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Події
ДЕКЛАРАЦІЇ  

ПІДСУМКИ СВЯТ 

БЕЗ ПРАВИЛ 

У міліції розсекретили доходи 
міністра

«Незаконних» 
ялинок вилучили 
на 2 млн. грн.

Пенсіонер підстрелив на 
полюванні товариша

У 2010 році дохід Віталія За-
харченка, який нині очолює 

Міністерство внутрішніх справ, 
склав 1 млн. 330 тис. 138 грн., із 
яких заробітна плата — 167 тис. 
679 грн. Про це повідомило МВС 
у відповідь на запит журналіста 
«Української правди» з проханням 
оприлюднити декларацію про до-
ходи нового голови МВС.

У приватній власності Віталія 
Захарченка перебуває житловий 
будинок площею 731,85 кв. м і га-
раж площею 16 кв. м. На утриман-
ня майна сплачено 12 тис. 900 грн.

Розмір внесків (паїв) Захарчен-

ка до статутних (пайових) фондів 
підприємств, установ, організацій 
складає 36 грн. Сума коштів, що 
знаходяться на рахунках у банках 
та інших фінансово-кредитних 
установах, становить 162 тис. 413 
грн.

МВС виклало дані про дохо-
ди Захарченка в листі за підпи-
сом першого заступника міністра 
внутрішніх справ Сергія Черних. 
Копію декларації МВС не надало, 
мотивуючи це тим, що окремі роз-
діли декларації містять персональ-
ні дані про родину міністра, тож 
на них поширюється дія Закону 
України «Про захист персональ-
них даних».

Декларація про майно, доходи, 
витрати й зобов’язання фінансо-
вого характеру Захарченка за 2011 
рік буде оприлюднена, відповідно 
до ст.12 Закону «Про засади запо-
бігання і протидії корупції», який 
набув чинності з 1 січня 2012 року, 
пообіцяло МВС.

Як повідомлялося, раніше МВС 
ухилилося від надання інформації 
про доходи Захарченка, який очо-
лив це відомство 7 листопада 2011 
року, а до цього керував Держав-
ною податковою службою.

8 січня ледь не закінчилося тра-
гедією для двох товаришів із 

Ковеля. Чоловіки вибралися на 
полювання святкового дня. 

Один із них, 63-річний пенсіо-
нер Микола М., узявши рушницю, 
подався за дичиною. Його молод-
ший на 20 років товариш Сергій 
М. пірнув із гарпуном у Турію за 
сомами.

Мисливець Микола, йшовши 
берегом річки, сплутав свого ко-
легу з дичиною і вистрілив йому в 
спину. На щастя, постріл не завдав 
суттєвих ушкоджень пірнальнику. 
Потерпілого було госпіталізовано.

— Цього б не сталось, якби, су-
дячи з віку, досвідчений мисливець 
не порушив одне з найголовніших 
правил полювання — не стріляти 
по воді! — прокоментував ситуа-
цію заступник начальника відділу 
мисливського господарства та охо-
рони й захисту лісу Волинського 
обласного управління лісового та 
мисливського господарства Рус-
лан Люшук. — Є ще одне неписане 
правило: у Різдво й інші великі ре-
лігійні свята не зазіхати на життя 
звірини та птаства. Думаю, різдвя-
ний випадок стане добрим уроком 

усім мисливцям: у свято потрібно 
святкувати. Побратими-мисливці 
будуть раді, коли хтось із друж-
ної ватаги прийде на Різдво, на 
Старий Новий рік чи Водохреще 
поколядувати або ж із вертепом, 
переодягнувшись у ведмедя, козу 
чи якогось іншого звіра, щоби зве-
селити дім віншуваннями. Краще 
«полювати» за столом на ковбаси 
та печену рибу, ніж шукати пригод 
і тривожити дичину на такі великі 
свята.

