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У Рівненській області у черзі 
на житло стоять чотириста 

ветеранів Афганістану. Про це 
повідомив під час зустрічі з ке-
рівництвом Рівненщини голова 
Рівненської обласної організації 
Української спілки ветеранів Аф-
ганістану, депутат обласної ради 
п’ятого скликання Микола Ражик, 
інформує ЗІК.

За словами керівника рівнен-
ських ветеранів, останні два роки 
на будівництво та придбання жит-
ла кошти не виділялися ні у дер-
жавному, ні в обласному бюджеті.

Також Микола Ражик звернув-
ся до керівництва області з про-
ханням вирішити питання ремон-
ту трьох палат, які закріплені за 
Рівненщиною у республікансько-
му госпіталі воїнів-афганців, який 
знаходиться у Києві. За його сло-
вами, щороку там обстежується та 
лікується 50-60 мешканців краю, а 
умови проживання у палатах — не 

найкращі. 
Голова ОДА Василь Берташ 

пообіцяв розглянути можливість 
профінансувати ремонтні робо-
ти за рахунок обласного бюджету 
вже цього року. Також вивчати-
меться можливість фінансування 
з бюджету Рівненщини придбан-
ня автомобілів для 16 інвалідів-
учасників бойових дій. Адже з 
2002 року вони не отримали жод-
ного авто. 

Крім того, обласна влада ви-
вчатиме можливість виплати ро-
динам воїнів-афганців компенсації 
за житлово-комунальні послуги, 
а де дозволяє законодавство — 
звільнення сімей від комунальних 
платежів. 

Планується також винесення 
на сесію обласної ради питання 
виплати одноразової матеріальної 
допомоги сім’ям загиблих воїнів-
афганців.
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БЮРОКРАТИЧНА ТЯГАНИНА  

Деякі волинські лікарні можуть 
лишитися без медикаментів

Аби провести тендери на заку-
півлю медикаментів для медза-

кладів, не вистачає учасників. Так, 
у Нововолинську такий тендер, що 
був запланований на 8 лютого, не 
відбувся. Про це розповів заступ-
ник міського голови Андрій Сто-
ронський. У цьому місті зголоси-
лося постачати медикаменти одне 
підприємство, одначе, за законом, 
аби відбувся тендер, потрібно хоча 
б два учасники. За словами поса-
довця, подібні проблеми не лише в 
Нововолинську.

Немає й охочих постачати для 
лікарень пальне для автомобілів, 
тож можемо докотитися до того, 
що з порожніми баками лишаться 
«швидкі допомоги». 

Як пояснила старший інспек-
тор управління економіки ОДА 

Емілія Грищук, для підприємств 
це надто дрібний лот, тому вони 
не дуже поспішають брати участь 
у таких тендерах.

— Черги є на ті тендери, де 
крутяться мільйони, а от там, де 
невеликі суми, нікого немає, — ре-
зюмувала пані Грищук. — Особли-
ві проблеми маємо з постачанням 
пального для автомобілів медус-
танов.

Наступний тендер у Новово-
линську призначений на 15 берез-
ня, та місцеві чиновники не впев-
нені, що він таки пройде.

— Якщо знову ж таки тендер 
не відбудеться, то механізмів, як 
далі діяти, немає, — турбується 
Андрій Сторонський.

Отже, лікарні мають вижити до 
середини березня на запасах, якщо 
такі є. Що робити, коли охочих 
постачати ліки та бензин знову не 
знайдеться, не знає ніхто.

Проблему можна було б вирі-
шити, якби торішнім переможцям 
тендерів на законному рівні до-
зволяли постачати товари до про-
ведення наступних конкурсів на 
закупівлю, а не до кінця року. Це 
б дозволило установам нормально 
працювати в ці «конкурсні» міся-
ці. З таким проханням волинське 
управління економіки звернулося 
у листі до Мінекономіки й уряду. 
Відповіді згори поки немає.

