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Для цього до 1 липня потрібно 
написати відповідну заяву до 

місцевих управлінь праці та соці-
ального захисту населення, інфор-
мує gazeta.ua.

«Це ініціатива уряду. Практика, 
коли малозабезпеченим видають те-
летюнери, поширена у всьому світі», 
— пояснюють у прес-службі Держ-
комтелерадіо. Бюджет програми 
— 4,3 мільярда гривень. При цьому 
з державної казни передбачено ви-

ділити лише 8,95 мільйона гривень. 
Решту коштів планують отримати за 
рахунок інвестицій та інших джерел.

У Держкомтелерадіо зазначають, 
що вже збудована та на повну по-
тужність працює мережа цифрового 
наземного ефірного телебачення. Це 
означає, що тепер через звичайну 
антену можна дивитися безкоштов-
но понад 20 (незабаром — 32) укра-
їнських телеканалів у високій циф-
ровій якості зображення та звуку. 
Для приймання цього сигналу необ-
хідно між антеною та телевізором 
підключити спеціальний пристрій 
— телетюнер.

Зазначеним рішенням Кабмі-
ну визначено категорії громадян, 
які безкоштовно можуть отримати 
телетюнери: усі інваліди першої та 
другої груп (у тому числі інвалі-
ди війни цих груп); інваліди війни 
третьої групи; особи, які вихову-
ють дитину-інваліда, за умови, що 
дитина проживає з ними; особи з 
малозабезпечених сімей, які отри-
мують державну допомогу згідно з 
Законом України «Про державну со-
ціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям»; особи, на яких поширюєть-
ся право на отримання субсидії для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг про-
тягом опалювального періоду 2011-
2012 років.

Зразки заяв та уся необхідна 
інформація з питань одержання, 
підключення та користування те-
летюнером будуть оприлюднені на 
стендах у місцевих органах соці-
ального захисту, на офіційних веб-
сайтах Держкомтелерадіо, Мінсоц-
політики, місцевих органів влади, 
громадських організацій захисту 
прав інвалідів тощо. 

Найближчим часом обіцяють 
розпочати широку інформаційну 
кампанію стосовно безкоштовного 
одержання телетюнерів.

Доставляти їх будуть поштою у 
міру надходження заяв громадян до 
органів соціального захисту та фор-
мування списків місцевими держав-
ними адміністраціями. Черговість 
доставки визначатиметься також у 
міру надходження заяв. Тобто хто 
раніше подасть заяву, той раніше 
отримає телетюнер.

З 1995 року в Україні оголошено 
епідемію туберкульозу. Медична 
статистика свідчить, що кожного 
року в країні виявляють понад 30 
тисяч хворих, близько 10 тисяч 
помирає від цієї недуги, щогодини 
один українець захворює туберку-
льозом. Хоч ці цифри не такі жах-
ливі, як на початках епідемії, все ж 
загроза не зникла. Просто сьогодні 
вона набула нового вигляду — це 
хіміорезистентні форми та поєд-
нання з ВІЛ-інфекцією і СНІДом.

Волинь — одна з перших облас-
тей, де було створено протитуберку-
льозне об’єднання: у нього входять 
обласний диспансер, три тублікарні 
та два санаторії (дитячий і дорос-
лий). Показники по туберкульозу 
— захворюваність, запущені форми, 
смертність — завжди нижчі, ніж се-
редні по Україні. Та медики поки не 
втішені стабілізацією епідеміологіч-
ної ситуації. Як розповів (анонімно) 
лікар однієї з районних лікарень, у 
кожного четвертого, хто звертається 
зі скаргами в інфекційне відділення, 
діагностують туберкульоз. 

— На обліку перебуває понад 
12 тисяч волинян, половина хворих 
— люди працездатного віку, в Кі-
верцівському, Ковельському, Мане-
вицькому, Любомльському районах 
найвищий рівень захворюваності, 
— каже генеральний директор про-
титуберкульозного об’єднання Ва-
силь Загорулько. — У 2011-му захво-
рюваність усіма формами активного 
туберкульозу в області становила 
51,9 на 100 тисяч населення (у 2010-
му — 56,1, по Україні — 68,4). Але до 
того, аби знизити показники навіть 
до епідемічного порогу захворюва-
ності, 30 на 100 тисяч населення, ще 
дуже далеко.

Василь Загорулько наголошує, 
що останні три роки забезпечено 
безперебійне централізоване поста-
чання ліків плюс Глобальний фонд 
надає якісні комбіновані препарати 
німецького, французького виробни-
цтва. Щороку Волинь отримує п’ять-
сім мільйонів доз медикаментів.

— Зараз існує загроза зростання 
туберкульозної інфекції у зв’язку з 
поширенням мультирезистентних 
форм і поєднаної патології з ВІЛ і 
СНІДом, — звертає увагу Василь 
Миколайович. — Ці штами нечутли-
ві до більшості ліків, тому потрібно 
застосовувати препарати другого 
ряду, а вони дуже дорогі.

