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Події

57
стільки відсотків українців 
не підтримують діяльність 
міліції. Про це свідчать 
результати опитування, про-
веденого Центром Разумко-
ва. Повністю підтримують 
діяльність міліції тільки 6%.

23% українських сімей 
перебувають за межею бідності
Сьогодні 23% українських сімей, де всі члени родини 
працюють, знаходяться за межею бідності, а якщо працює 
лише одна людина — 37%. Ризик зубожіння посилюється, 
коли в сім’ї є діти: якщо є одна дитина, за межею бідності 
перебуває 26% сімей; коли ж мають двійко дітлахів — 
39%; четверо та більше — понад 70% родин, пише «Се-
годня». При цьому розшарування за бідністю між сім’ями 
в селі та в місті дуже значне. За межею бідності перебуває 
15% сімей городян, у селі — 36%.

Новорічна ялинка у столиці 
буде штучною
Вперше цього року на майдані Незалежності на вимо-
гу екологів встановлять штучну 145-метрову ялинку, 
над дорогами розвісять ілюмінації у вигляді НЛО та 
чорнильниць, а на ярмарку будуть продавати гарячий 
шоколад і їстівні каштани. «Мерія готує грандіозний 
сюрприз», — розповів заступник голови КМДА Олек-
сандр Пузанов. Штучну ялинку на Майдані почнуть 
встановлювати 17 грудня. Зелену красуню у 145 
метрів заввишки (це на 5 м вище, ніж торік) замовили 
у Тернополі.

НАРКОТИКИ СВОЯ СОРОЧКА БЛИЖЧЕ ДО ТІЛА «ВЗІРЕЦЬ» ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ 

Студент-
другокурсник 
продавав 
марихуану перед 
заняттями

15 держслужбовців отримали 
безкоштовно квартири в Луцьку

Суд визнав, що ковельські 
вчительки таки билися

Кілька днів тому луцькі БНО-
Нівці піймали студента дру-

гого курсу одного з вишів об-
ласного центру, який займався 
розповсюдженням марихуани. 

Покупців було чимало: «тра-
ву» парубок збував переважно 
серед мешканців 33-го кварталу 
та серед студентів свого вузу. 

За словами начальника сек-
тора боротьби з незаконним 
обігом наркотиків Луцького МВ 
УМВС в області Руслана Гамоль-
чука, ласий до легкої наживи 
хлопець продавав марихуану на-
віть перед самісінькими занят-
тями. Сірникова коробка «диво-
трави» вартувала від 80 до 100 
гривень. 

У міліції кажуть, що раніше 
хлопець не мав проблем із зако-
ном, а про його промисли право-
охоронці дізнались орієнтовно 
два місяці тому. 

Сам же затриманий пере-
конує, що продавати наркотики 
його підштовхнуло безгрошів’я. 
Мовляв, батько-пенсіонер, а 
мати працює за копійки, тож 
гроші студенту-стаціонарнику 
були вкрай необхідними. Наразі 
триває слідство та встановлю-
ється канал постачання трави до 
юного наркоторговця. Якщо ви 
володієте будь-якою інформа-
цією про зберігання чи продаж 
наркотиків, повідомте про це 
за номером телефону 24-20-40. 
Анонімність гарантована.

Ірина КОСТЮК

Депутат Волиньради Ігор Гузь 
звернувся з офіційним запи-

том до голів обласної державної 
адміністрації, обласної ради та 
Луцької міськради з вимогою на-
дати списки працівників держав-
них органів влади, які в період із 
2001-го по 2011-й безкоштовно 
одержали житло за кошти держав-
ного або місцевого бюджетів.

Як стало відомо, сім працівни-
ків ОДА за вказаний період отри-
мали безкоштовні квартири. Ціка-
во, що з них четверо — заступники 
голови ОДА, й усі вони одержали у 
своє користування по трикімнат-
ній квартирі, тоді як інші три пра-
цівники заселились у двокімнатні 
помешкання.

Зокрема, державне житло 
отримали Ольга Запорожець — 
начальник юридичного відділу 
апарату облдержадміністрації; 
Людмила Тіхомірова — оператор 
копіювальних машин загально-
го відділу апарату облдержад-
міністрації; Олександр Кравчук 
— заступник начальника відділу 
у справах національностей, мігра-
ції та релігії облдержадміністра-
ції; Якимчук Галина — заступник 
голови ОДА; Володимир Панчи-
шин — перший заступник голо-
ви облдержадміністрації; Віталій 
Максим’як — заступник голови, 
керівник апарату облдержадміні-
страції; Степан Родич — заступ-
ник голови облдержадміністрації.