Ольга УРИНА

Діти війни воюють за доплату до пенсії
Закінчення. Початок на 1 стор.
Це й же закон передбачає що-

місячну соціальну допомогу дітям 
війни у розмірі 30% від мінімальної 
пенсії. Та в 2006 році в держбюджеті 
на такі надбавки коштів, звісно, не 
знайшли. Тож дію закону знівелюва-
ли іншим законом — «Про Держав-
ний бюджет України на 2006 рік». Як 
бачимо, в Україні вкотре прописали 
закон, не подумавши про фінансове 
підґрунтя для нього. Можливо, річ у 
тому, що законопроект писався у пе-
реддень виборів 2004 року в погоні 
за електоратом? 

Та, на думку начальника управ-
ління пенсійного забезпечення го-
ловного управління Пенсійного 
фонду у Волинській області Марії 
Ковалюк, призначення 30% надбав-
ки до пенсії дітям війни є неспра-
ведливим. Адже в такому разі вони 
отримуватимуть значно більше гро-
шей за учасників війни. Нагадаємо, 
згідно з законом, учасники війни 
отримують доплату в розмірі всього 
10% від мінімальної пенсії, а учасни-
ки бойових дій — 20%.

Вже у 2008 році Кабмін видав 
нову постанову, згідно з якою допла-
та до пенсії дітям війни становить 49 
гривень 80 копійок. Таку щомісячну 
надбавку вони одержують і нині. Все 
б нічого, та ще в 2007-му Конститу-
ційний Суд визнав такі дії держави 
антиконституційними. Саме з того 
часу пенсіонери почали штурмувати 
суди з надією отримати недоплачені 
кошти, а саме — надбавку розміром 
30% мінімальної пенсії за віком. 

Сьогодні діти війни намагаються 
відсудити у держави різницю випла-
ти за попередні роки. Така боротьба 
за обіцяні гроші перетворюється 
для літніх людей на справжнісіньке 
пекло, бо судова тяганина може три-
вати роками.

Керівник апарату Луцького місь-
крайонного суду Алла Гайдук за-
значила, що з питаннями доплати 
надбавок пенсіонери до них зверта-
ються постійно. Практично в кож-
ному випадку суди першої інстанції 
старенькі виграють. Однак управ-
ління Пенсійного фонду в таких си-
туаціях завжди подає оскарження до 
Львівського апеляційного суду. Там 
таких справ — тисячі, й застрягають 
вони надовго. Як розповіла Алла Ле-
онтіївна, до них зараз повертаються 
справи, розпочаті ще в 2008 році, й 

рішення суду лише в поодиноких 
випадках на користь пенсіонерів.

Голова Апеляційного суду Во-
линської області Петро Філюк у не-
щодавньому інтерв’ю нашій газеті 
розповів, що  ситуація з тисячами 
однакових справ і кожну потрібно 
розглядати окремо, давно потребує 
реформи. За словами пана Філюка, 
дітей війни запустили через вели-
чезну судову машину, тож їм дово-
диться чекати на кінцеве рішення 
суду рік, а то й два. На його думку, 
це питання можна було б виріши-
ти, якби одну таку загальну справу 
заслухав Верховний Суд і прийняв 
одне-єдине рішення на всі випадки, 
позаяк справи однакові, а змінюють-
ся лише прізвища позивачів.

Переживши судову тяганину, 
декому таки вдається отримати за-
боргованість за попередні роки. Та  
щастить далеко не всім. Звичайно, ця 
ситуація викликає нову хвилю обу-
рення серед пенсіонерів: «Як же так: 
одним виплачують, а іншим — ні?» 

В управлінні Пенсійного фонду 
у Волинській області пояснюють, що 
вони лише виконують те рішення, 
яке виносить суд. З’ясувалося, що, 
залежно від того, як сформована по-
зовна заява, суд може зобов’язати 
управління Пенсійного фонду пере-
рахувати та виплатити заборгова-
ність або ж лише перерахувати. 

— Якщо ж в рішенні вказано 
лише нарахувати кошти, то ми це 
робимо, й гроші зависають, — по-

відала начальник управління пен-
сійного забезпечення у Волинській 
області, — бо в такому разі наказу 
виплатити кошти не було.