— На початках епідемії люди 
боялися їздити у громадському 
транспорті, ходити по вулицях, щоб 
не «підчепити» інфекцію, — додає 
заступник начальника обласного 
управління охорони здоров’я Іван 
Грицюк. — За кілька років бациляр-
них хворих вдалося ізолювати і про-
лікувати. Тепер же небезпека повер-
нулася, носії мультирезистентних 
штамів можуть бути і в маршрутці, 
і в магазині. 

Усім відомо, що туберкульоз лі-
кується антибіотиками. Але через їх 
засилля в навколишньому середови-
щі та їжі, через самолікування, через 
перервані курси лікування бактерії, 
у тому числі паличка Коха, присто-
совуються до дії антибіотиків і пере-
стають на них реагувати. Для хворих 
на туберкульоз продовження ліку-
вання вдома не менш важливе, ніж 
у стаціонарі, де вони під постійним 
наглядом лікарів. Якщо у пацієнта 
не знайдеться родичів чи друзів, які 
могли б здійснювати амбулаторний 
контроль, до нього приставлять во-
лонтера. Адже одна пропущена пі-
гулка може звести нанівець резуль-
тат усього лікування.

— Волонтери Червоного Хреста 
будуть отримувати зарплату за спо-
стереження за двома-трьома пацієн-
тами в домашніх умовах, — зазначив 
Василь Загорулько. — Вже є відпо-
відна угода з обласною владою, а 

гроші на зарплати виділятиме фонд 
Рината Ахметова. Крім того, вони 
пообіцяли дороге лабораторне об-
ладнання.

І пам’ятайте: при появі ознак 
хвороби (тривалий кашель (більше 
двох тижнів), безпричинна втрата 
ваги, швидка втомлюваність, нічна 
пітливість, незначне підвищення 
температури) слід негайно звертати-
ся до лікаря, а не ковтати самотужки 
придбані в аптеці таблетки від за-
студи чи антибіотики.

До теми: Верховна Рада ухва-
лила в цілому законопроект про 
внесення змін до Закону України 
«Про боротьбу з захворюванням на 
туберкульоз». Документом передба-
чається введення єдиного загально-
державного реєстру хворих на цю 
недугу. Крім того, з 14 до 18 років 
збільшено вік дітей, які підлягають 
профілактичним медичним оглядам 
з метою запобігання захворюванню 
на туберкульоз. Законопроектом за-
проваджено норму щодо заборони 
відвідування навчальних закладів 
особам, у яких виявлено активну 
форму туберкульозу, й організацію 
навчання таких осіб у спеціальному 
порядку. Також документом визна-
чено процедуру обов’язкової ізоля-
ції хворих на туберкульоз за рішен-
ням суду.

Ольга ЮЗЕПЧУК

У Берестечку відкрили після ка-
пітального ремонту терапев-

тичне відділення районної лікарні 
№2. Раніше тут розміщувалися 
палати соціального територіаль-
ного центру. Це приміщення давно 
потребувало суттєвої реконструк-
ції. Отже, нині в палатах зроблено 

сучасний ремонт, закуплено нові 
меблі та необхідний інвентар, по-
відомили у прес-службі ОДА. 

Ремонт у палатах терапевтич-
ного відділення здійснено за ко-
шти держбюджету. На це було ви-
трачено 300 тисяч гривень, іще на 
30 тисяч закупили меблів.
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Події

  ЗА МЕЖЕЮ ЗАКОНУ 

  НОВОСІЛЛЯ 

  ДОПОМОГА 

  ДЕРЖАВНІ ГРОШІ 

За будівництво елітної школи, 
до якої причетний нардеп із 
Волині, узялася прокуратура

У Берестечку капітально 
відремонтували терапевтичне 
відділення 

Малозабезпеченим обіцяють безплатно роздати 
телетюнери

Податкова замовила таксі за 
мільйон доларів 

Прокуратура порушила кримі-
нальну справу за фактом зни-

щення більше 9 га вікового лісу та 
самовільного захоплення лісової 
ділянки у Конча-Заспі. Як розпо-
відають журналісти ТСН, у проку-
ратурі підрахували, що знищення 
лісу завдало державі збитків на 
суму понад два мільйони гривень.

Відомо, що до скандального 
будівництва причетна фірма, що 
не чужа народному депутату від 
Партії регіонів Григорію Смітюху. 
Вдалося з’ясувати, що «благосло-
вення» на це будівництво дали в 

самій Київраді. Саме її рішенням 
приватній фірмі «Грітіс» було на-
дано в довгострокову оренду 9 га 
цінного лісового фонду зі зміною 
цільового призначення — під за-
будову. Минуло три роки, і місь-
крада столиці виділила 50 мільйо-
нів державних гривень приватній 
фірмі-підряднику МК «Антарес» 
на розбудову теплоенерго- та во-
допостачання для школи-інтерна-
ту в Конча-Заспі. 

Виявилося, що ці фірми заре-
єстровані за однією юридичною 
адресою в офісі однієї з найвпли-
вовіших партій. І контролює оби-
дві контори одна й та ж людина 
— народний обранець від Партії 
регіонів Григорій Смітюх.