Сергій ЦЮРИЦЬ

Обласний будинок дитини готовий 
до реформування у центр реабілітації

В Україні щороку зменшується 
кількість дітей-сиріт. Здавалося 
б, приємна статистика, якби не 
одне «але»: більшість дітей, які 
потрапляють у дитячі будинки, 
мають батьків, але ті — алкоголі-
ки чи наркомани, тож їм — не до 
нащадків. Незалежні дослідження 
вказують на критичну позначку. В 
Україні до 95% дітей-сиріт можна 
віднести до соціальних сиріт, бо на 
момент отримання статусу в них 
були живі батьки. Подібна ситуація 
спостерігається й на Волині. Так, у 
Волинському обласному спеціалі-
зованому будинку дитини зробили 
зріз і виявили, що більшість батьків 
їхніх вихованців п’є або вживає 
наркотики.

— Оскільки наш будинок дити-
ни заснований у післявоєнні роки, 
то спочатку тут виховувалися справ-
жні сироти, тобто малеча, батьки 
якої загинули на війні, — розповідає 
заступник головного лікаря будинку 
дитини Тетяна Віговська. — На сьо-
годні виховуємо 28 малят. Дітей, які 
є стовідсотковими сиротами, серед 
них мало, здебільшого це соціаль-
ні сироти. У нас є малюки, батьки 
яких потрапили у складну життєву 
ситуацію, тому віддали малечу нам 
на виховання. Одначе левова части-
на вихованців — це діти з неблаго-
получних сімей, які з них вилучені 
соціальними службами і направлені 
сюди. Є такі, яких до нас направи-
ли прямо з пологового будинку, бо 
мами після родів відмовилися від 

чад. Нещодавно, зробивши аналіз, 
ми виявили, що більшість батьків 
наших вихованців зловживають ал-
коголем або наркотиками.

У цьому будинку дитини вихову-
ються найменші — від одного місяця 
до чотирьох років. Пані Тетяна за-
значає, що пристрасть їхніх матерів 
до випивки та наркотиків вплинула 
й на здоров’я малечі. 

— Навіть якщо діти візуально 
й виглядають здоровими, то у бага-
тьох із них є проблеми з розвитком. 
Наприклад, труднощі з мовленням, 
поведінкові реакції є не зовсім ти-
повими. Недарма наш будинок ди-
тини називається спеціалізованим, 
адже здорових дітей у нас одиниці, 
— каже заступник головного лікаря 
установи. — Більшість потребує спе-
ціальних медичних і педагогічних 
технологій. Малюкам потрібне осо-
бливе піклування, тож основний на-
прямок нашої роботи — максималь-
но адаптувати та реабілітувати їх.

Вихованці цього будинку дити-
ни регулярно лікуються в провід-
них медичних закладах. Так, нещо-
давно одна дівчинка повернулась із 
Національного інституту серцево-
судинної хірургії, де їй зробили опе-
рацію на серці. В трирічної малечі 
була вроджена вада серця. Саму опе-
рацію здійснили за державні кошти, 
а транспортування спецавтомобілем 
забезпечили спонсори.

Щороку в Україні, за підрахун-
ками чиновників, всиновлюють 
близько трьох тисяч сиріт. Одна-
че більшість дітей із Волинського 

спеціалізованого будинку дитини 
мають мало шансів бути усиновле-
ними чи бодай узятими під опіку. 
Причина у хворобах малечі. Тетяна 
Віговська розповіла, що здорові ма-
люки можуть побути в закладі лише 
кілька днів — і для них одразу зна-
ходяться батьки. 

Часом малят із вадами заби-
рають у дитячі будинки сімейного 
типу, проте трапляється це  вкрай 
рідко. 

— Діти, які лишаються в нас, 
після чотирьох років потрапляють 
у дитячий будинок «Сонечко», що в 
Ківерцях, а також у спеціалізований 
заклад на Івано-Франківщині, — 
каже Тетяна Віговська. 