Керівництво Волинської об-
ласної ради офіційно повідоми-
ло, що лише два працівники ради 
отримали квартири за кошти міс-
цевого бюджету. Зокрема, Кос-
тянтин Лоцман — керівник прес-

служби обласної ради й Олександр 
Гіль, який на час отримання житла 
був радником голови Волиньради. 
Обоє чиновників отримали дво-
кімнатні помешкання площею 50,2 
та 69 кв. м відповідно.

Луцький міський голова у від-
повідь на звернення Ігоря Гузя 
повідомив, що безкоштовне жит-
ло одержали шість працівників 
Луцької міської ради. Це одно- та 
двокімнатні квартири, котрі отри-
мали наступні посадовці: Марія 
Михальчук — завідувач прото-
кольним сектором Луцької місь-
кої ради; Віра Гудима — головний 
спеціаліст відділу кадрової роботи 
Луцької міськради; Євген Мам-
чур — головний спеціаліст відділу 
майна; Сергій Калуш — начальник 
управління освіти міської ради; 
Іван Кубіцький — директор депар-
таменту житлово-комунального 
господарства Луцької міськради; 
Інна Гармай — головний спеціаліст 
юридичного відділу Луцькради.

Апеляційний суд Волинської об-
ласті відхилив скаргу вчитель-

ки Лідії Савлук на рішення Ковель-
ського міськрайонного суду, пишуть 
«Волинські новини». 

Нагадаємо, цим рішенням ви-
знано, що жінка завдала легких ті-
лесних ушкоджень директорові Ухо-
вецької школи Галині Юрчик. Окрім 
того, суд відхилив також і апеляцій-
ну скаргу Ковельської міжрайонної 
прокуратури, яка просила визнати, 
що Савлук вчиняла хуліганські дії.

Історія має досить давнє корін-
ня. 31 серпня 2010 року, як вважає 
Ковельський міськрайонний суд, Лі-
дія Савлук зірвала засідання педра-
ди Уховецької школи на Ковельщині. 
Вона нібито перед початком засідан-
ня завітала до директорки — Галини 
Юрчик — і вимагала поновлення на 
роботі, яку втратила ще у 2001-му. 
Там між обома жінками трапилася 
бійка, яку начебто ініціювала саме 
колишня вчителька.

Ковельський міськрайонний суд 
визнав, що Лідія Савлук завдала 
директорці легких тілесних ушко-
джень. Одначе Савлук подала апе-
ляційну скаргу на цей вердикт. Вона 
переконує, що не билась із Юрчик, а 
у висновку судово-медичної експер-
тизи, яка засвідчила побої, нанесені 
пані Галині, виявила розбіжності. 
Мовляв, побої «знімалися» 3 верес-
ня 2010 року, тоді як бійка нібито 
сталася 31 серпня. Проте колір син-
ців, описаний судмедекспертами, не 
відповідає справжній барві синяків 
триденної давнини, стверджує ко-
лишня вчителька.

Колегія суддів Апеляційного суду 
відхилила як скаргу Лідії Савлук, так 
і прокуратури. А отже, рішення Ко-

вельського міськрайонного суду не 
скасували. 

Інцидент між учителькою біо-
логії Лідією Савлук і директором 
Галиною Юрчик стався минулого 
року напередодні свята Першого 
дзвоника.

Протягом майже 10 років учи-
телька намагалася поновитися на 
роботі, вважаючи, що її звільнили 
незаконно. Судові «вердикти» були 
на її користь. Тим часом директор 
і трудовий колектив виступали ка-
тегорично проти того, щоб вона з 
ними працювала.

Тоді Савлук прийшла до школи 
перед початком педради, аби дізна-
тися про свій графік роботи, при-
несла наказ про своє призначення. 
Директор стверджує, що на її нео-
дноразові прохання залишити ка-
бінет учителька не реагувала, нато-
мість схопила зі столу та порвала її 
виступ до наради.

