
З 2010 року в Україні діє бюджетна 
програма «Забезпечення житлом 
воїнів-інтернаціоналістів». Так, у 
2011-му для Волині було виділено 
кошти на придбання житла трьом 
інвалідам-афганцям першої групи, 
які його вже отримали. Минулого 
року планувалося в області закрити 
чергу інвалідам другої і третьої 
груп. У держбюджет на ці потреби 
було закладено більше грошей, і 
у нашій області нові помешкання 
мали одержати восьмеро афганців. 
Здавалося б, благородні наміри, 
нарешті держава хоч маленькою 
частинкою починає віддавати свій 
борг тим, кого 24 роки тому змуси-
ла йти на війну. Однак цей добрий 
жест виявився для декого обманом 
і новим випробуванням на міцність 
здоров’я та нервів. 

Свою омріяну нову квартиру не 
отримав лучанин, ветеран Афганіс-
тану Микола Савонік. Помешкання 
чоловік вирішив придбати у ново-
будові, бо, як пояснив, на вторинно-
му ринку важко було віднайти щось 
підходяще. 

— Ті, хто продає квартири, — 
пояснює Микола Іванович, — ка-
жуть: не хочемо мати діла з дер-
жавою, адже податок доводиться 
платити значний. Однак за трикім-
натну квартиру в новобудові мені 
довелося докладати гроші з власної 
кишені, адже, відповідно до про-
грами, держава оплачує тільки 4934 
гривні за квадратний метр, а житло 
коштує 6100-6300 за «квадрат». Тому 
різницю, а це 97 тисяч гривень, за 
квартиру площею 90 «квадратів» 
треба було внести мені. Оскільки 
таких грошей не мав, то взяв у бан-
ку кредит. І вийшло так, що я забу-
довнику свою частину заплатив, а з 

обіцяної державою надійшла тільки 
половина. І тепер я не маю кварти-
ри, плюс треба виплачувати кредит. 
Мені перед дітьми соромно: вони 
вже дорослі, а ми ще досі живемо у 
гуртожитку, а я ж їм пообіцяв, що 
скоро переселимось у нове просторе 
житло. Я вже всі можливі інстанції 
обходив — і у міську раду, і у спіл-
ку афганців, і на «гарячу лінію» до 
Азарова дзвонив. Ніхто не може до-
помогти. Забудовник каже трохи по-
чекати. Якщо решти грошей не буде, 
то пообіцяв повернути мої 97 тисяч. 

Як розповів «Відомостям» голо-
ва Волинської обласної організації 
Української спілки ветеранів Афга-
ністану Григорій Павлович, Програ-
ма з забезпечення житлом воїнів-ін-
тернаціоналістів є недосконалою. І 
спілка вже вносила свої пропозиції 
щодо її перегляду. По-перше, за сло-
вами Григорія Павловича, вартість 
житла має відповідати ринковій, 
щоб людина не доплачувала. 

— Ця постанова визначає суму 
за квадратний метр у конкретному 
регіоні — по 4 тисячі 934 гривні за 
1 м2 в обласних центрах і по 4 тисячі 
290 гривень у районах, — пояснює 
Григорій Павлович. — У районах за 
таку ціну можна знайти житло, і чо-
тири квартири у Володимирі-Волин-
ському, Ковелі, Ковельському районі 
та Маневичах воїнам-афганцям при-
дбано. А от із квартирами у Луцьку 
складніше — тут вони коштують 
дорожче, і виходить, що інвалід має 
доплачувати більш як тисячу гри-
вень за квадратний метр. 

— То нехай людина купує менше 
житло, — зауважуємо. 

— Якщо менше, то держава про-
плачує тільки його конкретну ква-
дратуру, а решта можливих коштів 
попросту «згоряє». Якщо за браком 

необхідної площі людина бере біль-
шу квартиру, різниця вже лягає на 
її плечі. Ця схема незрозуміла та не-
допрацьована, — пояснює Григорій 
Павлович. — І сьогодні з тих восьми 
квартир, передбачених для воли-
нян, дві не профінансовано з держ-
бюджету зовсім, а одна (квартира 
Миколи Савоніка. — Авт.) — напо-
ловину. Такі інциденти не тільки у 
Луцьку, а по всій Україні. У Вінни-
ці за два роки пропало 12 квартир. 
Тобто держава виділяє і вона ж за-
бирає. Я цього зрозуміти не можу. 
Ми думали, що в Луцьку нарешті 
зніметься хоча б черга на житло ін-

валідів, на жаль, цього не сталося. 
За словами Григорія Павловича, 

є обіцянки, що кошти на квартиру 
для Миколи Савоніка мають надій-
ти. Однак коли це станеться — не-
відомо. Це найболючіше питання 
для воїнів-афганців будуть обгово-
рювати на найближчому засіданні 
Української спілки воїнів Афганіста-
ну. Адже лише у Луцьку на черзі на 
житло перебуває 180 ветеранів, а на 
Волині загалом — близько 400. 

