
Життя неповносправних людей у 
нашій країні складається з без-
перервної вервечки проблем і 
перешкод. Можна довго говорити 
про недостатнє соціальне забезпе-
чення, а можна просто уявити один 
день із життя людини на інвалідно-
му візку. Чи може неповносправ-
ний самостійно і безперешкодно 
пересуватися нашим містом, зайти 
в магазин, аптеку, кав’ярню чи 
бібліотеку? Наскільки Луцьк при-
стосований для таких людей?

Аби відповісти на ці запитання, 
ми вирішили пройтися кількома ву-
лицями облцентру та подивитися, 
скільки закладів не полінувались 
обладнати пандусами вхід. Подо-
рож розпочали з центральної части-
ни міста. Так, на вулиці Сенаторки 
Левчанівської не побачили жодного 
пандуса, а отже, недоступними для 
інвалідів тут лишились магазини, 
стоматологічні кабінети, перукар-
ні, банки. Далі йдемо вулицею Лесі 
Українки. Тут натрапили аж на три 
пандуси. Отже, пристосованими 
для інвалідів-візочників тут є міні-
маркет, нове кафе-бістро та один 
із нещодавно збудованих торго-
во-офісних центрів. Натомість по-
трапити в магазини одягу чи офіси 
банків людині на візочку практично 
неможливо: туди ведуть або надто 
круті сходи, або й величезний кас-
кад сходинок. Попри те, що на такі 
архітектурні конструкції використа-
ли чимало площі, місця для пандуса 
чомусь не знайшлось.

Дещо краща ситуація на про-
спекті Волі. На одній його частині ми 
нарахували до 20 закладів, обладна-
них пандусами. Щоправда, про від-
повідність цих конструкцій нормам 
годі й говорити. Практично всі вони 
без поручнів, часто підйом досить 
крутий, а сам пандус не ширший 50 
сантиметрів. А в одному з магазинів 
посеред пандуса взагалі стоїть вели-
чезний вазон, тож конструкція, яка 
мала б слугувати для зручності, тут 
просто задля галочки.

Інваліди такі вдавані зручності 
називають «пандусоманією», адже 
таких недосконалих конструкцій по 
місту чимало. Скажімо, на вулиці 
Винниченка в не так давно збудова-
ному торговому центрі пандус має 
досить кумедний вигляд. Крім того, 
що він надто вузький, навіть якщо 
інвалід і підніметься ним, то до при-
міщення не потрапить, бо конструк-
ція впирається в глуху стіну, а до 

дверей проїхати нема як.
— Неповносправні наче й раді, 

що все-таки на них потроху звер-
тають увагу. Пандуси ніби й є, але 
часто вони символічні. Ця «панду-
соманія» — аби лишень прозвіту-
вати перед владою. Свого часу була 
відповідна команда робити панду-
си, то в багатьох місцях наліпили 
будь-що. А ніхто й не спробував, 
чи можна проїхати візком такою 
конструкцією, — зазначає чільниця 
Волинського фонду активної реабі-
літації неповносправних Ганна Гапо-
нюк. — Також часто ми стикаємося 
зі штучними бар’єрами. Наприклад, 
по сусідству з книжковим магази-
ном «Знання» розташований банк, 
який облаштований досить зручним 
пандусом. Ним би могли користу-
ватись і відвідувачі книгарні, проте 
банк встановив перегородку. 

Нарікає пані Ганна й на те, що 
не завжди можна скористатися спе-
ціально обладнаними для неповно-
справних автобусами, бо водії не 
хочуть вийти та допомогти інваліду 
потрапити всередину. Звертає увагу 
на те, що доволі часто пандуси зна-
ходяться позаду будівлі, але відсут-
ні будь-які знаки, які б про це по-
переджали. Також дивує інвалідів і 
недоступність для них літніх кафе: 
більшість закладів такого типу роз-
ташовані на спеціальному підви-
щенні, тож потрапити туди на візку 
без допомоги сторонніх неможливо. 
До того ж чи не найбільша проблема 
усіх візочників — високі бордюри. 
Часто може бути облаштований з’їзд 
лише з одного боку вулиці, а заїзду 
на інший немає.

Представниця неповносправних 

зауважує, що в Луцьку вже зроблено 
чимало, аби місто стало хоч трохи 
доступнішим для інвалідів. Та нині 
найбільшою проблемою для візо-
чників є неможливість вибратись із 
власного дому. Пані Ганна пригадує, 
що в 2008 році дуже активно почали 
говорити про облаштування панду-
сами житлових будинків, спеціальні 
комісії навіть обстежували будівлі, 
але на тому все завершилося. 

