
На Волині проживає 148 тисяч лю-
дей, які підпадають під дію Закону 
України «Про статус і соціальний 
захист постраждалих унаслідок 
Чорнобильської катастрофи». 
Чиновники офіційно заявляють, що 
держава не може сповна фінан-
сувати всі пільги, гарантовані цим 
законом. Одна з основних пільг, які 
сьогодні реально мають чорно-
бильці, — це безплатне придбання 
ліків за рецептами лікарів. Зважа-
ючи на те, що вартість препаратів 
постійно зростає, а здоров’я людей, 
які потерпіли від наслідків аварії 
на ЧАЕС, щороку не стає кращим, 
«Відомості» вирішили з’ясувати, 
як насправді людям виплачують 
компенсацію. 

Як розповів голова Волинської 
організації Всеукраїнської громад-
ської організації інвалідів «Союз 
Чорнобиль України» Ростислав Кух-
тей, право на безкоштовне придбан-
ня ліків має людина, яка перебуває 
на амбулаторному лікуванні. 

— За законом має бути так: хво-
рий-чорнобилець звертається до 
лікаря, лікар виписує рецепт, і лю-
дина з ним іде в аптеку та безплатно 
отримує ліки, — пояснив Ростислав 
Адамович. — Із аптеками розрахо-
вуються органи соцзахисту. Через 
те, що у попередні роки у зв’язку з 
недостатнім фінансуванням із апте-
карями розраховувалися невчасно, 
останні відмовлялися відпускати 
ліки. Тоді сесія обласної ради при-
йняла компромісне рішення: хворо-
му-чорнобильцю виписують рецепт, 
він іде в аптеку та купує там ліки за 
власні гроші, а чеки несе в управлін-
ня соціального захисту, де їх при-
ймають і оплачують. При достат-
ньому фінансуванні, якщо кошти 
регулярно повертаються кожного 
місяця, це нормальна практика. Гро-
ші розподіляються так: Мінфін дає 

дотацію на область, і кошти ділять 
на сесії обласної ради пропорційно 
до кількості чорнобильців, які про-
живають у тому чи іншому районі 
або місті. Торік, наприклад, це було 
близько 6,5 мільйона гривень. Була 
думка розділити суму рівними час-
тинами між усіма чорнобильцями. 
Проте ми її не підтримали. Адже є 
ті, хто щомісяця потребує ліків на 
значну суму, без них просто жити 
не може, і ті, які до лікаря не звер-
таються. Наша принципова позиція 
— компенсацію мають отримувати 
виключно хворі чорнобильці. Ми 
порушуємо питання про збільшення 
фінансування, адже зростають ціни 
на ліки. Назріла проблема перегляду 
також і переліку ліків, оскільки його 
складали ще за Радянського Союзу. 
Нових медикаментів у цьому списку 
нема, а лікар не має права виписати 
необхідні. 

Ростислав Кухтей визнав, що для 
окремих категорій чорнобильців, 
які отримують пенсію на рівні ти-
сячі гривень, ситуація, коли гроші 
за необхідні ліки людина одержує 
постфактум, є дуже складною. Адже 
компенсацію іноді доводиться че-
кати місяць-другий. У людини, яка 
купила ліки на 400–500 гривень, 
просто не лишається грошей на про-
життя. 

— Минулого року в Луцьку фі-
нансування йшло місяць у місяць. 
Цьогоріч із березня ми відчуваємо 
брак коштів. Якщо сьогодні чорно-
билець купить ліки, то компенсацію 
отримає у вересні-жовтні, — зазна-
чив Ростислав Кухтей. — Уже дано 
доручення перевірити, чому різко 
збільшився відпуск ліків за пільго-
вими рецептами. Адже торік у груд-
ні ми навіть мали залишки коштів, 
просили людей прийти до лікаря, 
взяти рецепт, щоб отримати ком-
пенсацію. Цього ж року при тому са-
мому рівні фінансування та вартості 

медикаментів грошей не вистачає. 
Треба розібратися. 