У такий бюрократичний капкан 
потрапив і 73-річний лучанин Іван 
П. Торік він таки виграв справу в 
суді, тож мав би отримати недопла-
чені за минулі роки гроші. Але нічо-
го не одержав. Як виявилося згодом, 
суд наказав управлінню Пенсійного 
фонду лише нарахувати гроші. Літ-
ньому чоловіку порекомендували 
знову звернутися до суду, щоб у рі-
шення вписати єдине слово — «ви-
платити». Проте пенсіонер вирішив 
не витрачати більше сил на довго-
тривалу тяганину.

Якщо ж пенсіонер таки добив-
ся грошей від держави за попередні 
роки, це зовсім не означає, що й 
надалі йому доплачуватимуть 30% 
від мінімальної пенсії. Виявляється, 
в наступні роки дітям війни знову 
виплачуватимуть ті ж 49,8 гривні. 
А далі — все спочатку: хочеш відво-
ювати недоплачені гроші за рік, що 
минув, — розпочинай нове коло су-
дових процесів.

— Суд може прийняти рішення 
про нарахування та виплату забор-
гованих коштів лише за роки, що 
вже минули, тобто ті, коли відбува-
лося певне порушення, — пояснила 
керівник апарату Луцького міськра-
йонного суду. — Ми не можемо при-
ймати рішення наперед.

Ольга УРИНА

ПРОБЛЕМА 

«Перший національний» 
зменшить відсоток 
мовлення українською
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 
Національної ради у зв’язку зі зміною програмної 
концепції мовлення, повідомляє прес-служба 
НТКУ. Відсоток мовлення українською мовою 
зменшено з 95% до 75% загального обсягу добо-
вого мовлення. Зміни пояснюються тим, що канал 
залучає певну кількість програм інших виробни-
ків. Приміром, передачі «Шустер Live», «Авто-life».

88%
стільки опитаних українців не під-
тримують пенсійну реформу. Про 
це свідчать результати дослідження, 
проведеного компанією «Українське 
демократичне коло». Якщо масові 
протести проти реформи відбудуться, 
в них можуть узяти участь 36,8%. 

Генпрокуратура перевіряла, 
як соціально захищають 
інвалідів
За результатами проведених перевірок, які були роз-
початі 4 січня 2011 року, наразі прокурорами пору-
шено дев’ять кримінальних справ, за 80 документами 
реагування відшкодовано 56 тис. грн., притягнуто 
до відповідальності 24 посадові особи. Перевірки 
тривають, а хід їх виконання перебуває на контролі 
Генеральної прокуратури України. Про це повідо-
мляє офіційний сайт Генпрокуратури.

Діти війни штурмують луцький міськрайонний суд

РЯТІВНИКИ  

На Волині створять 
координаційний центр рятування 
людей

Обласне управління МНС роз-
мірковує над створенням річ-

кового координаційного центру 
рятування людей на воді.

Начальник ГУ МНС на Волині 
Володимир Грушовінчук повідав, 
що наразі обговорюється укомп-
лектування штату працівників 
нової служби. Заплановано, що в 
центрі працюватиме 36 рятуваль-
ників, 18 із яких увійдуть до скла-
ду рятувально-пошукової служби 
в Луцьку, шестеро працюватимуть 
у Ковелі, а 12 — у Шацьку. До сло-
ва, річне фінансування координа-
ційного центру становитиме орі-
єнтовно мільйон гривень.

Крім того, після нещодавнього 
візиту міністра МНС Віктора Бало-
ги стало відомо, що луцьке управ-
ління еменесників реорганізують у 

сектор. Бо, за словами голови ОДА 
Бориса Клімчука, держава не така 
вже й багата, щоб утримувати ті 
міські служби, які дублюють функ-
ції обласних.

