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Пенсіонерка відсудила 43 тисячі гривень 
за зламану в маршрутці ногу

Інвалідам на Волині приділяють 
недостатньо уваги

Пенсіонерці, яка з вини во-
дія травмувалася в київській 

маршрутці, оплатять дороге ліку-
вання та компенсують моральний 
збиток. Інцидент стався два роки 
тому на вулиці Олени Теліги. 

Водій маршрутки так поспішав 
закрити двері, що не дочекався, 
поки пенсіонерка вийде. Оскільки 
старенька ще перебувала на схо-
динках, їй затиснуло ногу. Жінка 
отримала перелом і перенесла не 
одну важку операцію. Два роки 
вона добивалася компенсації збит-
ків у суді, пише «Комсомольська 
правда в Україні». 

Днями апеляційний суд 
зобов’язав КП «Київпастранс» ви-
платити жінці 43 тисячі гривень. 
При цьому у відповідь на перший 
позов судді вирішили компенсу-
вати пенсіонерці тільки матеріаль-
ний збиток — 23 тисячі. Але після 

пережитого жінка вирішила напо-
лягати й на моральній компенсації 
і подала апеляцію. 

Після того, як до справи долу-
чилася прокуратура, яка пристала 
на бік постраждалої, вдалося від-
судити ще 20 тисяч за моральний 
збиток.

Про це свідчать перевірки, про-
ведені прокурорами. У Волин-

ській області нараховується понад 
78 тисяч інвалідів, з-поміж них — 
більше шести тисяч дітей.

Існує проблема з фінансуван-
ням заходів для забезпечення со-
ціальної захищеності інвалідів. 
Зафіксовані й випадки отримання 
працівниками органів охорони 

здоров’я від осіб пільгової кате-
горії плати за надання послуг під 
виглядом благодійних внесків. За 
таким фактом 16 серпня 2012 року 
порушено кримінальну справу.

Не повною мірою забезпечу-
ється право інвалідів на санатор-
но-курортне оздоровлення, не 
усюди створено належні умови для 
доступу людей із інвалідністю до 
об’єктів житлового та громадсько-
го призначення, користування гро-
мадським транспортом. 

Зокрема, не забезпечено пан-
дусами три будівлі установ соці-
ального захисту населення та 180 
закладів охорони здоров’я. Не в 
повному обсязі забезпечується по-
треба інвалідів у транспортних за-
собах і засобах реабілітації.

Також були зафіксовані й по-
рушення органами влади та міс-
цевого самоврядування прав ді-
тей-інвалідів. Через це їхні батьки 
й опікуни були позбавлені можли-
вості вчасно отримувати соціальні 
допомоги. 

У Нововолинську ЗІЛ 
протаранив маршрутку             
та перекинувся 
Десять пасажирів, серед яких був 10-річний хлопчик, 
і водій рейсового маршрутного таксі постраждали 
внаслідок ДТП, яка трапилася на перехресті вулиць у 
Нововолинську. ЗІЛ скоїв зіткнення з рейсовим авто-
бусом «Богдан». Унаслідок автопригоди вантажівка 
перекинулася. Водій маршрутки потрапив у лікарню. 
Десятеро пасажирів автобуса також отримали незна-
чні травми, але від госпіталізації відмовилися.

У Луцьку формують новий 
візовий відділ
У Луцьку в консульстві Польщі формують но-
вий склад візового відділу. Про це повідомив 
під час виступу у Львові посол Польщі в Україні 
Генрик Літвін. «Новий склад візового відділу 
буде. Частково він уже є. Буде заново органі-
зована робота», — сказав пан Літвін, повідо-
мляє zaxid.net. Також дипломат зауважив, що 
в Україні є шість генконсульств Польщі, сьоме 
цього року відкриють у Донецьку. 

Малина вражає розмірами
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Господарство «Хайберрі», яке 
минулого року запрацювало у селі 
Старий Чорторийськ Маневицько-
го району, по праву можна назвати 
унікальним. Вирощувати плодові 
дерева, кущі смородини та малини 
його працівникам доводиться у 
незвичному «товаристві»: за вісім 
кілометрів від території нещодавно 
посадженого саду височіють блоки 
Рівненської атомної електростанції. 
Яке враження справляє таке сусід-
ство на робітників господарства і 
чи не шкодить «атомка» якості про-
дукції, дізнавалися «Відомості».

