
факт, що чиновники служби у спра-
вах дітей підтасовували факти, а то й 
давали відверто брехливі свідчення? 
Таких питань безліч. Але відповідь 
одна: суд і не міг винести рішення 
на користь Миколи Пахолюка, тому 
що, згідно з законом, людина, яку 
позбавили прав опікунства, не може 
бути у них поновлена стосовно тієї 
самої дитини. Абсурд, який довів до 
того, що маленького громадянина 
України усиновили у США. І це у той 
час, коли рідний дядько продовжує 
боротьбу за племінника в україн-
ських судах. До речі, самого Богдана 
більше на жодне судове засідання 
не привозили. Приносили лише 
письмовий акт про заслуховуван-
ня думки дитини, в якому хлопчик 
«висловлював бажання продовжити 
навчання у Володимир-Волинській 
спеціалізованій школі-інтернаті». 

В УКРАЇНУ БОГДАН МОЖЕ 
ПОВЕРНУТИСЯ ЧЕРЕЗ ШІСТЬ 
РОКІВ

Про те, що Богдана хочуть відда-
ти в іншу сім’ю, пан Микола говорив 
ще у 2008 році. 

— Богданчик — вихована, ро-
зумна, слухняна та неконфліктна 
дитина, — розказував дядько у ре-
дакції. 

Проте доказів він жодних не 
мав. І ось минулого тижня пан Ми-
кола приніс у редакцію відповідь 
за підписом начальника управлін-
ня освіти і науки Волинської ОДА 
Олександра Хомича, у якій написа-
но, що, «згідно з рішенням Володи-
мир-Волинського міського суду, яке 
набрало чинності 01.09.12, Мазурка 

Богдана Олександровича усиновле-
но. Відповідно до акта про вибуття 
дитини у сім’ю, Мазурка Б. О. пере-
дано усиновлювачам». 

Відчаю Миколи Олександровича 
не було меж.

— Вони його в Америку віддали. 
Спочатку на оглядини возили, а те-
пер узагалі віддали. Що буде там із 
дитиною? Я буду боротися, хочу по-
вернути Богдана назад в Україну. 

Як так вийшло, що 12-річну ди-
тину віддали на усиновлення іно-
земцям, незважаючи на постійні су-
дові розгляди про поновлення опіки 
над Богданом, якої добивається рід-
ний дядько? 

— Дитину поставили на облік із 
усиновлення ще у 2008 році, — по-
яснила начальник служби у справах 
неповнолітніх Волинської ОДА Алла 
Онищук. — Процедура перебування 
така: місяць дитина стоїть на обліку 
в тій службі, яка його на нього по-
ставила, далі анкета передається 
у районний банк даних дітей, які 
мають підстави для усиновлення, 
потім ми передаємо анкети у Дер-
жавний департамент усиновлення 
і захисту прав дитини, і вона пере-
буває на обліку в них. Після річного 
терміну перебування у держдепар-
таменті анкета дитини потрапляє 
у відкритий банк даних, доступ до 
якого мають іноземці. Тобто ми в 
області не впливаємо на рішення 
про іноземне усиновлення. Хочу на-
голосити, що без згоди самої дитини 
на таке усиновлення жоден суд не 
винесе позитивне рішення. Богдан 
таку згоду дав.

Пані Алла визнала, що 12-річних 
дітей навіть іноземці усиновлюють 

рідко. Щодо статистики, то у бан-
ку даних на усиновлення перебуває 
до 600 дітей із Волині. Богдан став 
п’ятою дитиною, якого вподобала 
іноземна сім’я цього року.

— Ніхто дітей на оглядини в 
Америку з приводу всиновлення не 
возив, — спростувала звинувачення 
Миколи Пахолюка Алла Онищук. 
— Богдан не був знайомий зі своїми 
теперішніми батьками. Жив у зовсім 
іншій сім’ї, навіть у іншому штаті. 

Світло на історію іноземного 
усиновлення дещо пролив директор 
Володимир-Волинської школи-ін-
тернату Валентин Вірковський. 

