
До редакції «Відомостей» звернула-
ся жителька міста Луцька, пенсіо-
нерка, внук якої три місяці перебу-
вав у притулку для дітей у Рожищі. 
Жінка стверджувала, що там погано 
доглядали її онука, оскільки він 
захворів на педикульоз, до того 
ж щоразу, як вона приїжджала до 
дитини, у закладі було холодно. 

Ми вирішили на власні очі по-
бачити умови проживання дітей у 
цьому закладі, завітавши туди без 
попередження. 

Директор притулку Леонід Мат-
війчук погодився відповісти на всі 
наші запитання. Він не виключає 
того, що хлопчик міг заразитися 
вошима. Адже, за його словами, у 
притулок надходить 90% дітей, які 
мають цю проблему. 

— Але у нас є засоби та можли-
вості з цим боротись, і ми це роби-
мо, але ж така проблема, як ви зна-
єте, швидко не зникає, — пояснює 
директор. 

Щодо температурного режиму, 
то тут насправді прохолодно, оскіль-
ки, як пояснив Леонід Романович, 
система опалення централізована, 
та в закладі зробили все можливе, 
щоб його утеплити. 

— У нас пластикові вікна в кож-
ній спальні, в кожній ігровій кімнаті, 
і тільки коридор й спортзал їх ще не 
мають, — каже директор. — Також 
на зиму знадвору вікна забили це-
лофаном. Я морально відповідаю 
за це, і повірте, там, де діти сплять, 
граються, ми додатково обігріваємо 
приміщення, коли це необхідно. 

Й справді, у спальнях і в кімна-
тах, де бавилися молодші дітки та 
займалася старша група, темпера-

тура виявилася комфортною, хоча 
на вулиці того дня була хуртовина. 
Малюки не скаржилися на те, що 
замерзли. Всюди було прибрано, по-
домашньому затишно, всі вихованці 
ходили акуратно одягнені. Проте, 
незважаючи на такі умови, коли за-
йшли в молодшу групу, де перебу-
вали дітки від п’яти рочків, одна ді-
вчинка, мало не плачучи, запитала: 
«Коли мене заберуть додому?». Ви-
хователька пригорнула її: «Ну чого 
ти так, от бачиш, твій братик не хоче 
додому. Хіба ж тобі тут погано?». 
«Ні, але хочу додому», — похнюпле-
но відповідає мала. Однак уже через 
хвилину увагу дитини привернуло 
намисто, яке прикрашало одяг вихо-
вательки, дівчинка захоплено про-
мовила: «Таке гарне, так блищить!». 

Поцікавились у малюків, чи 
дивляться мультики, адже у тако-
му віці — це їхня найулюбленіша 
справа. «Так!» — хором відповіда-
ють. «Машу та Ведмедя», — уточнює 
один хлопчик. Потім вихователька 
запропонувала діткам пострибати у 
басейні з різнокольоровими кулька-
ми, й усі вони перемкнулися на гру. 

— Бачите, як буває, — пояснює 
вихователька, — ці братик із се-
стричкою потрапили до нас у жах-
ливому стані, обідрані, брудні, лож-
ки в руках не вміли тримати. Таке 
склалося враження, що вдома їм да-
вали їсти тільки те, що можна було 
тримати в руці, але все одно дівчин-
ка сумує за мамою. Хоча буває й на-

впаки — плачуть і не хочуть додому 
вертатися, просять лишити їх тут. 

Пізніше директор пояснив, що 
у притулку діти можуть перебувати 
тільки три місяці. 

— Зараз є тридцять діток від 
чотирьох до 17 років, — розповів 
Леонід Романович. — 70-80% із них 
потрапили до нас через те, що до-
машні умови були загрозливими для 
їхнього життя, одне слово, де вдома 
чорна біда. Служби у справах дітей 
привозять їх із усієї області до нас і 
потім контролюють сім’ю, чи там є 
якийсь прогрес у кращий бік. Якщо 
так, то діток повертають, якщо ні — 
розглядається варіант про позбав-
лення батьківських прав. 

