
Волинських бомжів 
заберуть з підвалів і дахів

Мешканці селища Маневичі по-
грожують перекрити міжна-

родну трасу Київ — Варшава й ого-
лосити голодування, якщо влада не 
виконає їхні вимоги.

Люди вимагають у чиновників 
вплинути на підконтрольні їм служ-
би та виплатити селянам заборго-
ваність по соціальних виплатах як 
постраждалим унаслідок Чорно-
бильської катастрофи та допомогу 
як дітям війни. Зі слів протестуваль-
ників, Маневицький районний суд 
виніс рішення, в якому зобов’язав 
Маневицьке відділення Пенсійного 
фонду розрахуватися з людьми, про-
те його не виконали.
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на стільки гривень (на 
2,5%) — до 3015 гривень — 
збільшився у травні порівняно 
з квітнем середній рівень 
заробітної плати в Україні. 
Про це ідеться у повідомленні 
Державної служби статистики.

На «Ягодині» запрацював пункт 
швидкої допомоги
На кордоні поблизу «Ягодина» відкрили пункт швидкої 
медичної допомоги. Цьому сприяло проведення в 
Україні Євро-2012, а саме — зростання потоку людей, що 
перетинають державний кордон. До послуг пацієнтів — 
кімната невідкладної допомоги, ізолятор. Заклад повністю 
забезпечений необхідним обладнанням і медикаментами. Є 
окреме приміщення для медперсоналу. Щодоби тут чергує 
фельдшер і водій реанімобіля. Усього працює позмінно 
п’ять маленьких бригад.

Щороку наркотики забирають 
життя 200 тисяч людей
Щорічно в світі через наркотики помирає близько 
200 тисяч людей, інформує ООН. 27 мільйонів осіб 
входять у так звану «групу ризику» серед наркоманів. 
За даними ООН, у 2010 році приблизно 5% людей 
на Землі хоча б раз вживали нелегально придбані 
психотропні речовини. Головним постачальником 
наркотиків традиційно залишається Афганістан.

Заступившись за сестру, брат опинився 
у лікарні

Про те, що в Ківерцівську цен-
тральну районну лікарню з 

тяжкими тілесними ушкоджен-
нями госпіталізований 26-річний 
житель села Завітне, правоохорон-
цям повідомили медики.

З’ясувалося, що молодик всту-
пився за власну сестру під час 
конфлікту, що виник між нею та 
її чоловіком. Коли подружжя по-
чало сваритися, хлопець не витри-
мав і вирішив переконати швагра в 

тому, що він чинить неправильно. 
Такі повчання чоловікові, звісно, 
не сподобалися. З’ясовувати сто-
сунки вони почали кулаками.

У результаті хлопчина з тяж-
кими тілесними ушкодженнями 
опинився в лікарні. Його 30-річно-
го опонента не затримували. Нині 
порушена кримінальна справа за 
ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне 
ушкодження) КК України. Триває 
слідство.

Маневиччани 
погрожують 
перекрити 
міжнародну трасу

Впродовж першого тижня лип-
ня в Україні відбуватиметься 

другий міжнародний авто-мара-
фон «Україна Трофі» за маршру-
том Київ — Шацьк. Стартували 
учасники перегонів на майдані 
Незалежності в Києві в день фі-
нального матчу чемпіонату Євро-
пи з футболу, фініш відбудеться 7 
липня в Шацьку.

Обрана траса — найжорсткі-
ша і найбільш протяжна ділянка в 
Україні та одна з найскладніших у 
СНД. Змагання унікальне як за до-
вжиною маршруту (1300 км), так і 
за тривалістю (сім днів). 

«Україна Трофі» проводиться в 
шести категоріях — від стандарт-
них повнопривідних позашляхо-
виків до підготовлених автомобі-
лів, квадроциклів, мотоциклів. У 
трофі-рейді беруть участь більш 
як 100 екіпажів із України, Росії, 
Білорусі, США та Лівану.

Організатори продовжують 
гуманітарну традицію першого 
марафону — цього року в населе-
них пунктах за маршрутом пере-
гонів проводяться конкурси ди-
тячих малюнків, ну і, звичайно ж, 
екіпажі-учасники везуть у школи 
сіл і міст Полісся футбольні м’ячі 
з автографами гравців української 
збірної.

У Сенкевичівській школі міняють вікна 
і ремонтують вбиральні

У Львові міліціонер викрав людину 
та заволодів її житлом

Директор училища змушував учнів 
поповнювати його «благодійний фонд»

Директора одного з луцьких 
професійних училищ звину-

вачують у незаконному вимаганні 
грошей із учнів. Загалом освітянин 
зібрав більше 50 тисяч гривень, 
повідомили у прес-службі проку-
ратури Волинської області.