— Ця американська сім’я хотіла 
всиновити зовсім інших дітей — Ан-
тона і Юлю, братика та сестричку. 
Вони під час поїздки до Америки 
проживали у них. Але діти не дали 
згоди. А американці вже виготовили 
всі документи. Тому вирішили при-
їхати і підібрати собі іншу дитину. 
Вибір упав на Богдана. До речі, цими 
днями хлопчик вийшов із нами на 
зв’язок. У нього все добре. Він від-
відує там школу, є членом футболь-
ної команди.

Пан Вірковський зазначив, що в 
сім’ї усиновлювачів є свої діти. Люди 
забезпечені матеріально. Чоловік 
навіть дисертацію пише, темою якої 
є діти з особливими потребами. На 
запитання, чи не стане Богдан про-
сто піддослідним, директор інтерна-
ту відповів:

— Ну що ви! Богдан — нормаль-
на, дуже розумна дитина.

З іншого боку, це тут, в Украї-
ні, Богдан — нормальна дитина. А 
може, в Америці всі наші діти є ді-
тьми з особливими потребами, тим 
паче, що мама Богдана визнана не-
дієздатною? Цього, звичайно, зараз 
ніхто не скаже. 

Наразі для рідної сім’ї Богдана 
може бути втішним той факт, що до 
18 років хлопець залишатиметься 
громадянином України. Поверта-
тися йому додому чи ні — таке рі-
шення він прийматиме самостійно. 
До повноліття нагляд за тим, як до-
тримуються права Богдана, здійсню-
ватиме консульське представництво 
України у США. 

От тільки хто дав право чинов-
никам позбавляти хвору матір у 
майбутньому підтримки свого сина? 
Адже недієздатна людина потребує 
опікунства. Колись таким опіку-
ном міг стати син. Тим більше, що у 
нього з матір’ю до втручання у їхнє 
життя «добрих» людей були гарні 
стосунки. Хто опікуватиметься хво-
рою жінкою? Держава? 

Наталка СЛЮСАР

Три дні, з 21 по 23 вересня, в сту-
дентському таборі «Гарт» Схід-

ноєвропейського університету, що 
на озері Світязь, у рамках ІІІ туру 
«Школи сучасної журналістики» 
проходила міжнародна науково-
практична конференція «Від регіо-
нального добросусідства до міжна-
родного партнерства». Учасниками 
її були керівники місцевих телеком-
паній, головні редактори обласних і 
районних газет, власкори загально-
українських ЗМІ, представники ін-
тернет-видань і журналісти з Поль-
щі та Білорусі. 

У ході журналістського форуму 
відбулися зустрічі його учасників із 
головою обласної держадміністра-
ції Борисом Клімчуком, очільником 
Національної спілки журналістів 
України Олегом Наливайком, кон-
сулом Генерального консульства 
Республіки Польща в Луцьку Кши-
штофом Савіцьким, Генеральним 
консулом України в Любліні (Поль-

ща) Владиславом Каневським. 
Відбувся також обмін досвідом 

працівників ЗМІ України, Польщі, 
Білорусі. Українським журналістам, 
зокрема, цікаво було дізнатись, як 
працюють їхні колеги з «Кур’єра 
Любельського» (Люблін, Польща) та 
газети «Вечерний Брест» (Білорусь). 
Вони поцікавилися в польських ко-
лег, чи часто їм доводиться бувати 
в судах. Як з’ясувалося, справи, як 
правило, залагоджуються через пу-
блікації спростувань на неправдиво 
подану інформацію. До криміналь-
ної відповідальності за такі пору-
шення за всі роки будівництва демо-
кратичної Польщі було притягнуто 
лише одного журналіста. Проте і він 
не відбував покарання, а був проба-
чений президентом країни. 

Це викликало жваву дискусію в 
волинських працівників мас-медіа, 
які стурбовані можливістю при-
йняття Верховною Радою нового  
закону про кримінальну відпові-

дальність за наклепи. Про занепоко-
єність цією проблемою керівництва 
Національної спілки журналістів го-
ворив на конференції її голова Олег 
Наливайко. Бути солідарним із жур-
налістами пообіцяв і голова облдер-
жадміністрації Борис Клімчук.