Щодо харчування, то тут воно 
п’ятиразове, раціон різноманітний. 
Ми подивилися меню. У ньому 
страви з рибою, м’ясом, молочні, зі 
свіжими овочами, також фрукти. За 
словами директора, на одну дитину 

в день іде близько 30 гривень на їжу. 
Притулок забезпечений одягом. 

Є працівниця, що стежить за ним, 
складає, видає чистий. І ті діти, які 
відвідують школу (місцева шко-
ла №2, із якою укладено договір), 
вбранням не відрізняються від ре-
шти. У притулку є спортзал із тре-
нажерами, тенісний і більярдний 
столи. 

Загалом, зі слів директора, фі-
нансування вистачає на все необ-
хідне — оплату комунальних послуг, 
зарплату, харчування дітей. Тому 
зараз акцент у притулку роблять на 
дозвіллі. Й у спонсорів і меценатів, 
які зголошуються чимось допомог-
ти, просять якісь індивідуальні по-
дарунки дітям, екскурсії та інше. 

Серед постійних благодійників 
директор назвав Скандинавську ди-
тячу місію, Християнський дитячий 
фонд «Благополуччя дітей Украї-
ни», Мальтійську служба допомоги, 
«Карітас-Спес», відділ інформацій-
них технологій Управління МВС 
України у Волинській області, гро-
мадську організацію «Ми плюс» та 
інших. 

— «Ми плюс» надають нам ма-
теріальну допомогу, одяг, взуття, — 
розповідає Леонід Романович. — Раз 
на два тижні приїжджають і про-
водять із дітьми різні бесіди, ігри, 
естафети, майстер-класи, а також 
організовують відпочинок наших 
вихованців. Минулого року десяте-
ро дітей їздило в Голландію, стільки 
ж — у Закарпаття, двоє — у Швецію. 
Цьогоріч улітку також поїдуть. Це 
можуть бути вже вибулі від нас діти 
або ті, які ще у притулку. Така співп-
раця триває вже п’ятий рік. 

Людмила ШИШКО 
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Події

Військовий госпіталь у Луцьку 
і надалі функціонуватиме 
Військові медичні заклади у Луцьку, а також в Івано-
Франківську, Чернівцях, Мукачевому, Рівному та 
Львові функціонуватимуть і надалі. Про це заявив тим-
часовий виконувач обов’язків директора Військово-
медичного департаменту Міністерства оборони Украї-
ни полковник медичної служби Ігор Данильчук. Усі, хто 
свого часу був причетний до Збройних сил і має право 
на лікування у військових медичних закладах, і надалі 
будуть там лікуватися. 

На сміттєзвалищі знайшли 
мертве немовля 
25 березня, післяобідньої пори, поблизу села Здо-
вбиця Здолбунівського району Рівненщини один із 
працівників сміттєзвалища виявив пакунок із кра-
плями крові. Коли чоловік розмотав його, з пакета 
випало тіло дитини. Труп дівчинки був загорнутий у 
покривало та простирадло. Наразі триває експер-
тиза, яка встановить причину смерті дитини. За цим 
фактом відкрито кримінальне провадження. 

4,6 
стільки мільярдів гривень 
Кабмін має намір виділити на 
виконання науково-дослідних 
і дослідно-конструкторських 
робіт із розробки озброєння 
та військової техніки. Про це 
йдеться в постанові Кабміну. 