Голова Комітету доступності 
Луцька Святослав Кравчук розпо-
вів, що міська влада уже працює над 
тим, аби пристосувати житлові бу-
динки для людей із обмеженими фі-
зичними можливостями. Чиновник 
зазначив, що оснащувати багатопо-
верхівки пандусами немає жодного 
сенсу, бо коли людина потрапляє в 
коридор, то на неї все одно чекають 
маршеві сходи. Тому намагатимуть-
ся зробити зовнішні підйомники, 
котрими в квартиру можна буде діс-
татися просто з вулиці. Щоправда, 
коли саме розпочнуть таку діяль-
ність і скільки квартир обладнають, 
Святослав Кравчук не сказав.

Чиновник також додав, що при 
реконструкції доріг і тротуарів на 
вулицях міста дедалі частіше дослу-
хаються до думки неповносправних. 
Так, коли реконструювали вулицю 
Шевченка, то спочатку не врахува-
ли потреби інвалідів. Одначе після 
зауважень візочників вулицю зро-
били доступною для усіх, зробивши 
пониження бордюрів скрізь, де це 
необхідно.

Попри те, що в місті постійно на-
магаються робити кроки назустріч 
неповносправним, Святослав Крав-
чук вважає, що робота проводиться 
на недостатньому рівні.

Ганна Гапонюк каже, що зараз 
одне з завдань — донести до інва-
лідів інформацію про те, які місця 
для них доступні. За словами жінки, 
найближчим часом у Луцьку буде 
створено довідник безбар’єрності. 

— Туди збираємося занести 
адреси доступних закладів громад-
ського харчування, розважальних 
закладів, магазинів та різних струк-
тур і організацій, — розповідає 
представниця неповносправних. 
— Спершу він буде в електронному 
форматі та постійно оновлювати-
меться. А згодом думаємо видавати 
періодичне видання, яке, скажімо, 
виходитиме раз у два роки.

Ольга УРИНА

Липнева заробітна плата штат-
них працівників Волинської 

області становила 2526 гривень, 
що в 2,3 разу вище рівня прожит-
кового мінімуму, передбаченого 
законодавством для працездатних 
осіб (1102 гривні), та на 0,6% — 
червневої зарплати. 

З початку року кожному на-
йманому працівнику нараховано 
в середньому по 2274 гривні, що 

на 18,9% більше, ніж рік тому, під-
рахували в головному управлінні 
статистики в області.

У кожному третьому обстежу-
ваному суб’єкті липневі нараху-
вання зарплати були в межах від 
двох до трьох тисяч гривень (за-
йнято 46% працівників області), 
в кожному п’ятому підприємстві 
вони перевищували три тися-
чі (зайнято чверть працівників). 
Водночас у 2,6% підприємств за-
робітки не перевищували прожит-
кового мінімуму для працездатних 
осіб (зайнято 1% працівників).

Заборгованість із виплати 
зарплати з початку року змен-
шилася на 15,7% (за липень — на 
1,5%). Недоотримали зароблене 
більше тисячі волинян, у серед-
ньому по 2539 гривень. Усього 
на кінець липня заборговано 5,4 
мільйона гривень, із них половина 
боргу належить економічно неак-
тивним підприємствам, з-поміж 
яких і збанкрутілі.
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Події

За зрізані дуби проти лісничого порушили 
кримінальну справу

Середня зарплата на Волині в липні склала 
2526 гривень

Три волинські виші «потрусила» 
прокуратура

Волинська міжрайонна прокура-
тура з нагляду за додержанням 

законів у природоохоронній сфе-
рі порушила кримінальну справу 
щодо лісничого Ківерцівського 
лісництва державного підприєм-
ства «Ківерцівське лісове госпо-
дарство» за фактом зловживання 
ним службовим становищем. Про 
це повідомили у прес-службі про-
куратури області.

Встановлено, що у червні 2012 
року цей лісничий незаконно, по-
при відсутність лісорубного квит-
ка, дозволив двом громадянам 
зрубати 29 дубів. За це він отримав 
грошові кошти у розмірі 20 тис. 
грн.

Незаконними діями лісівника 
заподіяно шкоду лісовим ресурсам 
у розмірі майже 225 тисяч гривень. 
Наразі він звільнений із посади. У 
справі триває досудове слідство.

На засіданні депутатської комісії 
з питань екології одностайно 

було вирішено повернути державно-
му підприємству «Ратнівське ЛМГ» 
11 тисяч 67 гектарів мисливських 
угідь.

За словами заступника началь-
ника обласного управління лісо-
вого та мисливського господарства 
Руслана Люшука, ТзОВ «Мисливець 
Волині» за три роки користування 
угіддями допустило значні прога-

лини у роботі. По-перше, єгерську 
службу не було забезпечено тран-
спортними засобами та технічним 
обладнанням. По-друге, як повідо-
мив Люшук, належним чином ко-
ристувачі не виконували план заго-
тівлі кормів. У 2010 році для лісової 
дичини було заготовлено всього 300 
кілограмів корму, в 2011-му — три 
тонни при запланованих 8,5 тонни.