Юрчик намагалася вирвати ви-
ступ, але Савлук нібито вдарила її 
стільцем, потім схопила за волосся, 
повалила на підлогу, почала душити, 
бити руками та ногами.

Чиновники позбавили дітей-інвалідів повноцінної реабілітації
Волинський центр реабілітації 
дітей-інвалідів — це той заклад, 
відвідавши який, проймаєшся спів-
чуттям у першу чергу до батьків, на 
долю яких випало виховувати осо-
бливих дітей. Сюди на реабілітацію 
їдуть дітки з районів, а буває, що й 
із сусідньої Рівненської області. Се-
ред відвідувачів центру — малеча 
зі страшними діагнозами: цере-
бральний параліч, аутизм, синдром 
Дауна тощо. Фахівці кажуть, що 
особливі діти потребують щоденної 
уваги, аби мати шанс пристосу-
ватися до життя в майбутньому. І 
дуже прикро, коли, не розуміючи 
усієї складності ситуації, високі 
чини з Києва обмежують перебу-
вання діток у центрах реабілітації. 
Вже більше року батьки луцьких 
дітей-інвалідів відстоюють право на 
перебування їхньої малечі в центрі 
протягом цілого робочого дня. 
Одначе поки що безрезультатно. В 
чому проблема, з’ясовували «Відо-
мості».

Як повідомила заступник дирек-
тора Волинського центру реабілітації 
дітей-інвалідів Оксана Бугай, наразі 
в установі реабілітовується 86 дітей: 
26 — стаціонарно, тобто цілодобово, 
та 60 — амбулаторно. Батьки їх при-
водять уранці й забирають по обіді. 
Це створює батькам дітей, які про-
живають у Луцьку, незручності з ро-
ботою, доїздом до реабілітаційного 
центру посеред робочого дня, забез-
печенням догляду дитини-інваліда 
після 14-ї години. Ще рік тому таких 
проблем у центрі не виникало. 

Пані Наталія виховує одинадця-
тирічну доньку Анастасію, хвору на 
аутизм. Жінка розповіла, що впро-
довж останніх семи років вона за-
лишала дитину в центрі реабілітації 
до шостої години вечора, а після пе-
ревірки Рахункової палати почало-
ся справжнісіньке «знущання» над 
батьками та хворими дітьми. 

— Влітку минулого року в центр 
приїхала перевірка з Києва. В резуль-

таті начебто виявили перевикорис-
тання коштів і наказали проводити 
реабілітацію діток лише п’ять годин 
на день — з дев’ятої ранку до другої 
дня. Відповідно, харчування дітей 
передбачили лише дворазове: вран-
ці та в обід. З того часу й почалися 
наші проблеми. Раніше працювали 
з дев’ятої до шостої, усім вистачало 
їсти-пити, а тепер, мовляв, буде по-
іншому. Минулого літа ми одразу на-
писали заяву до Києва. Зверталися і 
до обласного управління освіти, де 
нам відмовили в допомозі, посилаю-
чись на те, що це не їхня компетен-
ція. Бо ж центр підпорядковується 
не місту й не області, а Міністерству 
соцзахисту. Через місяць нам із Киє-
ва надіслали відповідь, що, згідно з 
законом, реабілітація дітей-інвалідів 
може тривати лише п’ять годин, — 
повідомила пані Наталія.

Нагадаємо, наприкінці минуло-
го літа «Відомості» писали про те, 
що діток у Волинському центрі ре-
абілітації перевели з п’ятиразового 
на чотириразове харчування, бо у 
київських чиновників не вистачило 
грошей. Тодішня директорка закла-
ду Галина Римарчук розповідала, що 
вже зверталася й у міністерство, і в 
Фонд соціального захисту інвалідів. 
Відповідь одна: «на цей час немає 
фінансової можливості виділити до-
даткові кошти». А коштів треба було 
не багато — всього лише 88 тисяч 
400 гривень.

Після численних публікацій у 
пресі ця проблема зацікавила сто-
личних чинів іще більше. Приїхала 
перевірка з Рахункової палати, за 
результатами якої виявили «пере-
використання державних коштів». 
Тож замість очікуваного дофінан-
сування, на яке сподівались у центрі 
реабілітації, отримали обмеження у 
перебуванні діток. Хотіли як краще, 
а вийшло як завжди. Після всього 
пані Римарчук звільнилася за влас-
ним бажанням. Тепер Волинський 
центр реабілітації очолює Надія 
Ющик (дружина заступника голови 

— керівника апарату ОДА Станісла-
ва Ющика, — авт.) 

