
Історія 12-річного Богдана Мазурка 
— це історія про те, як чиновники, 
прикриваючись законом, можуть 
кардинально змінити життя простої 
людини. Бо їм, бачите, держава 
дала повноваження. А яка держава 
дає повноваження забирати дитину 
з рідної сім’ї, де про неї піклуються 
і люблять? 

З СІМ’Ї ЗАБРАЛИ ЧЕРЕЗ 
РЕМОНТ У КВАРТИРІ

Знайомство «Відомостей» із лу-
чанином Миколою Пахолюком від-
булося наприкінці 2008 року. Тоді 
чоловік звернувся в редакцію зі сво-
єю бідою: його позбавили прав опі-
кунства над 8-річним племінником 
Богданом. Як розповів пан Микола, 
він став офіційним опікуном свого 
племінника Богданчика у 2003 році, 
коли мати малого, рідна Миколина 
сестра, була визнана судом недієз-
датною через захворювання. Батько 
ніколи з сім’єю не жив і був позбав-
лений прав на сина. Тож дядько став 
дитині найближчим родичем. Тим 
паче, що від народження хлопчик 
жив разом із ним під одним дахом. 
Микола водив його в дитячий садо-
чок, «маленьку школу» при Будинку 
школяра, в художню школу. Щоб 
небіж отримав хорошу освіту і до-
сконало володів англійською мовою, 
з вулиці Львівської возив його в ін-
ший кінець міста — у спеціалізовану 
5-ту школу. Дядько з племінником 
багато подорожували: є фото, де 
вони разом у Києві, Львові, Почаєві. 
Одне слово, жили не гірше за інших. 
От тільки татко Коля, як називав 
його Богданчик, мав свою думку сто-
совно виховання малого та не при-
ховував її у школі. Наслідком стало 
те, що умовами проживання та ви-
ховання Богдана зацікавилися від-
повідні служби. Комісій було декіль-
ка, в різний час, але висновки майже 
однакові: дитину потрібно негайно 
вилучити від опікуна, бо той «миє 
хлопчика у мисці», в квартирі «нема 
шафи для верхнього одягу, і він роз-
вішаний на цвяхах по стінах прямо 
над ліжком», а «з кухонних меблів у 
помешканні є лише маленька шафа, 
старий малогабаритний порожній 
холодильник, газова плита»… Сам 
Микола Пахолюк пояснював це тим, 
що робить у квартирі ремонт. З ін-
шого боку, багато дітлахів живуть 
у значно гірших умовах. Та й рідні 
батьки-пияки не завжди знають, їла 
чи ні їхня дитина. Але ж дітей у них 
ніхто не забирає. А Миколу Пахо-
люка позбавили прав опікунства «за 
неналежне виконання обов’язків». 

Окрім побутових умов, члени комі-
сії зазначили в акті, що «у дитини 
нема хорошого прикладу для наслі-
дування, вона має обмежене коло 
спілкування з ровесниками». Щодо 
останнього, то сам Богданчик при 
зустрічі з кореспондентом «Відо-
мостей» іще до потрапляння в інтер-
нат, перебуваючи у Рожищенському 
притулку, сказав: «Мені нецікаво гу-
ляти в дворі. Замість того, щоб кру-
титися біля розритих бордюрів чи 
поламаної гойдалки, краще посиджу 
за комп’ютером чи пограюся з авто-
матичним роботом, якого дядя Коля 
купив…».

Щодо стосунків у сім’ї, самі чле-
ни комісії у 2008 році в акті запи-
сали: «зі слів дитини з’ясовано, що 
авторитетом для неї є мама», «зі слів 
Богдана відомо, що по допомогу він 
звертається до мами…». Звідси ро-
бимо висновок, що сам Богданчик 
був задоволений своїм життям: він 
любив своїх рідних, а вони — його. 