Крім того, Руслан Люшук каже, 
що у товариства є борг перед пра-

цівниками лісу з заробітної плати за 
останні сім місяців.

Зважаючи на такі аргументи, 
члени комісії одноголосно рекомен-
дували сесії позбавити ТзОВ «Мис-
ливець Волині» права користувати-
ся угіддями. 

Заслухати іншу сторону — пред-
ставника товариства — депутатам 
не вдалось, оскільки засідання комі-
сії він проігнорував.

Ірина КОСТЮК

Порушення у проведенні цьо-
горічної вступної кампанії 

Генпрокуратура виявила у трьох 
волинських навчальних закладах. 
Про це інформує офіційний інтер-
нет-портал Генпрокуратури Укра-
їни. Волинський національний 
університет імені Лесі Українки 
став одним із трьох українських 
вишів, де студентів переводили 
на безоплатну форму навчання 
без конкурсів, документів, що під-
тверджують підстави переведен-
ня, врахування середнього балу 
успішності та участі представни-
ків органів місцевого самовряду-
вання.

Крім того, прокурор Любешів-

ського району Волинської облас-
ті порушив кримінальну справу 
щодо директора Любешівського 
технічного коледжу Луцького на-
ціонального технічного універси-
тету, який упродовж двох років не-
законно стягнув зі студентів понад 
75 тисяч гривень.

Третину абітурієнтів безпід-
ставно зараховано до Луцького 
базового медичного коледжу на 
навчання на умовах цільового 
прийому. А сталося це через факти 
надання органами місцевої влади 
цільових направлень для підго-
товки фахівців для сільської міс-
цевості вступникам, які в ній не 
проживали.

Луцьк доступний для 
неповносправних лише частково

Капуста подорожчала утричі 
На сьогодні ціни на капусту в Україні перевищують 
минулорічні як мінімум у три рази, повідомили екс-
перти проекту «АПК-Інформ: овочі та фрукти». При 
цьому, за оцінками виробників, попит на продук-
цію наразі набагато вищий, аніж минулого сезону. 
Ціни на якісну капусту минулого тижня зросли до 
2,5-3 грн./кг. На 23 серпня 2011 року українські 
фермери продавали капусту по 0,4-1 грн./кг. Через 
те, що вітчизняна капуста досить дорога, її почали 
масово завозити з Польщі по 70 копійок за кіло.

Мешканці постраждалих 
квартир із заваленого 
будинку досі живуть у готелі 
Жителі восьми постраждалих квартир із Рівнен-
ської, 109 житимуть у готелі на повному забез-
печенні аж до отримання нового житла. Про це 
повідомив міський голова Луцька Микола Романюк. 
За його словами, зараз триває ремонт у частині 
квартир і йде пошук нового житла для цих людей.

986
стільки мільйонів гривень ста-
новила у липні заборгованість 
з виплати заробітної плати, яка 
зросла на 2,5%. Про це повідо-
мляє прес-центр Державної 
служби статистики України.

В цей банк не зайде жоден інвалід

Пандус перегородили вазоном

5

Депутати забрали у підприємства 11 тис. га мисливських угідь

«Чи буде черга українців за 
польськими паспортами?» 

— дедалі частіше запитують укра-
їнські ЗМІ, хоча в самій Польщі 
питання про наплив українців не 
стоїть.

Причиною для занепокоєн-
ня є зміни до закону Польщі про 
громадянство. За новими пра-
вилами кожен іноземець, який 
легально проживає на території 
Польщі протягом трьох років, має 
стабільний дохід і документально 
підтверджене місце проживання, 
може претендувати на отримання 
польського громадянства. Раніше 
цей термін становив п’ять років. 

На думку деяких українських 
видань, такі «революційні» зміни 
потягнуть за собою паспортну мі-

грацію українців. Однак у самій 
Польщі можливим масовим на-
пливом українців чомусь не пере-
ймаються.

Одна з причин полягає в тому, 
що під «легальним проживанням 
у Польщі» слід розуміти пере-
бування в цій країні на основі 
спеціальних дозволів: дозволу на 
поселення, на перебування довго-
строкового резидента ЄС або до-
зволу на постійне перебування. Усі 
інші форми проживання, напри-
клад, за туристичною чи трудовою 
візою, не враховуються.

Оскільки більшість україн-
ців перебувають у Польщі саме 
на основі віз, то в них немає фор-
мальних підстав для отримання 
громадянства.

Перебування в Польщі на підставі візи не 
дає права на громадянство