Наш кор.
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Жителі села Конюхи 
Локачинського району 
тепер із газом
У 107 домівках селян запалав «голубий» 
вогник. Підвідний газопровід високого тиску 
протяжністю 3,5 км до села прокладено 
за рахунок інвестицій ПАТ «Волиньгаз». 
Вуличний ж побудований за кошти жителів, 
які об’єдналися у кооператив. Вартість лінії 
цього газопроводу протяжністю 12 км склала 
понад 500 тисяч гривень.

«Соціальний» хліб не 
дорожчатиме
Ціна на соціальні сорти хліба буде стабільною. На 
цьому наголосив голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук. Він подякував міським головам 
Володимира-Волинського та Нововолинська, які 
знайшли можливість на 10 коп. знизити ціну на хліб 
торгової марки «Зимненський», «Оваднівський», 
«Дарницький» та «Орлинський». Водночас голова 
ОДА висловив обурення щодо підвищеної вартості 
на соціальні сорти хліба у супермаркеті «Вопак», що 
на Київському майдані.

26 волинських сімей, постраждалих 
унаслідок ЧАЕС, отримають квартири дядькові, український суд 

 усиновлення в Америку Голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук зустрівся з го-

ловами районних і міських чор-
нобильських організацій під час 
засідання обласної організації 
ВГО «Союз Чорнобиль України».

Він повідомив, що у 2011-му, 
вперше за останні п’ять років, із 
держбюджету для забезпечення 
житлом постраждалих унаслідок 
аварії на ЧАЕС громадян області 
виділено 1,7 мільйона гривень. Це 
дало можливість придбати чотири 
квартири та надати їх сім’ям, де 
виховуються діти, які стали інва-
лідами внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 

«Цього року вже розпочата 
процедура закупівлі ще 26 помеш-
кань. Крім того, у другому кварта-
лі 2012 року чотирьом постражда-
лим сім’ям відшкодовано кошти за 
самостійно збудоване житло. Таке 
ж відшкодування передбачене ще 
12 волинським родинам. Це не так 
мало в непростий бюджетний рік», 
— зауважив Клімчук.

На Волині постраждалими 
внаслідок Чорнобильської ката-
строфи визнано 148 054 особи, 
2 376 з них — учасники ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС, 538 із 
яких є інвалідами; 46 428 — діти, з 
яких 289 — інваліди.

Богдану — 8 років і він чекає на відправлення в інтернат 

Співробітники податкової мілі-
ції Волині вилучили 96 тисяч 

пачок тютюнових виробів, які зна-
ходилися поблизу приватної тери-
торії одного з мешканців Шацько-
го району Волинської області.

Цей затриманий незаконний 
вантаж тютюнових виробів — не 
єдиний, що перетнув кордон без 
належних документів, кажуть в 
УПМ ДПС у Волинській області. 
А приватне обійстя волинянина 

можна вважати місцем акумулю-
вання цигарок із сусідньої Білору-
сі. З Волині продукція переправля-
лася до Закарпаття, припускають 
правоохоронці.

Наразі підпільний вантаж тю-
тюнових виробів вартістю 624 ти-
сячі гривень вилучено. Співробіт-
ники податкової міліції з’ясовують 
канали постачання ввезених поза 
митним контролем на територію 
Волині підакцизних товарів.

На Волині пройшов форум журналістів

Якщо вас ошукав затриманий Леонід 
Г. (на фото), повідомте про це 
правоохоронців за номером 

телефону (050) 662-73-22.

На Волині перекрито підпільний канал 
постачання білоруських цигарок
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Затримано шахрая, який виманював 
гроші за неіснуючі талони на бензин 

Днями працівники обласного 
управління карного розшуку 

затримали шахрая, який за свою 
злочинну «кар’єру» встиг ошукати 
не лише довірливих волинян, а й 
мешканців сусідніх областей. 