Встановлено, що педагог упро-

довж 2009-2011 років незаконно 
вимагав із учнів та їхніх батьків 
оплачувати навчання, перерахо-
вуючи кошти на рахунок благодій-
ного фонду при училищі. Платним 
у цьому державному навчальному 
закладі, всупереч чинному за-
конодавству, було і проходження 
виробничої практики на підпри-
ємствах.

У результаті протиправних 
дій директора у період із серпня 
2009 року по грудень 2011-го на 
рахунки благодійного фонду про-
фтехучилища надійшло 47,5 тис. 
гривень. За проходження ж вироб-
ничої практики студенти з травня 
2010 року по травень 2012 року 
сплатили майже 21 тисячу гри-
вень. На нечистого на руку освітя-
нина чекає суд.

Суд задовольнив подання про-
куратури міста Львова про 

взяття під варту працівника мі-
ліції та жителя Львівщини, яких 
обвинувачують у незаконному 
позбавленні волі львів’янина, а 
також у заволодінні його майном і 
документами.

Встановлено, що дільничний 
інспектор міліції одного з райвід-
ділів міста Львова разом із кілько-
ма спільниками, особи яких наразі 
встановлюються, розробили зло-
чинний план щодо заволодіння 
чужою квартирою у престижному 
районі міста. Законного власни-
ка цього житла упродовж грудня 
2010 року — липня 2011 року об-
винувачені неодноразово викра-
дали та били. Востаннє його ви-
везли на територію іншої області, 
де у важкому стані залишили без 
документів і засобів для існуван-
ня. Квартиру потерпілого неза-
конно продали.

Стосовно вказаних осіб про-
куратурою міста Львова порушено 
кримінальну справу за ч. 2 ст. 189, 
ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 365 

КК України, тобто за вимагання 
прав на чуже майно з погрозами та 
застосуванням насильства щодо 
потерпілого, незаконне заволо-
діння документом і позбавлення 
людини волі, вчинене за попере-
дньою змовою групою осіб. Діль-
ничному інспектору міліції також 
інкримінують перевищення служ-
бових повноважень. Обвинуваче-
ним загрожує від трьох до восьми 
років позбавлення волі.

Авторалі позашляховиків знову пройде 
у Шацьку
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Сенкевичівська ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів Горохівського району 

здана в експлуатацію у 1979 році. 
Відтоді капітальних вкладень у ре-
монт навчального закладу не було. 

Цьогоріч за кошти обласного 
бюджету буде замінено 175 старих 
вікон на енергозберігальні метало-
пластикові та оглянуто системи 
опалення школи. 

— Тут усі вікна давно про-
гнили, їх вітер продуває наскрізь. 
Вчителі розповідали, що в холодну 
пору року затуляли їх ганчірками, 
аби школярам не було дуже холод-
но, — розповів губернатор області 
Борис Клімчук.

За позабюджетні кошти у шко-
лі відремонтують два туалети та 
відновлять гаряче водопостачан-
ня. А наступного року обіцяють 
відремонтувати спортзал.

Проблема бездомних в Україні 
була актуальною завжди. Хоча 
точної кількості безхатченків ніхто 
не назве, та з тим, що людей, які 
опинилися за межею, чимало, по-
годжуються усі. Як правило, про 
безпритульних згадують лише в 
люті морози, створюючи тимчасові 
пункти обігріву та годуючи теплою 
кашею. А потому безхатченки 
мусять повертатися до підвалів і 
смітників. Та нині є шанс, що за без-
притульних у обласному центрі ві-
зьмуться серйозно. В Луцьку хочуть 
створити центр для реінтеграції 
безпритульних, основна мета якого 
— не просто надати тимчасовий 
дах над головою, а повернути без-
хатченків до нормального життя.

З 2009 року в обласному центрі 
працює Центр обліку бездомних 
громадян Волинського обласного 
благодійного фонду «Переображен-
ня» — єдина організація у місті, яка 
хоч якось дбає про безхатченків. Тут 
допомагають відновити втрачені до-
кументи, отримати медичну допо-
могу в лікарні, повернути соціальні 
виплати. 

— За цей час зроблено багато, 
але ми переконалися, що лише та-
кої допомоги недостатньо, — роз-
повідає директор департаменту со-
ціальної політики Луцької міської 
ради Лариса Боярин. — Є люди, які 
з примхи долі опинилися за бортом 
без родини та житла, проте прагнуть 
влитись у суспільство як повноцінні 
громадяни. Саме для підтримки та-
кої категорії виникла ідея створити 
спеціальний центр для безхатчен-
ків. Спільно з благодійним фондом 
«Переображення» ми підготували 
проект Центру реінтеграції для без-
домних осіб у місті Луцьку. Подали 
на Всеукраїнський конкурс проектів 
і програм розвитку місцевого само-
врядування, аби залучити для його 
реалізації додаткові кошти.

