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Події

ШОКУЮЧІ БУДНІ 

Покинутим дітям із Голоб знайшли 
нову маму

Після того, як неблагополучне по-
дружжя Панасюків із Голоб Ковель-
ського району через зловживання 
алкоголем позбавили батьківських 
прав, чотирьох старших діток — 
Марійку, Павла, Петрика та Інну 
— відправили до Ковельського 
центру соціально-психологічної 
реабілітації, а грудного Богдан-
чика — в Будинок маляти. Доля  
розпорядилась так, що їх усіх до 
себе забрала нотаріус із села Воля 
Ковельська Наталія Козоріз. Тепер 
дітки, без жодного перебільшення, 
живуть, як у Бога за  пазухою. В гос-
тях у них побували «Відомості».

Керівник обласної служби у спра-
вах дітей Алла Онищук розповіла, 
що старша Марійка, перебуваючи в 
Центрі, щодня чекала на маму, дума-
ла, що та все-таки прийде за ними. 
Якось дівчинка сама попросилась 
подзвонити батьками, та на другому 
кінці дроту почулась відповідь: «Я 
зайнята», після чого, за словами пані 
Онищук, дівчина кардинально помі-
няла свою думку про батьків.

Радує й те, що діти, живучи в не-
благополучному середовищі, будучи 
свідками щоденних пиятик, не вда-
лися до наслідування своїх батьків, 
а навпаки, прагнули кращого. У свої 
юні роки, наприклад, Марійка ходи-
ла збирати до лісу чорниці, а заро-
блені гроші витрачала зовсім не на 
дитячі пустощі, а на потреби своїх 
меншеньких братиків та сестри. 

Тепер, проживши більш як пів-
року в будинку пані Козоріз, діти 
жодного разу не виявили бажан-
ня поспілкуватися з біологічними 
батьками. У дітей змінився не лише 
спосіб життя, а й світогляд. Будинок 
шикарний: в три поверхи з басейном, 
сауною, більярдом, обставлений до-
рогими меблями, кожен має свою 
кімнату. Та навіть не це головне. Діти 
доглянуті, нагодовані, а завдяки пані 
Наталії відчули по-справжньому, що 
таке родинний затишок і турбота.

До знайомства з малими бідола-
хами Наталія Козоріз жила з двома 
своїми рідними доньками — Дари-
ною та Соломією, однак, розповідає, 
що завжди хотіла мати багато дітей.

— Я відчувала, що потягну це, 
я до цього йшла, я давно цього хо-
тіла. Ще коли будувався дім, думала 
зробити з нього приватний садочок, 
у мене завжди до дітей було трепет-
не ставлення. На день захисту дітей 
постійно їздила в інтернати: то пода-
рунки, то телевізор возила їм. І кож-
ного разу виходила з групи і думала 
— я взяла б цю дівчинку чи цього 

хлопчика. А тут трапилась така на-
года. Друзі не раз застерігали мене, 
казали: ти ж подумай, які в тих діток 
були сім’ї, яка в них генетика… Але 
так сталося, що напередодні виборів 
позбавили батьківських прав сім’ю з 
Голоб, п’ятеро діток залишилися без 
родини. Мене як хвилею накрило, я 
відчула, що це моє, — згадує Наталія 
Козоріз.

Найбільше страждала і дуже 
ревнувала до прийомних діток мен-
шенька трирічна Соломія. Малеча 
довго не могла оговтатись від того, 

що її маму обіймають інші незна-
йомі їй дітки. Старшій Дарині вже 
виповнилось 16, звістку про значне 
поповнення сім’ї вона сприйняла 
радісно.

— У той день, коли я приймала 
рішення, я зателефонувала до Даші 
й питаю: що робити? Пам’ятаю, вона 
мені сказала: це наші діти, бери, — 
ділиться спогадами Наталія Козоріз.

Так чи інакше, а сім’я відбулася. 
За кілька місяців усі звикли один до 
одного. Цього року Марійка всту-
патиме в технікум, Павло закінчив 
сьомий клас, Петро — п’ятий, Інні 
— чотири рочки, вона разом із мен-
шою донькою Наталії відвідує дитя-
чий садочок. 