ДОВЕСТИ У СУДІ, ЩО 
ЧИНОВНИК НЕПРАВИЙ — 
НЕРЕАЛЬНО

Волею дядь і тьоть зі служби у 
справах неповнолітніх і за рішенням 
судів усіх рівнів малий опинився у 
Володимир-Волинському спеціа-
лізованому школі-інтернаті. Добре 
йому там було чи погано — судити 
не нам. Інтернат є інтернат. І у будь-
якому разі люди, які просто вико-
нують свою роботу, хай навіть дуже 
добре, ніколи не замінять рідної до-
мівки. 

Микола Пахолюк вирішив боро-
тися за право виховувати племінни-

ка. Були суди у 2009-му, 2012 роках. 
У редакції є їх рішення. Всі вони на-
писані як під копірку: «позивачем не 
надано переконливих доказів, які б 
свідчили, що з моменту ухвалення 
рішення про звільнення його від 
повноважень опікуна малолітнього 
Мазурка Богдана змінилося його ма-
теріальне становище, побутові умо-
ви чи ставлення до самої дитини, що 
надало б йому право бути поновле-
ним у опікунських правах», «…суд 
враховує і ту обставину, що чинним 
законодавством не передбачено по-
новлення опіки, попередньо скасо-
ваної судом щодо самої дитини». 

От тут би хотілося зупинитися 
окремо на деяких моментах і пояс-
нити читачеві нюанси нашого судо-
чинства. 

Річ у тому, що, приймаючи рі-
шення, суд мав би брати до уваги ар-
гументи як сторони позивача (у цьо-
му разі — Пахолюка Миколи), так і 
сторони відповідача (Луцької район-
ної райдержадміністрації, яку ре-
презентували представники служби 
у справах неповнолітніх). Насправді 
ж брали до уваги аргументи лише 
чиновників. Це не голослівно ска-
зано. Журналіст «Відомостей» була 
на одному з таких судових засідань 
у Луцькому міськрайонному суді 25 
грудня 2009 року. Так от, суддя взя-
ла до уваги свідчення представників 
служби, які вказали, що у «квартирі 
обмежений доступ сонячного світла, 
у ванній кімнаті відсутні речі інди-
відуальної гігієни (мило, зубна паста 
і щітки, пральний порошок), нема 
постільної білизни». Чиновники 
неохоче, лише після уточнювальних 
запитань, визнали, що пан Микола 
встановив нову газову плиту, за-
кінчив ремонт у ванній. Тобто, по 
суті, усунув ті порушення, через які 
Богдана віддали в інтернат. Та й сам 
хлопчик у суді повністю спростував 
слова чиновників щодо побутових 
умов. Він розповів, якого кольору в 
нього пошивки та підковдра, яка у 
нього зубна щітка, що він їсть, коли 
приїздить у гості до дядька. І найго-
ловніше — Богдан сказав, що хотів 
би жити вдома у Луцьку. Незважа-
ючи на все це, суддя пояснення не-
повнолітнього Мазурка Богдана до 
уваги не взяла, «оскільки, як вста-
новлено на судовому засіданні, напе-
редодні судового розгляду Пахолюк 
М. О. відвідував Богдана в інтернаті, 
озвучував йому можливі запитання 
в суді та відповіді на них». Скажіть, 
будь ласка, як дядько міг передбачи-
ти, що хлопчика привезуть на суд, 
дозволять йому свідчити, а тим біль-
ше, про що запитуватимуть? І чому 
суд навіть не звернув уваги на той 

У бібліотеці Східноєвропейського 
національного університету іме-

ні Лесі Українки за підтримки народ-
ного депутата України Ігоря Палиці 
відбулася презентація двох книг 
відомого журналіста, громадського 
діяча Андрія Бондарчука «Обірване 
коріння нації. Волинська хрестома-
тія» та «Хроніка волинського «камі-
кадзе». На зустріч прийшли колеги, 
ветерани волинської журналістики, 
курсанти військового ліцею, студен-
ти — майбутні журналісти, істори-
ки, політологи. Подія приурочена до 
Всеукраїнського дня бібліотек. 