— Центр орієнтуватиметься на 
людей, які хочуть щось змінити, — 
розповідає заступник голови фонду 
«Переображення» Віталій Ляснік. 
— Найімовірніше, тут реабілітову-
ватимуться люди, які повернулись 
із місць позбавлення волі, а також 
ті, хто опинився на вулиці в зв’язку з 
сімейними обставинами чи іншими 
соціальними негараздами. Так звані 
«професійні бомжі», яким до вподо-
би кочівний стиль життя, навряд за-
хочуть прийти до нас. Для кожного 
фахівці складатимуть індивідуальну 
програму реінтеграції, вона трива-
тиме приблизно півроку.

Майбутній центр, імовірно, роз-
містять у двоповерховому примі-

щенні на вулиці Корольова, 3. Ще у 
січні цього року виконавчий комітет 
Луцької міської ради надав частину 
цієї будівлі в оренду благодійному 
фонду «Переображення». 

— Нині у частині цього примі-
щення розташовується амбулаторія, 
а інша вже більше шести років не 
експлуатується. Саме там і збирає-
мося розмістити центр, — ділиться 
планами Віталій Ляснік. — На пер-
шому поверсі хочемо облаштувати 
просторий хол, аби можна було про-
водити якісь групові заняття. А ще 
тут буде кухня, санітарно-побутова 
кімната, а також кімната особистої 
гігієни. Одна з кімнат матиме окре-
мий вхід, її використовуватимемо 
або як спальню для жінок, яких се-
ред безпритульних мало, або як ізо-
лятор для хворих. Другий поверх 
буде житловим. 

Одночасно проходити реабіліта-
цію тут зможе близько 15 осіб. Але 
організатори запевняють, що це не 
буде такий собі дитсадочок для без-
хатченків, де кожен робитиме те, 
що захоче. У благодійному фонді 
кажуть, що основна умова прожи-
вання в центрі — відмова від алко-
голю. Крім того, мешканці мусити-
муть себе самостійно обслуговувати 
— куховарити, прати, прибирати. 
Звісно, з часом кожен повинен буде 
знайти роботу. За словами пана Ляс-
ніка, підопічним допомагатимуть 
працевлаштуватися, можливо, на-
віть укладатимуть угоди, щоб без-
притульні працювали на громад-
ських роботах. Частину зароблених 
коштів вони віддаватимуть у загаль-
ний кошик — на харчування, решту 
ж витрачатимуть на власні потреби. 
Віталій Ляснік зазначає, що одне з 
завдань — навчити бездомних гра-
мотно розпоряджатися власними 

коштами.
З підопічними працюватимуть 

юристи, психологи, соціальні пра-
цівники, допомагатимуть і волон-
тери.

Зі слів Лариси Боярин, вартість 
усього проекту — приблизно 1 міль-
йон 80 тисяч гривень. Із них 483 ти-
сячі — фінансування в разі виграшу 
проекту на конкурсі, 500 тисяч — 
кошти міського бюджету, а 98 тисяч 
гривень має надати фонд «Переоб-
раження». 

Результат конкурсу проектів 
буде відомий у жовтні цього року. В 
разі перемоги уже з січня 2013-го по-
чнуться роботи зі створення центру, 
який хочуть завершити протягом 
року. Та навіть якщо проект не пе-
реможе в конкурсі, то його все одно 
реалізовуватимуть. Щоправда, від-
буватиметься це дещо повільніше. 

— Якщо ми забираємо собак із 
вулиці, то нам потрібно подумати й 
про те, як забрати звідтіля людину та 
надати їй можливість почати жити 
по-новому, — підсумувала Лариса 
Ярославівна.

Зважили на це й депутати Луць-
кої міської ради, які на нещодавній 
сесії прийняли рішення затвердити 
проект створення центру для реін-
теграції. 

Крім цього, уже з осені в Луцьку 
почне діяти кімната нічного пере-
бування для безпритульних. Її об-
лаштує благодійний фонд «Переоб-
раження» на території комплексу 
церкви «Фіміам». Одночасно там 
зможе перебувати до 10 осіб. Тож 
тепер у люті морози безхатченки 
матимуть де заночувати, вмитись, 
отримати чистий одяг і тарілку супу. 
Щоправда, п’яницям дорога туди за-
крита. 

Ольга УРИНА

Натомість у Луцьку для них відкриють центр реабілітації