— Дорослим дітям я відразу ска-
зала, щоб мамою мене не називали, 
бо у них є жива справжня матір, то 
вони кажуть на мене «тьотя Ната-
ша», а меншенький Богданчик «ма-
має», — усміхається жінка.

З часу появи прийомних дітей 
обов’язків у глави сімейства побіль-
шало, але це її аж ніяк не лякає:  діти 
дорослі, в дечому дають собі раду 
самі. Старші зайняті в школі, садоч-
ку, а з найменшим сидить няня, тоді 
як Наталія Козоріз продовжує пра-
цювати.

Діти за останні півроку вперше 
пережили купу  позитивних вра-
жень: вперше їхали потягом, вперше 
стали на лижі, вперше каталися на 
ковзанах, вперше побували за кор-

доном — нещодавно відвідали Гре-
цію. 

Стосунки з дітьми складаються 
добре, каже пані Козоріз, хоча ча-
сом виникають непорозуміння зі 
старшою прийомною дочкою Ма-
рійкою. Але жінка не розгублюєть-
ся: усе пов’язує з перехідним віком, 
відтак спільну мову з донькою від-
находить швидко. Допомагають по 
господарству всі, конфліктів та не-
порозумінь практично не виникає, 
діти, констатує Наталія Степанівна, 
слухняні. Єдине, над чим ще треба 
попрацювати, — це успішність у 
школі.

— Коли я побачила в грудні їхні 
табелі, була в шоці: 2, 3, 4, 5, 6 балів. 
Я не хочу з них робити відмінників, 
їхня проблема не в тому, що вони 
нерозумні, вони просто не вміють 
вчитися, їх цьому ніхто не навчив. 
Але результати вже є. Наприклад, у 
Павла з іноземної було 2 бали, а ста-
ло 6. У нас вдома дисципліна: вран-
ці, коли ще була школа, ми снідає-
мо, повторюємо уроки і діти йдуть 
пішки до школи. І ніяких автобусів 
чи автомобілів! — захоплено розпо-
відає багатодітна мама.

Наталія Козоріз про майбутнє 
усіх своїх діток думає вже зараз: до 
місцевої влади вона звернулась із 
проханням виділити їй землю для 
будівництва їхніх майбутніх помеш-
кань. У планах — кожного постави-
ти на ноги, а для цього в жінки без 
сумнівів є усі можливості.

Ірина КОСТЮК

Під пильним наглядом нової мами Богданчик пустує на більярдному столі

БЕЗДОГЛЯДНІСТЬ 

Наталія Козоріз показує спальню старшої доньки Дарини

66%
стільки українців не займаються 
фізкультурою і спортом. Кожен 
день займаються 8%. Про це свід-
чать результати опитування, про-
веденого компанією «Research & 
Branding Group».

На Волині зафіксовано більше 
двадцяти крадіжок скутерів 
Правоохоронці констатують, що з початку року до орга-
нів внутрішніх справ Волині надійшло 21 звернення про 
крадіжки скутерів та мопедів. Власники «двоколісних» 
не завжди ставляться до свого майна з бережливістю, 
залишаючи їх на зупинках громадського транспорту, 
біля магазинів або будинків без нагляду. Звичайно, деякі 
з них вдалось повернути власникам. Але є випадки, 
коли неможливо відстежити викрадений скутер. А спра-
ва в тому, що деякі водії ще досі не зареєстрували свій 
транспорт у встановленому законом порядку. 

На Любомльщині збудують 
23 кілометри нової дороги
Розпочато роботи з будівництва дороги Борове — 
Топілля, що на Любомльщині. Як повідомив перший 
заступник голови Волинської облдержадміністра-
ції Олександр Башкаленко, триває реконструкція 
під’їзного автошляху до кладовища в Острівцях та 
автодоріг у селах Рівне і Борове. Протяжність нового 
автошляху становить 23,1 кілометра. 