Раніше він пояснював, що ком-
панія «Грітіс» до цих грошей жод-
ного стосунку не має. Хоча потім  
зізнався: школу фінансуватимуть 
із держбюджету начебто за рішен-
ням Кабміну. Проте цього разу 
депутат уже не захотів говорити 
на дану тему. «Ви знаєте, це не моя 
тема. Якщо у вас є якісь питання, 
то зверніться до правоохоронних 
органів, вони вам дадуть комен-
тар», — лише й сказав Смітюх.

Державна податкова служба 
уклала угоду з власною авто-

базою на послуги таксі та оренду 
пасажирських автомобілів із во-
дієм (послуги з автотранспорт-
ного обслуговування підрозділів 
податкової міліції ДПС України) 
на суму понад 77 мільйонів гри-
вень. Усі витрати на перевезення 
будуть оплачені з держбюджету, 
повідомляють «Наші гроші» з по-
силанням на «Вісник державних 
закупівель». 

Після заборони Прем’єра на 
купівлю дорогих іномарок чинов-

ники та держслужбовці знайшли 
вихід із ситуації. Машини почали 
брати в оренду разом із водіями, 
що досить часто виходить дорож-
че, ніж купівля нового авто. 

Так, за два місяці цього року 
Мінекономіки, яке контролює 
«автомобільні» витрати держ-
службовців, заблокувало лише 27 
таких закупівель, заощадивши для 
держави понад $600 тисяч. За цей 
же період чиновники різних рівнів 
витратили на купівлю, утримання 
й оренду машин 2,5 мільйона до-
ларів, що майже вп’ятеро більше.

У західних областях 29 бе-
резня хмарна погода, очікується 
дощ. Температура повітря вночі 
становитиме +7...+11°C, вдень 
+9...+11°C. 30 березня змінна 
хмарність, сухо. Вночі +3...+6°C, 
вдень +7...+9°C. 31 березня хмар-
но з проясненнями, дощ. Темпе-
ратура повітря вночі +5...+7°C, 
вдень +6…+9°C.

У північних регіонах 29 
березня похмуро, дощитиме. 
Нічна температура становити-
ме +5...+7°C, денна +9...+11°C. 
30 березня хмарно, очікуються 
опади. Температура повітря вно-
чі +2...+4°C, вдень +6...+8°C. 31 
березня хмарно з проясненням, 
дощ. Температура вночі -1...+3°C, 
вдень +5...+7°C. 

У Києві 29 березня очікуєть-
ся змінна хмарність, опади. Тем-
пература вночі +7…+8°C, вдень 
+9...+12°C. 30 березня хмарно, 

дощитиме. Вночі +2…+6°C, вдень 
+6...+9°C. 31 березня хмарно з 
проясненням, очікуються опади. 
Нічна температура 0…+3°C, ден-
на становитиме +7...+10°C.

У східних регіонах 29 берез-
ня похмуро, дощитиме. Вночі 
+1...+4°C, вдень +8…+11°C. 30 бе-
резня очікується хмарність, дощ. 
Нічна температура становитиме 
+6...+7°C, денна +8...+10°C. 31 бе-
резня хмарно, йтиме дощ. Тем-
пература вночі +3...+6°C, вдень 
+8...+11°C.

У південних областях 29 бе-
резня змінна хмарність, без опа-
дів. Температура повітря вночі 
+2...+4°C, вдень +11...+15°C. 30 
березня хмарно з проясненнями, 
можливий дощ. Уночі +7...+11°C, 
вдень +10...+12°C. 31 березня 
змінна хмарність, передбача-
ються опади. Нічна температура 
+2...+6°C, денна +9...+12°C. 

У донецькому готелі до Євро-
2012 ціни завищили у 250 
разів?
У донецькому готелі «Економ», розташованому по-
близу «Донбас-Арени», доба проживання в одно-
місному номері коштує 4500 євро. Про це йдеться на 
офіційному сайті закладу. Так, на період проведення 
матчу Франція — Англія пропонується пакет про-
живання на чотири доби в одномісному номері вар-
тістю €18 тис. Натомість доба в одномісному номері 
готелю в інший час коштує 180 гривень.

Азаров незадоволений якістю 
українського м’яса та молока
80% м’яса і молока в Україні виробляє населення. Про 
це під час зустрічі з громадськими організаціями й екс-
пертами агропромислового комплексу заявив Прем’єр-
міністр України Микола Азаров, повідомляє UBR. 
Через це і маємо низьку якість продукції, переконаний 
Прем’єр. Він доручив Мінагрополітики та Мінекономроз-
витку працювати над удосконаленням механізмів дер-
жавної підтримки агросектора. Також поставив завдання 
ліквідувати недоліки сучасних механізмів використання 
бюджетних коштів, зробити їх прозорими.

897
понад стільки мільйонів гри-
вень, за підсумками 2011 року, 
коштувала українцям робота 
парламенту. Левова частка цієї 
суми — 492 мільйони — пішла 
на «забезпечення законотвор-
чої діяльності».

 ПОГОДА

Медики не можуть упоратися 
з новими формами туберкульозу 


