
Дванадцятирічний лучанин Наза-
рчик Куля живе з мамою Оленою 
Олегівною і бабусею Валентиною 
Іванівною. Ці дві жінки — єдина у 
його житті опора, підтримка і надія. 
Вони дуже хочуть, аби хлопчик 
давав собі раду в дорослому житті. 
У нього дитячий церебральний па-
раліч, вражено ноги і ліву руку. Для 
покращення здоров’я Назару хоча 
б двічі на рік потрібно проходити 
курс реабілітації у міжнародній 
клініці професора Володимира Ко-
зявкіна у Трускавці. В травні Олена 
Куля разом із сином провели там 
два тижні, а 10 тисяч гривень на лі-
кування виділив народний депутат 
України Ігор Палиця. Стан дитини 
значно покращився, і хлопчик уже 
може самостійно ходити у супрово-
ді когось із дорослих. Навіть спус-
кається пішки з четвертого поверху 
у двір на прогулянку.

«ХОЧУ, ЩОБ МОЇ НІЖКИ 
БІГАЛИ»

Діагноз ДЦП поставили, коли 
дитині виповнився рік. У дев’ять мі-
сяців Назар почав сидіти, стояти на-
вчився у два роки. Його мама Олена 
Куля — педіатр-неонатолог, працює 
у Луцькому пологовому будинку, 
закінчила Львівський медичний ін-
ститут. Коли синові виповнилося 
три роки, захистила кандидатську 
дисертацію. Ця наполеглива та ці-
леспрямована жінка знайшла час і 
сили для науково-дослідницької ро-
боти. Але на першому місці у неї син. 
Перепробували найрізноманітніші 
методики реабілітації та санатор-
но-курортні заклади. Вісім разів за 
власні кошти амбулаторно лікувала 
сина у львівському центрі «Еліта». 
Стан дитини покращувався, але не 
на тривалий період. 

— Я довго вагалася, в яку шко-
лу віддавати сина, — розповідає 
Олена Олегівна. — У нас у Луцьку 

є спеціалізована, але ми записалися 
у звичайну, №17, і зовсім не жал-
куємо. До нас приходять на інди-
відуальні заняття вчителі. У сина 
нахил до гуманітарних предметів. 
Йому подобається література, іс-
торія, природознавство, англійська 
мова. Математикою з Назарчиком 
займається Лілія Іванівна Кравчук. 
Хоч цей предмет дається важче, але 
учень дуже любить свою вчительку. 
Хочу сердечно подякувати всім пе-
дагогам за їхнє терпіння, розуміння і 
увагу до мого сина. Завдяки їм Назар 
не почувається особливою дитиною, 
не комплексує через свою хворобу.

Цей допитливий хлопчина най-
більше любить читати. Зараз захо-
плюється творчістю Миколи Гоголя. 
Перед цим були дитячі твори Івана 

Франка. А знамениту поему-казку 
«Лис Микита» вивчив напам’ять. У 
нього серйозний обсяг знань із укра-
їнської та світової літератури. Він 
може цитувати цілі уривки з прозо-
вих творів. Хлопчик ділиться своїми 
сокровенними думками:

— Хочу прочитати нові цікаві 
книги, а ще у мене є одна головна 
мрія: щоб мої ніжки бігали.

«ДЯКУЮ, ЩО МЕНЕ ПОЧУЛИ»

Він іще не знає, скільки зусиль 
для цього докладає його мама. 

Олена Олегівна не здається, сту-
кає в усі двері, адже сказано у Свято-
му Писанні, в Євангелії від Матвія: 
«Просіть — і буде вам дано, шукайте 
— і знайдете, стукайте — і відчинять 

вам, бо кожен, хто просить, одержує, 
хто шукає — знаходить, а хто стукає 
— відчинять йому».

— Система інтенсивної нейро-
фізіологічної реабілітації у Міжна-
родній клініці відновного лікування 
професора Володимира Козявкіна 
вважається однією з найефективні-
ших у світі, — продовжує пані Оле-
на. — Тільки коштує це дуже дорого. 
Від багатьох людей я чула позитивні 
відгуки про Ігоря Палицю, в газетах 
читала про ту допомогу, яку він на-
дає. Назбирати величезні гроші на 
путівку в Трускавець із зарплатою 
медика просто нереально. А сино-
ві таке лікування потрібне хоча б 
двічі на рік. Я звернулася з прохан-
ням, і Ігор Палиця виділив 10 тисяч 
гривень. Для всіх нас це стало при-
ємною несподіванкою. Найбільше 
вразило, що мене почули і відразу 
взялися допомагати. В травні я з 
Назарчиком два тижні перебувала 
у клініці. У цьому закладі все про-
думано до найменших дрібниць. 
Зручні номери, спеціально обладна-
ні ванні кімнати, санвузли, підлога з 
підігрівом. Уважний і професійний 
персонал, який допомагає своїм па-
цієнтам. Ефект від лікування просто 
унікальний: наш Назарчик став са-
мостійно ходити.