Марійка, Петрик і Павло 

Неповнолітня ковельчанка 
обкрадала будинки 

Днями до Турійського райвідді-
лу УМВС  у Волинській області 

надійшло повідомлення жительки 
смт. Луків Руслани М. про те, що з 
її будинку викрадено ювелірні ви-
роби. Винну у вчиненні злочину 
правоохоронці затримали відразу. 
Нею виявилася 17-річна ковель-
чанка.

Зі слів правоохоронців стало 

відомо, що дівчина живе у небла-
гополучній сім’ї — батьки пиячать. 
Раніше міліціонери фіксували ви-
падки втечі дівчини з дому. 

Та цього разу неповнолітня за-
йнялася бродяжництвом — ходи-
ла по людях і просила милостиню. 
Прийшовши  на подвір’я одного 
з помешкань в Лукові попросити 
грошей, дівчина побачила встром-
лений у двері ключ. Господарів 
біля хати не було. Вирішила ско-
ристатись моментом, проникла у 
дім і винесла золоті вироби на по-
над півтори тисячі гривень.

Наразі правоохоронці вирі-
шують питання про порушення 
кримінальної справи. Крім того, 
відомо, що це не перший випадок 
крадіжки, скоєний дівчиною.

Після проведення всіх слідчих 
дій неповнолітню злодюжку пере-
дадуть до Рожищенського притул-
ку для дітей.

У Луцьку побільшало п’яних 
вагітних

Медики Луцького пологово-
го будинку б’ють на сполох: 

протягом одного лише тижня в 
заклад поступило троє вагітних 
у стані алкогольного сп’яніння. 
Днями до приймального відділен-
ня пологового бригада лікарів до-
ставила жінку на сьомому місяці 
вагітності прямісінько з пиятики 
на березі Стиру, інша взагалі при-
їхала народжувати у нетверезому 
стані.  А, як зізіналася на подив 
медиків ще одна лучанка, яка приї-
хала народжувати, вона пила пиво 
протягом усього періоду виношу-
вання дитини. Як наслідок — маля 
після кількох днів, проведених в 
інтенсивній терапії новонародже-
них, переведене на доліковування 
в обласну дитячу лікарню. 

Медики обурені, адже вагіт-
ність і алкоголь — речі не поєд-
нувані. Прокоментувати та засте-
регти майбутніх мам від вживання 
спиртного «Відомості» звернулись 
до лікаря жіночої консультації 
Луцького клінічного пологового 
бідинку Ніни Кучко.

— З перших днів життя люд-
ський зародок дуже чутливий до 
шкідливих факторів, зокрема ал-
коголю. Ураження генетичного 
матеріалу, порушення поділу за-
плідненого яйця призводять до 

розвитку вроджених вад. Спирт 
викликає спазм судин пуповини та 
плаценти, внаслідок чого погіршу-
ється забезпечення плода киснем. 
Такі діти народжуються кволими, 
з малою масою тіла, схильними 
до захворювань. Найбільш чутли-
ва до руйнівної дії алкоголю цен-
тральна нервова система плода, 
а це — інтелектуальні та психічні 
порушення, агресивність, нервоз-
ність діток у майбутньому, — роз-
повідає пані Кучко.

Лікарі наголошують, що поді-
бні порушення виникають у дітей 
не лише тих батьків, які зловжи-
вають алкоголем. Навіть незначні 
дози пива, лікеру, вина, які, на дум-
ку більшості молодих мам, при-
йнятні під час вагітності, можуть 
спровокувати передчасні пологи, 
мимовільні викидні, мертвонаро-
дження або ж народження діток із 
вадами серця чи косоокістю.

Не можна вживати алкоголь не 
лише протягом вагітності, а й за 
три-шість місяців до планового за-
чаття та під час годування груддю, 
каже Ніна Кучко. З молоком матері 
алкоголь дуже швидко потрапляє 
у кров дитини, викликаючи хворо-
бливі явища — плач, неспокійний 
сон, збудження і навіть судоми.

Ірина КОСТЮК

ДЕ В УКРАЇНІ БЕЗПЕЧНІ ДОРОГИ? 

Від батьків-алкоголіків вони переїхали до шикарних апартаментів