Андрій Бондарчук добре відо-
мий волинянам. Він — народний 
депутат Верховної Ради України 
першого скликання, член Консти-
туційної комісії, закладав основи 
української державності. У своїй 
фундаментальній історичній праці 

«Обірване коріння нації. Волинська 
хрестоматія» Андрій Іванович на-
магається донести до читачів прав-
ду нашої трагічної історії минулого 
століття, пише про події, які вплину-
ли на долю України. Автор на основі 
свідчень людей, архівних даних, ко-
ментарів, документів розповідає про 
долю знищених волинських сіл. 

Книга «Хроніка волинського 
«камікадзе» («Бурхливих десять 
літ») — це живий подих історії, спо-
гад і аналіз учасника історичних по-
дій, які призвели до краху могутньої 
комуністичної імперії і народження 
незалежної України. Андрій Бон-
дарчук розповідає, якою на той час 
була Верховна Рада. Аналізує і роз-
мірковує про причини, які завадили 
і заважають нашій молодій державі 
потрапити до числа розвинутих, ци-
вілізованих країн.

Довірена особа кандидата у народ-
ні депутати України Ігоря Палиці, рек-
тор університету Ігор Коцан висловив 
слова вдячності Андрію Івановичу за 
його творчу і громадську діяльність. 
Голова Волинської обласної організації 
Спілки журналістів України Михайло 
Савчак зазначив, що автор написав 
правдиву історію сучасності. Колеги 
по перу високо оцінили історичний 
і публіцистичний доробок автора та 
порадили молодому поколінню про-
читати ці книги. Вони обов’язково 
знайдуть вдячного і вдумливого чита-
ча. Лучанам ці видання вже доступні. 
Кандидат у народні депутати від 22 ви-
борчого округу, меценат Ігор Палиця 
придбав 50 книг «Обірване коріння 
нації. Волинська хрестоматія» і 200 
«Хронік волинського «камікадзе» для 
бібліотек міста.
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Актуально

9%
на стільки, за словами 
Прем’єр-міністра Миколи 
Азарова, у проект бюджету на 
2013 рік Кабміном закладено 
збільшення допомоги при 
народженні дитини.

Через вибори осінні канікули у 
школах перенесуть
Міністерство освіти і науки направило в обласні 
управління лист із рекомендацією у зв’язку з 
виборами до Верховної Ради перенести осінні 
канікули. Згідно з навчальним планом, осінні канікули 
мали розпочатися 29 жовтня, тобто наступного дня 
після виборів, і закінчитися 4 листопада. Відомство 
ж пропонує відправити школярів на відпочинок із 
25 жовтня по 1 листопада. Однією з причин такого 
рішення є те, що вчителі, завучі та директори шкіл 
входять до складу більшості виборчих дільниць. 

Волиняни приватизували 
понад 150 тисяч га землі
Як повідомили у Держкомземі, на Волині у власність 
громадянам за рішеннями місцевих рад передано 
566,9 тис. земельних ділянок загальною площею 
близько 150 тис. га для ведення особистого 
селянського, фермерського господарства, будівництва 
й обслуговування житлових будинків і господарських 
будівель, садівництва, дачного та гаражного 
будівництва. На основі цих рішень землевпорядники 
виготовили та видали 231 тисячу державних актів. Це  
67,9% від загальної кількості приватизованих ділянок.

Відмовивши в опіці рідному  
віддав 12-річного Богдана на 

Для рідної сім’ї Богдана 
може бути втішним той 
факт, що до 18 років хло-
пець залишатиметься 
громадянином України. 
Повертатися йому додому 
чи ні — таке рішення він 
прийматиме самостійно. 
До повноліття нагляд за 
тим, як дотримуються пра-
ва Богдана, здійснюватиме 
консульське представни-
цтво України у США 

Книги Андрія Бондарчука для бібліотек міста
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Посадовця, який безоплатно передав 
землю іноземцям, судитимуть

Гіпертоніки зможуть придбати ліки 
на 10-12 гривень дешевше

З 1 жовтня ліки для хворих на гі-
пертонію стануть дешевшими. 

