. Обласне управління лише 
обґрунтовує й обраховує потребу, 
подає заявку і після отримання доз 
розподіляє між територіальними 

одиницями в області. 
— Щодо спалаху вірусного гепа-

титу А, що стався у селі Сошичному, 
то, зрозумійте, це захворювання є 
інфекційним, — пояснює Людми-
ла Михайлівна. — Його ще назива-
ють хворобою брудних рук, і воно 
абсолютно до календаря щеплень 
не має стосунку, тому що у нас не 
є обов’язковою вакцинація від ге-
патиту А. Вона є рекомендованою, 
або її проводять за епідпоказами. За 
кошти місцевого бюджету в районі 
було придбано 60 доз вакцин дітям, 
тому що щеплення від гепатиту А 
проводиться у стислі терміни протя-
гом тижня після встановлення кон-
такту. Всі санітарно-епідеміологічні 
заходи там проведено. 

На запитання, чи можуть вак-
цину батьки придбати за свої кошти 
в аптечній мережі, посадовець від-
повіла, що наразі є тільки «Інфан-
рикс», усі інші препарати — на пере-
реєстрації. 

— Знаємо, що відвідувати дит-
садок чи школу можуть тільки діти, 
яким проведено щеплення. Як же 
бути тим, кому вакцини не вистачи-
ло? — цікавимось у Людмили Рожко. 

— В садочок ідуть у три роки, а 
діти, які не прищеплені цього року, 
ще його не відвідуватимуть, — по-

яснює Людмила Михайлівна, — ли-
шень через два роки. То сподіває-
мося, що будуть вакциновані, хай із 
відтермінуванням, із порушенням 
календаря. У нас же зараз проблема 
з тими, що мають 4–5 років, батьки 
яких були проти щеплень. Таким 
пропонуємо якісь альтернативні 
форми навчання, адже є закон про 
захист населення від інфекційних 
захворювань, відповідно до якого 
діти, які не отримали щеплень за ка-
лендарем, не мають права відвідува-
ти дитячі організовані колективи. 

А якщо вакцини зараз немає і 
батьки не можуть навіть за свої ко-
шти придбати, то, звичайно, дітей 
удома ніхто не буде тримати, вони 
підуть у школу. Йдеться про семи-
річних, котрим необхідна ревак-
цинація. Адже перший комплекс 
щеплень вони отримали. Лікар-
сько-консультативна комісія огляне 
дитину, і якщо в регіоні рівні захво-
рюваності не епідемічно загрозливі, 
то, звичайно, вона школу відвідува-
тиме. 

Як відомо, із загального обсягу 
ліків, які мала купити держава, Мі-
ністерством охорони здоров’я при-
дбано тільки 25%, хоча вже майже 
кінець року. 

Людмила ШИШКО 
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Німці готові на Волині збудувати сучасний 
сміттєпереробний завод 

У Луцьку активно працюватимуть над переведенням 
котелень на альтернативне паливо 

На ремонт доріг на Донбасі 
потрібно понад два 
мільярди гривень 
Загальна сума збитків, завданих бойовими ді-
ями на сході країни, сягає вже 2,283 млрд грн. 
У Донецькій і Луганській областях зруйновано 
31 споруду — мости і шляхопроводи на автомо-
більних дорогах загальною протяжністю 2802 м, 
а також 950 км автомобільних доріг. Про це за-
явив глава «Укравтодору» Сергій Підгайний. 

На Волині розпочали працювати 
над розробкою програми 
«Волиньбурштин» 
Зі слів голови ОДА Володимира Гунчика, вже проведено 
перші роботи і визначено основні родовища бурштину, тому 
наразі відпрацьовується механізм отримання коштів. До 
співпраці планують залучати і громадськість, яка здебільшо-
го є власником земель, на яких розміщені поклади корисних 
копалин. Передбачається залучення інвесторів. Підготовчий 
етап планують завершити до кінця року, а питання — розгля-
нути на черговій сесії облради. 

110 
на стільки мільйонів гривень 
завдали збитків на залізниці по-
садовці, що розкрадали держав-
ні кошти. Їх нещодавно викрила 
міліція. Про це повідомляє прес-
служба МВС України. 

5

Події

Голова облдержадміністрації 
Володимир Гунчик зустрівся з 

представниками компанії INSIL 
Deutschland UG (Німеччина) на 
чолі з її президентом Клаусом-
Хеннінгом Беком. Сторони об-
говорили питання реалізації на 
Волині проекту «Нововолинський 
екотехнопарк». 

Як поінформував виконавчий 
директор компанії Олександр 
Приходько, німецькі інвестори 
готові збудувати на Волині су-
часний сміттєпереробний завод, 
що працюватиме за найновіши-
ми європейськими технологіями, 
безпечними для здоров’я людей 
і довкілля. Екотехнопарк зі сміт-
тя вироблятиме бензин, солярку, 
бітум, а також холод для холо-
дильних установок і теплоенер-
гію. Вже наступного року вони 
планують розпочати будівництво 
заводу в Нововолинську, який пе-
рероблятиме 25  тис.  т побутових 

відходів у рік. Утілення такого 
проекту, за їхніми словами, дасть 
можливість створити до 40 робо-
чих місць. Компанія бере на себе 
фінансування, а від обласної вла-
ди просить лише сприяння та під-
тримки. Вони також готові реалі-
зувати такий проект і в Луцьку як 
пілотний. 

Голова ОДА Володимир Гун-
чик і президент компанії INSIL 
Deutschland UG Клаус-Хеннінг Бек 
підписали Меморандум про співп-
рацю щодо втілення проекту «Но-
воволинський екотехнопарк». 