Хочу подякувати Ігорю Петро-
вичу за допомогу. Ми йому зовсім 
чужі люди, але він не залишився 
осторонь нашої біди. А всі звину-
вачення проти Ігоря Палиці щодо 
мовного голосування вважаю про-
вокацією, яку влаштували напере-
додні виборів. Як може голосувати 
за російську мову людина, яка в 
пологовому будинку дарує наші на-
ціональні символи — вишиванки — 
новонародженим діткам, аби вони 
з перших днів життя почувалися 
українцями, патріотами своєї бать-
ківської землі.

Довідка
У рамках програми «Добре сер-

це» понад 250 лучан отримали на 

лікування та інші потреби 575 тисяч 
гривень. Лікарням і поліклінікам 
уже закуплено обладнання більш 
ніж на 500 тисяч гривень. У червні 
медичні заклади Луцька отримали 
сертифікати на придбання дорогих 
колоноскопів, і вже розпочинається 
реалізація програми безплатної ко-
лоноскопії для лучан.

Нещодавно з’явилася інфор-
мація, що народний депутат Ігор 
Палиця відгукнувся на прохання 
волинського губернатора Бориса 
Клімчука та погодився профінан-
сувати реконструкцію приміщення 
для сучасної генетичної лабораторії 
у Волинському обласному протиту-
беркульозному диспансері. Для цьо-
го виділено понад 700 тисяч гривень. 
Тепер волиняни і жителі Західного 
регіону зможуть пройти оперативне 
обстеження на туберкульоз і через 
дві доби отримати результат.

Ігор Палиця і надалі надаватиме 
безкорисливу допомогу людям, які її 
найбільше потребують.

Володимир ТКАЧЕНКО
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Лучани платять за паркування невідомо кому Сільська громада має шанс отримати 
європейські гроші на енергозбереження

Таксиста обікрав пасажир
За два останні роки до бюджету 

Луцька не надійшло жодної ко-
пійки збору за місця паркування 
транспортних засобів. Про це по-
відомив заступник міського голови 
Василь Байцим. Він зауважив, що 
й сам завжди сплачує за стоянку 
авто, й усі його знайомі систематич-
но розраховуються за паркування. 
Куди ж ідуть ці гроші?

Договори оренди земельних ді-
лянок для влаштування платних 
парковок міськрада уклала з 11 
суб’єктами підприємницької діяль-
ності.

— Всі підприємці, які взяли зем-
лю в оренду, вносять орендну плату. 

Відповідно до податкового законо-
давства, другий податок, тобто пар-
кувальний збір, із них зніматись не 
може, — пояснив ситуацію началь-
ник управління земельних ресурсів 
міськради Сергій Шабала. — Ді-
лянки вони використовують згідно 
з договором і цільовим призначен-
ням. До закінчення терміну догово-
рів міська рада не має юридичних 
підстав їх розривати. Коли строки 
оренди закінчаться, тоді влада міс-
та може їх не продовжувати й обла-
штувати спеціально відведені місця 
для парковки.

Як стало зрозуміло зі слів Сергія 
Шабали, орендовані ділянки з цільо-

вим призначенням «для паркуван-
ня» не вважаються спеціально відве-
деними місцями-парковками. Щоб 
вони стали такими, а збір надходив у 
міську казну, треба визначити одно-
го оператора, провести благоустрій 
місць і зробити розмітку, встанови-
ти паркомати. 

Як повідомив директор КП 
«АвтоПаркСервіс» Олександр Кра-
люк, з 1 квітня КП скоротило всіх 
паркувальників і збором коштів за 
парковку не займається. Наразі під-
приємство домовляється з інвесто-
ром, який готовий постачати при-
строї для оплати паркування за 900 
доларів, а не за 42 тисячі гривень, 
як пропонували деякі українські 
виробники. Проект вийшов на за-
гальнодержавний рівень, а інвестор 
— глобальний (швейцарська компа-
нія).