46-річний лучанин прагнув 
розкішного життя, однак великих 
грошей заробляти не вдавалося, 
тож чоловік вигадав схему легкої 
наживи. Володіючи хорошими 
комунікативними якостями, Лео-
нід Г. легко входив у довіру. Тому 
ті, хто клюнув на його гачок, а це 
переважно таксисти, далекобій-
ники та пересічні автовласники, і 
гадки не мали, що стануть жертва-
ми афери.

Леонід підходив до потенцій-
них жертв, представлявся щоразу 
іншим іменем і пропонував деше-
вий бензин, мовляв, у його зна-
йомого, який працює, приміром, в 
автошколі, є «ліві» талони на паль-
не, літр якого обійдеться всього у 
сім гривень. Щоправда, пропону-
вав зловмисник великі партії бен-
зину — на кілька тисяч гривень 
одразу. 

Довірливі водії погоджували-
ся та привозили у вказаний час 
кругленьку суму. Леонід зустрічав 
їх, брав гроші та просив зачекати, 
доки він владнає усе зі своїм зна-
йомим. Для окозамилювання шах-
рай залишав у автівках ошуканих 
людей якусь свою річ, наприклад, 
стару куртку. Зрозуміло, що, увій-
шовши в приміщення автошколи, 
назад Леонід не повертався. Поки 

водії чекали його з обіцяними та-
лонами, він виходив через чорний 
хід, маючи у кишені кілька тисяч 
гривень.

Як повідомив начальник від-
ділу управління карного розшуку 
УМВС України у Волинській об-
ласті Руслан Гамольчук, зароблені 
«легкі» гроші чолов’яга витрачав 
на розкішне життя: одразу посе-
лявся в дорогих номерах готелів, 
харчувався в ресторанах, знайо-
мився з дівчатами. Власної сім’ї не 
мав, до всього ж затриманий уже 
був судимий за схожі злочини й 
лише рік тому вийшов із в’язниці. 

Наразі він перебуває в ізолято-
рі тимчасового тримання. Право-
охоронці намагаються встановити 
усі епізоди шахрайств, які скоїв 
зловмисник. Ошуканцеві світить 
до трьох років позбавлення волі.

Ірина КОСТЮК

Волинський аукціонний центр проводить аукціон з продажу майна територіальної 
громади с.Черче Камінь-Каширського району в особі Черченської сільської ради:  

лот І – житловий будинок, загальною площею 72,7 кв.м 
Місцезнаходження – вул.Нова, 23, с.Черче, Камінь-Каширського району, Волинської області. 
Опис об’єкта:
     – житловий будинок, А-1: кількість поверхів – 1, група капітальності – ІІІ, площа забудови 
– 88,6 кв.м, будівельний об’єм – 222 куб.м, загальна площа – 72,7 кв.м, житлова площа – 34,0 
кв.м, рік побудови – 1940. Конструктивні елементи: фундамент – бутобетон; стіни – дерев’яні; 
підлога – дерев’яна; перекриття – дерев’яне; покрівля – з азбестоцементних листів; 
опорядження – штукатурка, фарбування вапняним розчином і масляними фарбами; інженерне 
забезпечення – електроосвітлення; пічне опалення; фізичний знос – 67%.
Стартова ціна – 16125,00 грн. без врахування ПДВ. 
Грошові кошти в розмірі 1612,50 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта аукціону 
(гарантійний внесок) та плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. вносяться на: 
р/р 26003203233 в ВОД ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, код 21733635.
Отримувач: ПАТ ДАК “НМАЦ“ – філія “Волинський аукціонний центр”. 
Аукціон відбудеться через 20 днів після публікації інформації за адресою: м.Луцьк, вул.
Мельнична, 13.
Кінцевий термін прийняття заяв та плата грошових внесків – три дні до початку аукціону.
Заяви приймаються за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13, тел. для довідок: (0332) 244-188, 
242-065.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

 ОГОЛОШЕННЯ