«Відомості» поцікавилися, чи 
можливі зловживання при випису-
ванні пільгових рецептів. 

— За виписування ліків і ліку-
вання відповідає виключно лікар. 
Щоб уникнути зловживань, при-
йнято також рішення, що виплата 
компенсації за рецептами на суму 
понад тисячу гривень розглядається 
на комісії. Хоча були випадки зло-
вживань. Навіть кримінальні спра-
ви відкривали. Лікарі виписували 
рецепти і казали принести ліки. По-
тім здавали їх в іншу аптеку й отри-
мували гроші. 

Кримінальне провадження щодо 
зловживань із виписуванням ліків 

за пільговими рецептами розслідує 
нині прокуратура Маневиччини. Це 
підтвердив прокурор Маневицького 
району Микола Дарчик. Проваджен-
ня було відкрите у січні 2013 року за 
ч. 1 ст. 364 ККУ. Оскільки зараз три-
ває досудове слідство, пан прокурор 
деталей волів не розголошувати. 

Одначе «Відомостям» усе ж вда-
лося дізнатися про схему, за допо-
могою якої гроші, призначені для 
лікування хворих чорнобильців, 
отримували ті, хто такого лікування 
не потребував. 

Виявляється, для цього достат-
ньо мати знайомих лікаря, аптекаря 
та «волохату» руку в управлінні соц-
захисту. Діяли ж таким чином: апте-
кар відкладав чеки на медикаменти, 

які купувалися не за «чорнобиль-
ськими» рецептами, родич чи зна-
йомий певних посадовців із управ-
ління соцзахисту їхав із цим чеком 
до «свого» лікаря (при цьому жителі 
райцентру чомусь воліли лікуватися 
у звичайній сільській амбулаторії), 
де постфактум на поданий чек ви-
писувався рецепт. У подальшому 
документи подавалися на комісію 
управління соцзахисту, в результаті 
чого родичам і знайомим признача-
ли відшкодування коштів. Причому 
першочергово. 

Кожен із учасників схеми отри-
мував певний відсоток від загаль-
ної суми відшкодованих грошей. А 
ця сума склала 150 тисяч гривень. 
Для порівняння: всього у 2012 році 
на програму відшкодування ліків 
за пільговими рецептами з держбю-
джету Маневицькому району про-
фінансовано в межах 1 мільйона 275 
тисяч гривень. Наголосимо, що 150 
тисяч із них одержали за фіктивни-
ми чеками громадяни, які не прохо-
дили амбулаторного лікування. Та-
ким чином, можна припустити, що 
кожен із зацікавлених осіб отримав 
по 10–15 тисяч гривень. Звичайно, 
якщо порівняти з масштабами роз-
крадання коштів у нашій державі 
(якось Президент Віктор Янукович 
заявив, що з кожного мільярда в 
Україні крадуть 200 мільйонів), то 
це мізер. Але ці гроші могли б дуже 
знадобитися тим жителям району, 
здоров’я яких дійсно підірвала ава-
рія на ЧАЕС. А вони їх через не над-
то чистих на руку лікаря, аптекаря та 
посадовців РДА не отримали. 

Сподіваємося, що прокуратурі 
все ж вдасться довести їхню прови-
ну. А правоохоронцям Луцька мож-
на було б узяти на озброєння мане-
вицький «досвід». Адже дуже вже 
підозрілим є раптове збільшення у 
кілька разів хворих чорнобильців. 

Наталка СЛЮСАР 

Етнічною чисткою з проявами 
геноциду визнали Волинську 

трагедію польські сенатори. За 
документ із таким формулюван-
ням, приурочений до 70-ї річни-
ці сумних подій на Волині, про-
голосувало 55 зі 100 депутатів. У 
заяві Сенату йдеться, що жерт-
вами антипольської акції стало 
близько 100 тисяч поляків. 