5

Вихованці Рожищенського притулку мають 
можливість відпочивати навіть за кордоном 

Звернення
Волинської обласної організації Товариства Червоного Хреста України

З метою поліпшення умов життя та соціального захисту найбільш уразливих 
верств населення, формування громадської думки щодо необхідності постійної 
уваги до проблем самотніх та самотньо проживаючих громадян похилого віку, 
інвалідів різних категорій, осіб, хворих на туберкульоз і ВІЛ/СНІД, постраждалих 
внаслідок надзвичайних ситуацій, безпритульних дітей та дітей-сиріт, багатодіт-
них та неповних малозабезпечених сімей, біженців спрямований Всеукраїнський 
місячник Червоного Хреста під гаслом «Сила гуманності», який у цьому році 
проходить з 1 квітня по 1 травня і присвячений 95-річниці Товариства Червоного 
Хреста України.
Під час місячника обласна, районні і міські організації Товариства Червоного Хрес-
та України проводять збір коштів, одягу, взуття, продуктів харчування, медикамен-
тів, предметів першої необхідності, засобів гігієни, аби не залишити знедолених 
наодинці з бідою. І якщо кожен із нас зробить хоч незначний внесок у скарбничку 
добрих справ, милосердя на нашій землі стане більше.

Шановні волиняни!
Звертаємось до Вас, кому не байдужий людський біль і горе, із закликом до 
конкретного і дієвого милосердя щодо тих, хто поруч з нами та кого вік і каліцтво 
позбавили можливості жити гідно, зробити свій хоч незначний внесок у скарбнич-
ку Червоного Хреста, тоді милосердя та гуманності стане більше.Зібрані кошти 
– допоможуть поліпшити життя інвалідам, учасникам та ветеранам війни, самотнім 
громадянам похилого віку, хворим на туберкульоз і ВІЛ/СНІД, дітям-сиротам, бага-
тодітним та неповним малозабезпеченим сім’ям.
Сподіваємось на Вашу благодійність та підтримку. 
Розрахунковий рахунок: 26004000002733, МФО банку: 300023 Код ЄДРПОУ: 
02940115 ПАТ «Укрсоцбанк», Волинська обласна організація Товариства Червоного 
Хреста України. Адреса: 43025 м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 5 Тел./факс: 24-15-
34, e-mail: redcrossvolin@mail.ru

 ОГОЛОШЕННЯ

 ПОГОДА

У західних областях 28 берез-
ня похмуро, без опадів. Темпера-
тура вночі -6...-7°C, вдень -1...0°C. 
29 березня хмарність, передба-
чаються опади. Вночі -4...-5°C, 
вдень 0...+1°C. 30 березня змінна 
хмарність, дощитиме. Температу-
ра повітря вночі -1...-0°C, вдень 
+1…+2°C. 

У північних регіонах 28 бе-
резня переважно ясно, без опа-
дів. Нічна температура станови-
тиме -9...-10°C, денна -5...-2°C. 29 
березня змінна хмарність, опади 
не очікуються. Температура пові-
тря вночі становитиме -9...-10°C, 
вдень 0...+1°C. 30 березня похму-
ро, сніг із дощем. Уночі -4...-3°C, 
вдень -1...0°C.

У Києві 28 березня хмарно з 
проясненнями, без опадів. Тем-
пература вночі -9…-10°C, вдень 
-1...0°C. 29 березня хмарно, вве-
чері можливі опади. Температу-

ра вночі становитиме -9…-7°C, 
вдень -1...+1°C. 30 березня похму-
ро, сніг із дощем. Уночі 0...+1°C, 
вдень +1...+2°C. 

У східних регіонах 28 бе-
резня хмарно з проясненнями, 
можливий сніг. Уночі -3...-4°C, 
вдень -1…+1°C. 29 березня змін-
на хмарність, без опадів. Темпе-
ратура повітря вночі станови-
тиме -4...-3°C, вдень 0...+2°C. 30 
березня хмарність, дощитиме. 
Температура вночі -3...-1°C, вдень 
+6...+7°C.

У південних областях 28 
березня хмарність, коротко-
часні опади. Температура пові-
тря вночі становитиме 0...+1°C, 
вдень +3...+4°C. 29 березня змін-
на хмарність, без опадів. Уночі 
+1...+3°C, вдень +6...+8°C. 30 бе-
резня похмуро, очікується дощ. 
Нічна температура +4...+6°C, ден-
на +9...+10°C. 