Загалом, зі слів виконавчого 
директора INSIL Deutschland UG 
(ФРН) Олександра Приходька, їх-
ній проект в Україні щодо будів-
ництва заводів із переробки ПВ 
передбачає інвестування у сумі 
100  млн євро. Зокрема, вартість 
від німецького виробника для 
проекту «Нововолинський екотех-
нопарк» сягає 40 млн євро. 

На Одещині Служба безпеки 
України викрила і затрима-

ла членів розгалуженої та закон-
спірованої злочинної групи, яку 
створили й фінансували росій-
ські спецслужби. Про це повідо-
мили у прес-центрі СБУ. 

Ватажок групи, житель на 
прізвисько Скат, був завербова-
ний співробітником Генштабу 
Збройних сил РФ Степановим, 
який із Москви передавав обу-
мовленими каналами зв’язку ін-
струкції та готівку для організації 
антиукраїнської діяльності. 

За визначенням кураторів із 
РФ, основним завданням цієї ди-
версійно-підривної групи було 
підбурити мешканців мирного 
регіону до злочинів проти кон-
ституційного ладу, спровокувати 
проголошення так званої Одесь-
кої народної республіки, органі-
зувати незаконні збройні фор-
мування з числа підготовлених 
найманців. 

Для координації протиправ-
ної діяльності з терористичною 
організацією т. зв. ДНР Скат під-

тримував зв’язок із групою Без-
лера (Бєса), до якого особисто 
виїжджав для отримання інструк-
тажів. 

Горлівське бандформування 
за погодженням із спецслужбами 
РФ мало надавати одеській групі 
Ската необхідну техпідтримку, 
зброю та вибухівку для організації 
терактів у Одесі в листопаді-груд-
ні ц. р., виготовлення друкованої 
продукції Новоросії та оплати 
роботи блогерів, які поширювали 
антиукраїнські матеріали та про-
вокативну дезінформацію в мере-
жі Інтернет. Скат створив бригаду, 
яка забезпечувала доставку вибу-
хівки та зброї з території невизна-
ного Придністров’я. 

24 жовтня у результаті спецо-
перації СБУ затримала зловмис-
ників. Під час обшуків спецслуж-
би вилучили понад 3 кг тротилу, 
детонатори, зброю та боєприпаси, 
листівки антиукраїнського змісту, 
засоби зв’язку, спецзасоби неглас-
ного зняття інформації. Вилучено 
переписку членів угруповання із 
громадянином РФ Степановим. 

Днями для зменшення спо-
живання газу й економії 

бюджетних коштів у Луцькому 
центрі первинної медико-сані-
тарної допомоги № 3 та Волин-
ському обласному госпіталі для 
інвалідів війни встановили ко-
тел на альтернативне паливо у 
котельні, яка надає теплоносій і 
гарячу воду. 

Оглянути нове обладнання 
сюди завітали голова облдер-
жадміністрації Володимир Гун-

чик, Луцький міський голова 
Микола Романюк, перший за-
ступник міського голови Свя-
тослав Кравчук. 

Директор ДКП «Луцькте-
пло» Олександр Киричук за-
уважив, що опалення газом бю-
джетних установ дуже дороге. 
Очолюване ним підприємство 
хоче поступово перевести на 
альтернативні види палива усі 
котельні, які обігрівають за-
клади охорони здоров’я, освіти 
тощо. Перший такий котел по-
тужністю 0,22  МВт встановле-
но у котельні біля Волинського 
обласного госпіталю інвалідів 
війни та Луцького центру пер-
винної медико-санітарної допо-
моги № 3. Для його роботи ви-
користовуватимуть пелети, які 
виробляють на Волині. 

Олександр Киричук за-
уважив, що у літній період пі-
дігріватимуть воду для обох 
лікувальних установ виключно 
твердопаливним котлом. Окрім 
того, він може використовува-
тися й для подачі теплоносія, 
але до того часу, поки темпе-
ратура повітря є не нижчою 
3–5 градусів морозу. В зимовий 
період використовуватимуть 
газовий і твердопаливний кот-
ли паралельно. Це дасть значну 
економію коштів. 

Олександр Киричук повідо-

мив, що усі роботи виконані за 
кошти ДКП  «Луцьктепло». Орі-
єнтовна вартість — 400  тисяч 
гривень. Однак це лише перша 
черга робіт. На перспективу тут 
планується встановити ще один 
котел, який дасть можливість по-
вністю відмовитися від викорис-
тання природного газу для подачі 
теплоносія та гарячої води у ме-
дзаклади. Загальна вартість обох 
черг робіт становитиме приблиз-
но один мільйон гривень. 

У свою чергу міський голо-
ва Микола Романюк підкреслив, 
що встановлення цього твер-
допаливного котла — це лише 
перший крок. За його словами, 
до кінця року планують встано-
вити котел на альтернативному 
паливі у котельні на просп. Від-
родження, 13 б. Тут виробляють 
теплову енергію та підігрівають 
воду для Луцької міської клініч-
ної лікарні та Луцького центру 
первинної медико-санітарної 
допомоги № 2. 

Крім того, за грантові кошти 
від Фонду Е5Р буде встановлено 
котел на альтернативному пали-
ві потужністю 2,5 МВт у котель-
ні на вулиці Боженка. 

Мер зауважив, що міська 
влада і надалі продовжуватиме 
роботи з впровадження альтер-
нативних видів палива й енер-
гозберігальних технологій. 

Вакцин для щеплення ледь 
вистачає кожній третій дитині

СБУ затримала диверсантів на Одещині 
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