— Тішимо себе, що, можливо, 
влада розвернеться до нас лицем, — 
резюмує Григорій Павлович. 

Людмила ШИШКО
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Події

Державні ветеринари «спустили» 
півмільйона на Audi 
Державний науково-дослідний контрольний інститут ве-
теринарних препаратів і кормових добавок придбав через 
тендер у компанії  «Ніко-Захід» автомобіль Audi A6 2.0 TDI 
за 547 тис. гривень, повідомляється у «Віснику державних 
закупівель». У технічних вимогах до автомобіля вказано, 
що він має бути сірого кольору, а салон — чорний, шкіря-
ний. Обов’язковою вимогою до машини є оснащення міш-
ком для транспортування довгих предметів. Як вказано 
в технічних вимогах, він має вміщувати «до чотирьох пар 
лиж до 200 см завдовжки або два сноуборди». 

Росія повністю відмовилася від 
американського м’яса 
Росія ввела заборону на ввезення м’яса та м’ясної 
продукції зі США через стимулятор росту — рак-
топамін. Як повідомив Россільгоспнагляд, із 11 
лютого почало діяти обмеження на ввезення в 
РФ замороженої свинини та яловичини, готових 
м’ясопродуктів, м’яса індички, а також кишкової 
сировини та субпродуктів свиней і великої рогатої 
худоби. Заборона не стосується лише курятини.

20
стільки мільярдів гривень виді-
ляється щороку на будівництво 
та ремонт доріг. Про це заявив 
Прем’єр-міністр України Мико-
ла Азаров. 

Аптека «Волиньфарм» біля пологового будинку в Луцьку

Діти потребують любові! 

4

Станіслав Шайко з проектом добудови

За державної підтримки в груд-
ні минулого року «Укрпошта» 

розпочала всеукраїнський соці-
альний проект «Резиденція Діда 
Мороза». Впродовж новорічних 
і різдвяних свят до казкової ре-
зиденції надійшла рекордна кіль-
кість листів від дітей і дорослих. 
У Київському академічному театрі 
ляльок відбулась урочиста цере-
монія підбиття підсумків проекту. 
На цю подію запросили 200 дітей 
із різних регіонів України. 

Як прокоментував подію віце-
прем’єр-міністр України Олек-
сандр Вілкул, реалізація проектів, 
спрямованих на підтримку соці-
ально незахищених верств насе-
лення, зокрема дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання, дітей, у яких є проблеми зі 
здоров’ям, — це один із критеріїв 
розвитку здорового суспільства. 

Привітати дітлахів прийшли 
міністр інфраструктури України 
Володимир Козак (на фото), ге-
неральний директор «Укрпошти» 

Оксана Плотнікова та партнери 
«Укрпошти».

Під час прес-конференції Во-
лодимир Козак наголосив, що сьо-
годні на підприємстві працюють 
близько 100 тисяч працівників, які 
щоденно доставляють листи і пен-
сії, роблять свою роботу віддано 
та професійно. «Я з задоволенням 
підтримав соціальну ініціативу 
поштовиків і вдячний усьому ко-
лективу «Укрпошти» та партнерам 
підприємства, людям, які взяли 
участь у проекті, за їхню доброту, 
щирість і небайдужість до дітей, 
їхніх мрій і сподівань», — сказав 
він. 

За час роботи резиденції Діда 
Мороза в «Укрпошту» надійшло 
21045 листів, 4447 із яких були без 
зворотної адреси. У період ново-
річних свят 16598 дітей отримали 
листи від Діда Мороза, листівки та 
солодкі подарунки. 

1000 дітей одержали дарунки 
від партнерів «Укрпошти»: одяг, 
взуття, іграшки, телефони, книж-
ки, комп’ютери, велосипеди, ме-
дичне обладнання тощо. 

Завдяки висвітленню в ЗМІ, до 
участі в проекті «Укрпошти» при-
єдналися компанії «АВК», «Садо-
чок», «Дельта Банк», ПАТ «Всеу-
країнський банк розвитку», МАУ, 
«Інком», «Росинка», «Огілві», «Ук-
рзалізниця», «Клуб сімейного до-
звілля», холдинг «Сімпатік Груп», 
ПАТ «Банк «Російський стандарт», 
скаутська організація «Пласт», Ки-
ївський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей і молоді. 

За кошти, що виділяють парт-
нери проекту, будуть придбані 
інвалідні крісла, ходунки, ліки, 
проведені медичні обстеження й 
операції.  