Ще одне. Крім того, що після пе-
ревірки було скорочено перебуван-
ня діток із Луцька до п’яти годин на 
добу, було визначено кількість днів 
на рік, які можна проводити в цен-
трі реабілітації, — всього 180 днів. 
Виходить півроку в центрі, а півроку 
— вдома.

— Якщо логічно подумати, то 
в таких же умовах опинились і ді-
тки з області. Проте цим дітям 180 
днів зараховують із 24-годинним 
перебуванням у центрі, а луцьким 
— із п’ятигодинним. Хіба це спра-
ведливо? Їх годують чотири рази, а 
наших — два. Не в харчуванні річ, 
а в справедливості. В такому разі не-
хай луцьким дітям розрахують про-
бування, скажімо, десять годин на 
добу в центрі та, відповідно, збіль-
шать на ті години, що залишаться, 
кількість днів перебування. Раніше 
до обіду дітки проходили реабіліта-
цію, а по обіді їхнє перебування там 
вважалося денним стаціонаром, де 

вони проходили лікувальні проце-
дури. Тепер же все збилося докупи. 
Не встиг привести, як починаються 
заняття, тут уже приходить маса-
жист, бо і вихователь, і масажист хо-
чуть виконати свою роботу. Чому б 
не відновити той же стаціонар і по-
людськи не розділити ці заняття? Не 
може держава це забезпечити — не 
треба, дозвольте тоді фінансувати 
батькам, — поскаржилася пані На-
талія.

Згідно з законодавством, центри 
реабілітації перебувають на стовід-
сотковому державному фінансуван-
ні, тому залучати кошти штибу бла-
годійних внесків від батьків суворо 
заборонено. Батьки луцьких діток-
інвалідів кажуть, що згідні навіть 
доплачувати вихователям і педаго-
гам, аби продовжити перебування 
дітей у центрі.

— Скажімо, в садочках є група 
подовженого дня, то нехай так би 
було і в центрі реабілітації, — міркує 
пані Наталя. — Вихователі, наскіль-
ки мені відомо, не проти працюва-

ти, вони лише «за», але без дозволу 
робити цього не мають права. Треба 
зважати на те, який діагноз у дитини. 
Є такі діти, які від довгого перебу-
вання у чотирьох стінах просто по-
чинають деградувати. У моєї доньки 
аутизм, який медикаментозно не лі-
кується, а лише перебуванням серед 
однолітків для соціальної адаптації. 
Якщо вона тиждень посидить удома 
— це все. Дівчинка просто забуває, 
що треба тримати ложку, що треба 
ходити в туалет, не кажучи вже про 
те, що треба читати чи писати. 

Як відомо, по догляду за 
дитиною-інвалідом до 18 років бать-
ки отримують допомогу. Плата що-
місяця становить близько дев’ятисот 
гривень, на які, за словами Наталії, 
неможливо пролікувати, прогодува-
ти чи зодягнути дитину. Батьки, які 
працюють, отримують матеріальної 
допомоги на двісті гривень менше. 
Проте всі вони готові доплачувати 
центру за продовження групи. Єди-
на проблема: треба мати дозвіл і все 
офіційно оформити.

До слова, на останній сесії об-
ласної ради, 4 листопада, проблему 
луцьких батьків, чиї діти реабіліто-
вуються в центрі, озвучив у своєму 
депутатському запиті Петро Пронь. 
Він назвав минулорічне рішення Мі-
ністерства соцполітики таким, що 
«суперечить здоровому глузду та 
людській моралі», а також наголосив, 
що батьки особливих діток готові 
провести фінансування груп продо-
вженого дня на госпрозрахунковій 
основі. Свій запит депутат адресу-
вав начальнику обласного «соціаль-
ного» управління Олександру Жура-
ківському. «Відомості» звернулися 
за коментарем до чиновника, який 
пообіцяв, що найближчим часом 
управління збере спеціальну комі-
сію, яка відвідає центр і вивчить пи-
тання зсередини. Крім того, пан Жу-
раківський наголосив, що прохання 
батьків не залишаться без уваги, що 
вселяє надію.

Ірина КОСТЮК