На скільки та за яких умов, ішло-
ся на прес-конференції з участю 
головного спеціаліста МОЗ Украї-
ни з терапії, члена-кореспондента 
НАМН України, професора Васи-
ля Нетяженка.

— 12 мільйонів українців ма-
ють підвищений артеріальний 
тиск, — повідомив пан професор. 
— З них тільки 60% знають про 
недугу. 40% ніколи не вимірюва-
ли тиск або не звертали на нього 
уваги. Ті 40% лікуються не більше 
місяця, тільки 14% із них — по-
над місяць, як правило, півроку. 
Щорічно 105-110 тисяч людей із 
підвищеним артеріальним тиском 
переносять інсульт, 50 тисяч — ін-
фаркт міокарда. В кожного другого 
з інсультом є надзвичайно важкі 
ускладнення, кожен п’ятий із ін-
фарктом також має ускладнення.

За його словами, виділено сім 
груп препаратів, а це приблизно 
247 найменувань, які найбільш 

широко використовуються для ко-
рекції артеріального тиску і мають 
високу ефективність.

— Дільничний лікар, терапевт 
або кардіолог виписує пацієнту 
рецепт, — продовжує Василь Не-
тяжко, — з яким той звертається в 
аптеку, лишає його там і отримує 
безкоштовно або з мінімальною 
доплатою лікарський препарат.

Треба зазначити, що безко-
штовно можна буде одержати 
лише препарати вартістю 10-15 
гривень (так звана середня рефе-
рентна ціна). Якщо ж пацієнт хоче 
придбати дорожчі ліки, скажімо, 
«Анаприлін», який коштує 30-40 
гривень, то в середньому держава 
буде йому компенсувати від 10 до 
12 гривень.

Однак, запевняють лікарі, 
якщо хворому на місяць потрібно 
кілька препаратів, то зекономлена 
сума, особливо для соціально не-
захищених верств населення, буде 
суттєвою. Таким чином, лікарі хо-
чуть реалізувати головне завдання 
— залучити хворого до процесу лі-
кування. Зокрема, на Волині на об-
ліку в закладах охорони здоров’я 
перебуває більше 250 тисяч осіб із 
гіпертонічною хворобою. 

І якщо навіть половина з них 
захоче отримати рецепти на зде-
шевлені ліки, то черги у поліклі-
ніках, які й без того є звичним 
явищем («Відомості» не раз про це 
писали), збільшаться. 

Угоди на відшкодування вар-
тості ліків, як повідомили під час 
прес-конференції, держава буде 
укладати з тими фармацевтични-
ми мережами, які забезпечувати-
муть увесь асортимент пільгових 
препаратів. Станом на 25 вересня, 
до слова, їх іще не укладено ні з 
«Сальве», ні з «Волиньфармпос-
тач».

Людмила ШИШКО 

Слідством з’ясовано, що ко-
лишній начальник Держком-

зему одного з районів Львівської 
області видав державні акти про 
безоплатне передання у приватну 
власність землі чотирьом грома-
дянам іноземної держави. Про це 
повідомили у прес-службі проку-
ратури Львівської області. 

Водночас, відповідно до вимог 
Земельного кодексу України, вка-
зані ділянки мали бути викуплені. 
Внаслідок таких незаконних дій 
службової особи, державі завдано 
збитків на 590 тисяч гривень. По-
садовця вже звільнено з посади.

Прокуратурою Сколівського 

району Львівської області дії об-
винуваченого кваліфіковано за 
ознаками злочину, передбаченого 
ст. 367 ч. 2 КК України (службова 
недбалість, що спричинила тяжкі 
наслідки).

Крім цього, задля захисту ін-
тересів держави прокурором ра-
йону подано чотири позовні за-
яви до Сколівського районного 
суду про скасування рішень сесій 
Сможанської, Підгородецької, Ко-
зівської, Тухольківської сільських 
рад і державної реєстрації держав-
них актів на право приватної влас-
ності на земельні ділянки.

Подарував народний депутат України Ігор Палиця 