Водночас сенатори підкрес-
лили, що в українсько-польських 
відносинах були й події, які не 
роблять честі полякам. Зокрема, 
згадано несправедливу політику 
щодо українців Другої Речі По-
сполитої (1918–1939 рр.), а також 
збройні акції поляків проти укра-
їнців упродовж 1943–1945 рр. У 
тексті резолюції підкреслюється, 
що поляки прагнуть примирен-
ня з українцями, яке можливе на 
основі визнання правди та засу-
дження злочину. 

Тим часом Сеймик Люблін-
ського воєводства, яке межує з 
Україною, 24 червня одноголосно 
прийняв постанову, якою назвав 
Волинську трагедію геноцидом, 
і закликав покарати вояків УПА. 
«Cеймик Люблінського воєвод-
ства вшановує пам’ять жертв 
геноциду, здійсненого Органі-
зацією українських націоналіс-
тів і Українською повстанською 
армією проти поляків у 1939–
1947 рр.», — ідеться у постанові. 
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Припинено діяльність підпільного цеху 
з виготовлення сурогатного алкоголю 

Волинську 
трагедію визнали 
етнічною чисткою 
з проявами 
геноциду 

Санстанція «забракувала» 
третину пляжів у Криму 
З 525 пляжів, розміщених на території Криму, 
узгодження з СЕС пройшло тільки 387. Про це 
повідомив головний фахівець відділу санітарного 
нагляду управління організації Держсанепіднагляду в 
АРК Ленур Алімов. Із найбільш поширених на сьогодні 
порушень фахівець відмітив поганий санітарний 
стан безпосередньо території пляжів, а також 
незадовільний санітарно-технічний стан об’єктів, що 
розміщені на пляжі (медпункт, душові, навіси). 

Підприємці Білорусі вимагають 
виходу з Митного союзу 
Представники малого й середнього бізнесу в Білорусі 
збирають підписи за вихід країни зі складу Митного со-
юзу. Таке рішення було прийняте на форумі підприємців, 
який відбувся 24 червня в Мінську, повідомив журналіс-
там голова республіканського об’єднання «Перспекти-
ва» Анатолій Шумченко, передає БелаПАН. За словами 
Шумченка, причиною є введення технічного регламенту 
Митного союзу, який, на думку підприємців, поставить їх 
на межу виживання. 

80
стільки тисяч фізичних 
осіб — підприємців зареєстрова-
но в Україні з початку поточного 
року. Про це на своїй сторінці у 
мережі Facebook зазначив голова 
Державної реєстраційної служби 
України Дмитро Ворона. 
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Нелегальне виробництво та ре-
алізацію горілчаної продукції 

сумнівної якості здійснювали на 
території міста Володимира-Волин-
ського, повідомили в оперативному 
управлінні Міндоходів у Волинській 
області. 

Виготовлення та реалізація не-
легальної продукції відбувались у 
підсобних приміщеннях в одному з 
приватних секторів. Як зазначають 
правоохоронці, фальсифікат орга-
нізатор реалізовував самостійно, а 
також через низку торговельних то-
чок. Звідтіля сурогатна горілка по-
трапляла до споживачів Турійського 
та Ковельського районів. 

У переліку споживачів підро-
бленого у Володимирі-Волинському 
алкоголю траплялися жителі при-

кордонних районів Польщі. 
Під час проведення обшуку в 

приміщенні, де кустарним способом 
виготовляли сурогат, правоохорон-
ці вилучили 560 пляшок фальсифі-
кованих алкогольних напоїв під ви-
глядом горілок відомих виробників 
і все необхідне обладнання для його 
продукування — лійки, скляну тару, 
мірник та електричний прилад для 
перекачування рідини. 

Орієнтовна вартість цього не-
легального краму — понад 19 тисяч 
гривень. 

У рамках досудового розсліду-
вання співробітники оперативного 
управління ГУ Міндоходів у Волин-
ській області встановлюють локалі-
зацію каналів постачання спирту на 
територію Волинської області. 

Події

У Маневичах виплачували гроші за «липовими» 
чорнобильськими рецептами 