Прокуратура вимагає від суду 
визнати депутата Луцької 

міськради Рустама Дячука ви-
нним у розтраті комунальних 
грошей в особливо великих 
розмірах і призначити йому по-
карання у вигляді 6,5 року по-
збавлення волі. Про це йшлося 
12 лютого під час засідання суду, 
пише zik.ua. 

На думку державного об-
винувачення, Рустам Дячук 
вчинив розтрату комунального 
майна в особливо великих роз-
мірах, коли перебував на посаді 
директора ДКП «Луцьктепло». 
Мовляв, кілька років тому він 
підписав договір із приватною 
фірмою «Нотінгем хаус» про 
проведення оцінки вартості 
приміщення котельні на вулиці 
Карбишева. А котельня ця ні-
бито не належала ДКП «Луць-
ктепло», тож гроші, заплачені за 
оцінку, витрачені марно. А це — 
70 тисяч гривень.

Інший факт — це договір із 
адвокатом Часник про надання 
юридичної допомоги. Хоча у ДКП 
був власний юридичний відділ, 
однак Дячук звернувся за послу-
гами до Часник. Гроші, заплачені 
їй (144 тисячі), на думку проку-
ратури, теж свідчать про марно-
тратство колишнього директора 
ДКП. 

Таким чином, як вважають у 
прокуратурі, Дячук завдав гро-
маді Луцька збитків на понад 214 
тисяч гривень. Обвинувачення 
просило суд визнати Рустама 
Дячука винним у злочині за час-
тиною 4 статті 191 ККУ і призна-
чити покарання у вигляді шести 
з половиною років позбавлення 
волі. Сам Дячук вини не визнає та 
чекає вироку, який буде відомим 
через тиждень. 

Депутата 
Луцькради можуть 
ув’язнити 
на шість років 

«Волиньфарм» планує добудувати аптеку до онкодиспансеру 

Минулого тижня депутати об-
ласної ради мали можливість 

ознайомитися з роботою луцьких 
аптек державної та приватної форм 
власності. Зокрема, обранці громади 
відвідали склади й аптечні заклади 
державного підприємства «Волинь-
фармпостач» і побували в аптеках і 
сучасній українсько-німецькій лабо-
раторії ТзОВ «Волиньфарм». 

Голова обласної ради Володимир 
Войтович наголосив, що медичну 
тематику обрано невипадково. Зна-
йомство з роботою приватних аптек 
«Волиньфарму» має посприяти усві-
домленому голосуванню депутатів із 
приводу одного з найбільш диску-
сійних сесійних питань. Нагадаємо, 
що на грудневій сесії більшість об-
ранців громади не підтримала про-
ект рішення про надання дозволу на 
добудову аптеки до приміщення об-
ласного онкодиспансеру. На сесійне 

засідання, яке відбудеться 15 люто-
го, знову винесено це питання. 

За словами директора «Волинь-
фарму» Станіслава Шайка, він уже 
має хороший досвід співпраці з 
медичними закладами Луцька. Не-
щодавно відбулось урочисте від-
криття аптеки, яку добудували до 
пологового будинку. Задоволеними 
лишились і персонал пологового, і 
новоспечені та майбутні мами, для 
яких аптека стала не лише місцем 
купівлі ліків, а й своєрідним куточ-
ком відпочинку — яскраві кольори 
інтер’єру милують око, потеревени-
ти можна на м’яких диванчиках, які 
теж є в аптеці. 

Якраз на стадії завершення при-
будування аптеки «Волиньфарм» до 
міської дитячої поліклініки, що на 
вулиці Чорновола. За домовленістю 
з керівництвом комунального за-
кладу за рахунок добудови аптеки 

збільшилася площа приміщення ре-
єстратури дитячої поліклініки. 

Можливості такої добудови 
до обласного онкологічного дис-
пансеру, що на вулиці Тимірязєва у 
Луцьку, обранці обміркували безпо-
середньо на території цієї медичної 
установи. Вислухавши аргументи 
ініціаторів добудови, депутат Ва-
лентина Касарда поцікавилася, чи 
враховано інтереси тутешніх меди-
ків. Головний лікар онкодиспансеру 
Орест Андрусенко від такої новації 
не відмовляється, проте перекона-
ний, що реконструкція потягне за 
собою значно більші затрати, ніж 
розраховує «Волиньфарм». 

Окремі депутати категорично за-
перечували ймовірність такої співп-
раці комунального закладу області 
та приватної структури, звучало і 
чимало думок щодо переваг такого 
державно-приватного партнерства. 
Остаточну крапку в цьому питанні, 
очевидно, буде поставлено на сесії 
обласної ради. 

Ірина КОСТЮК

Держава пообіцяла воїнам-інтернаціоналістам 
житло — і обманула 
Афганець із Луцька сплачує кредит за неіснуючу квартиру 