Щодо фінансового забезпечення 
будинку дитини, то його керівни-
цтво запевняє — усе гаразд. Дер-
жавний бюджет-2012, який встигли 
охрестити антисоціальним, за слова-
ми головного лікаря будинку дитини 
Володимира Алєйнікова, передбачає 
достатнє фінансування цього закла-
ду. Так, утримання однієї дитини в 
день обходитиметься державі у 350 
гривень.

Звісно, допомагають і благо-
дійники. Тетяна Віговська каже, що 
вони згадують про обездолених ді-
тей не лише напередодні свят.

— У нас є спеціальний банків-
ський рахунок, куди надходить 
благодійна допомога, і ми викорис-
товуємо ці кошти для покращення 
функціонування установи. Напри-
клад, на харчування однієї дитини в 
день виділяємо 28 гривень, частина 
цих коштів — спонсорські, — заува-
жує заступник головного лікаря. 

Не раз ходили чутки, що Волин-
ський обласний спеціалізований бу-
динок дитини збираються реформу-
вати. Тетяна Віговська повідала, що 
загалом курс керівництва держави 
спрямований на те, аби реформува-
ти будинки дитини у центри реабі-
літації. Вони будуть розраховані на 
надання допомоги тій малечі, яка 
там мешкатиме, а також дітям із ва-
дами, яких усиновили, взяли під опі-
ку чи направили у дитячий будинок 
сімейного типу. За її словами, облас-
ний будинок дитини до таких ново-
введень готовий.

— Ми в цьому плані зробили чи 
не найбільше в усій Україні. Ще 2006 
року в структурі будинку дитини 
відкрили центр реабілітації, дуже 
серйозно зайнялися підготовкою 
персоналу, який спеціалізуватиметь-
ся на допомозі в адаптації дітям ран-
нього віку, — пояснює пані Тетяна. 

В Україні наприкінці 2010 року 
запустили три пілотних проекти 
таких центрів. Тетяна Віговська при-
пускає, що у найближчі роки це буде 
й у них.

Ольга УРИНА

У 2012-му в Карпатах уже 
травмувалося 53 туристи
За десять днів нового року під час катання на лижах 
в Карпатах травмувалося 53 туристи. Так, на горах 
Тростян і Високий Верх Львівської області отримав 
травми 41 турист. У Закарпатській області на горах 
Красія та Гемба під час катання на лижах у цей же 
період отримали травми 12 відпочивальників. Крім 
того, під час відпочинку на гірськолижних курортах 
у період із 1 по 10 січня заблукало дев’ятеро осіб. 
Також рятувальникам довелось евакуювати 20 осіб 
із підйомника, що зупинився.

У Луцьку працівники МНС 
врятували лебедів
У Луцьку на водоймі врятували чотирьох лебедів, 
що «вмерзли» у кригу. Про це повідомили в управ-
лінні МНС Волині. 9 січня о 12-й годині на водоймі 
по вулиці Кічкарівській міста Луцька проводилися 
роботи з вивільнення чотирьох благородних птахів 
із крижаного полону. До проведення робіт залуча-
лося відділення водолазно-рятувальних робіт АРЗ 
СП УМНС в області.

73%
приблизно стільки державних 
службовців в Україні — це 
жінки. Про це повідомила 
співголова міжфракційного 
об’єднання «Рівні можливості» 
Юлія Ковалевська. Середній вік 
такого службовця — 39 років. 

ПРОЦЕС ПІШОВ 

На Волині продовжують об’єднувати райлікарні

У Ковелі зроблено перші кроки 
до створення на базі Ковель-

ської центральної районної лікарні 
Ковельського госпітального округу, 
куди ввійдуть лікувальні установи 
Ковельського, Ратнівського, Старо-
вижівського та Турійського районів.