Тож ситуація з законністю чи не-
законністю плати за парковку авто-
мобілів у Луцьку залишається неви-
значеною. Як, до речі, й у більшості 
обласних центрів України.

— Законних підстав брати гроші 
нема, лучани платять невідомо кому, 
— підсумував суть проблеми Василь 
Байцим.

Тож було вирішено спершу за-
твердити перелік пропозицій із 14 
місць для платного паркування, за-
мовником розробки проектів на їх 
облаштування призначити департа-
мент житлово-комунального госпо-
дарства та включити витрати на це у 
бюджет на наступний рік. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

На Волині реалізовується спіль-
ний Проект ЄС та Програми 

розвитку ООН «Місцевий розви-
ток, орієнтований на громаду-II», 
який діє за чотирма напрямками. 
Домінуючою темою є енергоефек-
тивність.

Як розповіла координатор 
проекту Ірина Фещук, за першим 
напрямком «Основна фаза — ре-
алізація мікропроектів у сільських 
громадах» він втілюватиметься у 
дев’яти пілотних районах та охо-
пить 41 сільську громаду. З них 39 
вже розпочали працювати, ще дві 
— на стадії завершення. Загальна 
вартість одного проекту — 20 ти-

сяч доларів США. 
За другим напрямком «Відтво-

рення досвіду», кошторис якого 
складає 13 тис. доларів, відібра-
но чотири пілотних райони та 16 
сільських громад. 

За третім — «Реалізація мікро-
проектів із енергоефективності» 
— оголошено конкурс на участь 
районів, до кінця липня вони по-
винні подати заявки. Вартість цьо-
го проекту — 28 572 доларів 

За четвертим напрямком гро-
мада зможе покращити матері-
ально-технічну базу в районних 
ресурсних центрах. Кошторис 
складає одну тисячу доларів.

Малий Назарчик вдячний Ігорю Палиці 
за можливість ходити

Ковельчанин перевозив 
130 ящиків із білоруськими 
цигарками
На Волині прикордонники відділу «Піща» зупинили мікро-
автобус, завантажений 130 ящиками цигарок. Керував авто 
наш співвітчизник, житель м. Ковеля. Жодних документів у 
чоловіка на цигарки не було. Об’єктивних пояснень ні щодо 
вантажу, ні щодо причетних до перевезення контрабанди 
інших осіб водій не надав. Наразі сигарети марок «Квін-
ментол» і «Магнат» білоруського виробництва передано на 
митницю. Їх попередня вартість — понад 320 тис. гривень.

Крав цеглу… для 
будівництва церкви
Нещодавно до чергової частини Луцького РВ 
УМВС України у Волинській області надійшло 
повідомлення про крадіжку тисячі цеглин 
із території школи, що не діє. Виявилося, 
що крадіжку скоїв 40-річний мешканець 
Любомльського району. Підозрюваний пояс-
нив, що брав цеглу для будівництва церкви, 
оскільки думав, що вона нічийна. Цегла була 
з розпайованої між мешканцями села школи, 
зберігалася просто неба.

Назарчик із мамою Оленою Олегівною

Назарчик Куля каже: «У мене є мрія: 
хочу щоб мої ніжки бігали»
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Днями до луцьких правоохо-
ронців із заявою про крадіжку 

звернувся 23-річний мешканець 
обласного центру. Хлопець розпо-
вів, що працює водієм таксі. Буду-
чи на роботі, він отримав виклик 
і поїхав по свого клієнта. Ним ви-
явився молодий хлопець, котрий 
попросив підвезти до одного з роз-
важальних закладів міста. 

Виконавши замовлення, водій 
поїхав далі, одначе згодом виявив, 
що з автівки пропала сумка з до-
кументами та грішми. Таксист від-
разу повернувся назад. Приїхавши 
до розважального закладу, шофер 

звернувся до працівників спецпі-
дрозділу «Беркут», які охороняли 
там громадський порядок, і пові-
домив їм про пригоду.

Разом із правоохоронцями по-
терпілий зайшов до приміщення 
закладу, де беркутівці й затрима-
ли крадія. При собі чоловік мав 
нещодавно викрадену сумочку 
таксиста. Як з’ясувалося згодом, 
підозрюваний у минулому бував у 
місцях позбавлення волі. 

Наразі за цим фактом пору-
шена кримінальна справа за озна-
ками злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 185 (крадіжка) КК України. 
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Народний депутат України профінансував лікування хворого на ДЦП хлопчика, і той сьогодні може самостійно пересуватись