Минулого року вільними зем-
лями села зацікавився український 
інвестор із Кривого Рогу, який за-
пропонував місцевій владі їх раціо-
нальне використання та робочі міс-

ця для селян.
А все завдяки щасливому випад-

ку. Як розповів голова Маневицької 
РДА Микола Миронюк, бізнесмен 
повертався з Польщі та випадко-
во звернув увагу на цю територію. 
Ідею фруктового саду районна влада 
сприйняла «на ура».

Нині ТзОВ «Хайберрі» — почат-
ківець у галузі садівництва, але пла-
ни має грандіозні: за два роки у Ста-
рому Чорторийську запрацює завод 
із переробки фруктів і ягід. 

Близьке розташування з Рівнен-
ською АЕС не додає іміджу госпо-
дарству, і, на перший погляд, таке 
«добросусідство» трохи лякає.

— Чи безпечно вирощувати 
продукцію під самісінькою «атом-
кою»? — цікавимось у виконувача 
обов’язків директора «Хайберрі» Ро-
мана Барашкова. 

Він каже, що безпечно, адже пе-
ред тим як приступити до посадки 
кущів і дерев, був зроблений аналіз 
ґрунту — відхилень дослідження не 
виявили.

— Атомна станція нас не лякає, 
навпаки, стимулює до роботи, — зі-
ронізував пан Барашков.

Усього лише за рік роботи під-
приємство встигло висадити плодо-
вих дерев і кущів на 138 гектарах: 
45 га поля засіяно вівсом, 21,5 га 
відведено для кущів смородини, ви-
шневі дерева протягнулися на 17 га. 
Поки на розсаднику висаджено де-
ревця волоського горіха (0,28 га), 
кущі малини (0,6) та полуницю (5,1 
га). Роман Барашков розповів і про 
експериментальну висадку капусти 
броколі. Якщо вона приживеться, то 
цілком ймовірно, що під неї відве-
дуть до двох десятків гектарів поля. 

Крім того, через дорогу від уже 
посадженого саду тривають підго-
товчі роботи на ще одному клапти-

ку землі площею 30 гектарів, який 
господарство планує відвести для 
малини та полуниці. Та й на цьому 
зупинятися не збираються. Роман 
Барашков каже, що наразі тривають 
домовленості про оренду ще 200 гек-
тарів землі у селі Цміни Маневиць-
кого району.

Офіційно на господарстві пра-
цює 45 людей, але вже у вересні 
кількість робітників почнуть збіль-
шувати до 140 осіб. Таке вагоме роз-
ширення штату необхідне для по-
садки полуниці. 

«Відомості» поцікавилися і за-
робітками працівників «Хайберрі». 
Виконавчий директор повідомив, 
що середня заробітна плата колива-
ється від 1100 гривень до двох тисяч, 
хоча, наприклад, тракторист отри-
мує значно більше — орієнтовно 3,5 
тисячі гривень. 

— Це сезонна робота, але такої 
можливості в селі — годі шукати, — 
каже голова Маневицької районної 
ради Петро Зінчук. — Півроку по-
працював на підприємстві, на пів-
року пішов до центру зайнятості, а 
потім знову на сезон.

У перспективах господарства 
«Хайберрі» районна влада не сум-
нівається. Крім того, що в травні 
квітучий сад радуватиме око про-
їжджих, тішить думка і про зведен-
ня заводу з заморозки та переробки 
фруктів.

Зрозуміло, що продукцію по-
бачити на прилавках магазинів іще 
неможливо, адже господарство 
поки працює на збільшення роз-
садного матеріалу. Проте, як пере-
конує Роман Барашков, перші партії 
з’являться у продажу наступного 
року. Плоди ранніх сортів ітимуть 
свіжими на ринок, а пізні сорти від-
правлятимуть на замороження. 

Ірина КОСТЮК

Під Рівненською АЕС вирощують 
броколі, малину та полуниці

Молоді художники представили свої 
роботи на пересувній виставці у Любомлі

Цими днями у Любомлі у ви-
ставковій залі фойє районно-

го Будинку культури відкриттям 
першої пересувної експозиції мо-
лодих художників Волині про-
довжило свою роботу Волинське 
товариство пересувних художніх 
виставок. 