Ірина КОСТЮК

Енергозберігаючі лампи можуть становити небезпеку 
для здоров’я
Постійно зростаючі тарифи на 
енергоносії заставляють усе більше 
задумуватися про економію. Тому 
у квартирах і будинках багатьох 
волинян для освітлення примі-
щень з’являються економні лампи. 
Термін їх придатності — до трьох 
років. Економія електроенергії — 
суттєва. Проблема — в утилізації. 
Куди подіти лампи після того, як 
вони відслужили свій вік, дізнава-
лися «Відомості».

Здавалося б, у чому проблема — 
чому б не взяти лампу та не викинути 
її в сміття разом із іншими відхода-
ми? Річ у тім, що люмінесцентні лам-
пи містять у собі пари ртуті, які при 
ушкодженні жарівки потрапляють у 
повітря. А це становить потенційну 
небезпеку для життя та здоров’я. 

— Відходи люмінесцентних ламп 
мають перший клас небезпеки, — 
розповів «Відомостям» начальник 
відділу оперативного екологічного 
міжрайонного контролю Держеко-
інспекції у Волинській області Ана-
толій Штондін. — Усі підприємства 
Волині мають договори з фірмами, 
які займаються утилізацією цих 
ламп. Інша річ — населення. Тут 
ніякого контролю. Відпрацьовані 
лампи потрапляють у контейнери 
для сміття, що поруч із будинками. 
Лампи зроблені зі скла, тож імовір-

ність того, що при перевезенні від 
контейнера до сміттєзвалища вони 
не розіб’ються, дуже мала. Тож усі 
ртутні випари осідають біля люд-
ського житла. До того ж ртуть може 
завдати шкоди, потрапивши з побу-
товими відходами на звалище. Лише 
один грам цієї речовини здатний 
призвести до забруднення понад 3,3 
млн. куб. м повітря. А проникаючи 
з дощовою та талою водою в ґрунт, 
ртуть отруює підземні води. Згодом 
це все потрапляє до водогону чи 
криниць. 

Анатолій Штондін наголосив, що 
цими днями спеціалістами відділу 
виявлено факт забруднення відпра-
цьованими люмінесцентними лам-
пами в кількості 22 шт. у селі Гараз-
джа в лісовому масиві державного 
підприємства «Волинський лісовий 
селекційно насіннєвий центр». 

— Це вкотре засвідчило про 
низьку громадську свідомість окре-
мих волинян, які безвідповідально 
ставляться до збереження навко-
лишнього природного середовища, 
— зазначив еколог.

Він повідомив, що збір відпра-
цьованих ламп на Волині здійсню-
ють два підприємства — «Рівне-
Екохелп» і ВТП «Екоцентр» (Львів).

«Відомостям» вдалося зв’язатися 
з директором останнього — Володи-
миром Дорошенком і запитати, куди 

громадяни можуть здавати викорис-
тані лампи.

— Ми приймаємо лампи на 
складі у Луцьку, згідно з договора-
ми, лише від підприємств. Потім 
вивозимо їх у Донецьку область, на 
Микитівський ртутний комбінат. З 
населенням же виникає проблема. 
Питання у тому, хто заплатить за 
утилізацію, — зазначив Володимир 
Дорошенко. — Міські ради не хочуть 
брати на себе додатковий фінансо-
вий тягар. Наскільки мені відомо, у 
Європі ціна утилізації закладається 
у вартість самої лампи. У нас же це 
зробити важко. Адже ними торгу-
ють і в супермаркетах, і на ринках. 
Це питання мають вирішувати на 
загальнодержавному рівні. 

Володимир Дорошенко порадив 
тим, у кого лампа вийшла з ладу, ви-
кидати її в упаковці — це зменшить 
ризик того, що скло розіб’ється. 

Наскільки розбиті люмінесцент-
ні лапми можуть бути небезпечни-
ми для здоров’я людей, головний са-
нітарний лікар області Наталія Янко 
не змогла відповісти — досліджень 
ніхто не проводив. Проте зазначи-
ла, що санітарні лікарі неодноразово 
вносили пропозиції до центральних 
органів влади щодо утилізації еко-
номічних ламп на побутовому рівні. 
Поки — ніякої відповіді. 

Наталка СЛЮСАР

МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ 
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