Днями на базі Ковельської цен-
тральної райлікарні проведено на-
раду з обговорення механізмів вза-
ємодії адміністраторів і медиків у 
рамках новоствореного госпіталь-
ного округу. Увага була зосереджена 
на перейманні досвіду об’єднання 
Шацьк — Любомль у єдиний медич-
ний простір, у тому числі — аспекти 
фінансування медичних послуг, яке 
буде здійснюватись із бюджетів різ-
них рівнів і різних адміністративних 
одиниць. 

Що стосується статистичних 
ліжко-місць, загальний фонд Ко-
вельського госпітального округу 
зросте на 450 і становитиме 1190 лі-

жок. Це дозволить поліпшити умови 
перебування хворих у стаціонарах. 
Уже в січні лікарі Ратнівщини, Ста-
ровижівщини та Турійщини можуть 
спрямовувати своїх пацієнтів на лі-
кування до Ковельської ЦРЛ. У цьо-
му ж закладі прийматимуть пологи у 
жінок із Турійського району.

Медики сподіваються, що після 
оптимізації структури лікарень на-
званих районів у місцевих жителів 
відпаде гостра потреба у госпіталі-
зації в обласній клінічній лікарні. 

Не секрет, що з огляду на низь-
кий рівень медичного обладнання 
ЦРЛ і зважаючи на вищу кваліфі-
кацію обласних фахівців, нині хворі 
Волині намагаються будь-якою ці-
ною потрапити на обстеження і лі-
кування одразу до обласного центру. 
Для усунення диспропорцій у єди-
ному медичному просторі у Ковель-
ську центральну районну лікарню 
за державні кошти додатково заку-

плять сучасне медичне обладнання, 
навчать персонал ним користува-
тись. Після цього в обласну клініку 
прийматимуть пацієнтів лише за на-
правленням із госпітальних округів 
— тих, хто справді потребує висо-
коспеціалізованого лікування.

Для оперативного підвезення 
хворих до центру госпітального 
округу розширять можливості Ко-
вельської станції швидкої допомоги. 
Замість п’ятнадцяти нині діючих 
буде організовано роботу 22 бригад, 
що працюватимуть у нових спецав-
томобілях. Їх планується придбати 
за кошти державного бюджету. Ка-
рети «швидкої» базуватимуться на 
тринадцяти підстанціях невідклад-
ної допомоги. Їхня робота контр-
олюватиметься диспетчерською 
службою з системою навігації та 
зв’язку, що дозволяє в реальному 
часі відстежувати рух автомобіля та 
за потреби заздалегідь готувати опе-

раційну — залежно від стану пацієн-
та, якому необхідна допомога. Після 
реорганізації «швидка» прибувати-
ме у найвіддаленішу точку округу, 
тобто на місце виклику, не пізніше 
як за 20 хвилин.

Голова Волинської облдержад-
міністрації Борис Клімчук зазначив, 
що про повноцінну медичну рефор-
му в Україні можна буде однозначно 
стверджувати після введення стра-
хової медицини, яка довела свою 
ефективність в усьому цивілізова-
ному світі. Проте до такої реформи 
необхідно готуватися завчасно за 
принципом: «Гроші в медичній до-
помозі ходять за хворим пацієнтом, 
а не за порожнім ліжко-місцем». 

«У цілому ж охорона здоров’я 
залежить від профілактики хвороб, 
якісної діагностики та вчасного ква-
ліфікованого лікування», — вважає 
Борис Клімчук.

Під час операції «Ялинка» 
правоохоронцями було ви-

лучено майже 10 тисяч хвойних 
дерев на суму понад два мільо-
ни гривень. Про це повідомив 
перший заступник начальника 
Департаменту охорони громад-
ського порядку МВС України 
Сергій Поготов. 

Усього правоохоронці змогли 
проконтролювати більше ніж 10 
тисяч ринків і стихійних місць 
продажу ялинок, 32 тисячі тран-
спортних засобів, а також затри-
мали 1300 правопорушників.

Згідно з Кодексом України 
про адміністративні правопору-
шення, незаконне вирубування 
дерев хвойних порід тягне за 
собою штраф від 85 до 204 гри-
вень.