У ній узяли участь Марія Стер-
нійчук, Марія Кравчук (с. Римачі, 
Любомльський р-н), Іванна Овзя-
ло, Тетяна Станіславчук, Тетяна 
Хавхун, Олександра Панчук, Сер-
гій Лончук, Дмитро Жучік (м. Лю-
бомль), Маргарита Паламарчук, 
Тетяна Витрикуш (м. Луцьк), Ва-
силь Королюк (м. Ковель), Тетяна 

Гітюк (смт. Турійськ), Олена Арти-
сюк (смт. Любешів). Всього пред-
ставлено 42 картини.

Виставка пересувна, тому що 
кожна наступна має відбуватися в 
іншій галереї або виставковій залі 
та в різних містах і селищах Воли-
ні. До того ж приймаються лише 
творчі доробки, що раніше не були 
ніде експоновані. За результатами 
виставки визначається краща ро-
бота. 

Організатор і куратор пересув-
них художніх виставок Геннадій 
Сарапін запрошує до участі у них 
нових учасників із їхніми творчи-
ми доробками.

Події
Романюку радять звільнити директора 
Луцького зоопарку

Депутати Луцькради під час 
чергової сесії висловили неза-

доволення роботою міського зоо-
парку, зокрема його директора Во-
лодимира Гончарова. За словами 
одного з обранців громади, нині 
звіринець тільки те й робить, що 
ганьбить обласний центр.

Очільник зоопарку Володимир 
Гончаров, виправдовуючись, заяв-
ляє, що замість потрібних 200 ти-
сяч гривень на рік зоопарку дово-
диться обходитися шістдесятьма, 
які виділяє міська рада. Аби твари-
ни не голодували, є домовленості з 
супермаркетами на доставку про-
строчених продуктів. Така позиція 
дуже здивувала депутатів, адже 
задля покращення роботи можна 
було б знайти спонсорів і мецена-
тів, яким не байдуже становище 
тварин. У залі також неодноразово 
звучали висловлювання, що, аби 
показати малятам тварин, зараз 
більшість лучан возить їх до Рів-
ного. Тому логічним було запитан-
ня до Володимира Гончарова: чому 
наш зоопарк так кардинально від-
різняється від рівненського?

На думку директора, Рівнен-
ський зоопарк має статус держав-
ного, а отже, значне фінансування 
з державної казни. За його слова-
ми, сім років тому луцький зооку-
точок теж майже отримав цей ста-
тус. Утім, на заваді стали земельні 
проблеми: не знайшлося місця для 
розширення звіринцю, а з такою 
маленькою площею статус держав-

ного надати не могли.
Директор також повідав, що 

зоопарк виграв європейський 
транш — 2,5 мільйона євро. За 
ці кошти керівництво звіринцю 
хоче побудувати містечка для ле-
вів, ведмедів і зубрів, ветеринарну 
поліклініку, облаштувати систе-
му каналізації та водопостачання 
й інше. Втім, виявилось, що на-
справді Гончаров вводить в оману, 
бо документи лише подані на кон-
курс для отримання європейських 
коштів, а він іще не відбувався. А 
отже, не факт, що така кругленька 
сума таки перепаде зоопарку.

Депутат Сергій Григоренко за-
уважив, що в звіринці постійно 
якісь проблеми з тваринами. Крім 
того, що цьогоріч скандально про-
давали ведмедя, мало не щороку 
звірі помирають невідомо від чого 
та за яких обставин. Зважаючи на 
це, є кілька виходів із ситуації: або 
зовсім закрити Луцький зоопарк, а 
тварин віддати в кращі місця, або 
ж поміняти чільника звіринцю. 
Депутати проголосували за те, аби 
рекомендувати міському голові 
звільнити нинішнього директора 
Володимира Гончарова.

Найближчим часом у зоопарку 
працюватиме спеціальна комісія, 
мета якої — сформувати шляхи 
покращення цього об’єкта. А чи 
звільняти чинного директора піс-
ля цього, визначить міський голо-
ва Луцька Микола Романюк.

Ольга УРИНА


