
Депутати Верховної Ради внесли 
зміни до Закону «Про екстрену 
медичну допомогу». Вони перед-
бачають, що відтепер «швидка» за-
конно може брати пожертви. Чи не 
станеться так, що прості громадя-
ни, перш ніж отримати невідкладну 
допомогу, змушені будуть добро-
вільно-примусово платити гроші? 
На це запитання відповідь шукали 
«Відомості». 

Якщо чесно, то внесені до закону 
зміни дещо насторожили. Сьогодні 
жоден медичний заклад не надасть 
допомоги без так званого добро-
вільного пожертвування. Принай-
мні у Луцьку. За прикладом далеко 
ходити не треба. Спробуйте у другій 
поліклініці здати кров на аналіз. Без 
попередньої проплати у вас її просто 
не візьмуть. 

— Мені 76 років, маю цукровий 
діабет, — скаржилася кореспонден-
ту «Відомостей» лучанка Лариса 
Олексіївна Касарда. — Аналізи мушу 
здавати часто. І щоразу платити 10–
15 гривень. А пенсія у мене — лише 
тисяча. Кожна копійка на рахунку. 
Особливо ж обурює те, що застав-
ляють писати заяву, ніби я ці гроші 
даю добровільно на благодійність. 

У міських чиновників від меди-
цини відповідь на це, звичайно, буде 
одна, і ми її неодноразово чули: гро-
шей немає. 

Зважаючи на це, пункт про бла-
годійні внески на потреби екстреної 
допомоги викликає острах: чи не 
станеться так, що тепер без грошей 
людина і «швидку» не зможе викли-
кати? 

— Ми ніколи не братимемо ко-
шти за надання допомоги, тому що в 
законі чітко написано, що екстрена 
медична допомога надається без-
оплатно, — запевнив головний лікар 
комунального закладу «Волинський 
обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф» 
Олег Куц. — Як можна з чоловіком, 
який помирає, або з його родича-
ми говорити про гроші? Тут треба 
рятувати людину. Сьогодні маємо 
можливість використовувати дуже 
дорогі медикаменти — тромболіти-
ки. Ніхто не може сказати, що ми за 
них беремо гроші. До того ж у нас 
обстановка не така, щоби стави-
ти питання про благодійні внески. 
Наші бригади не можуть цього ро-
бити. У лікарнях є людина, яка не є 
працівником установи, вона сидить 
і приймає лише благодійні внески. Я 

ж не посаджу в кожну машину каси-
ра. Можливо, можуть бути якісь від-
шкодування за надання допомоги, 
наприклад, іноземним громадянам. 
Але це має робитися виключно за 
рахунок страхових компаній. Варто 
сказати, що у нас і зараз є благодійні 
рахунки, на які громадяни роблять 
певні внески. Проте тільки через 
банк. Повірте, це мізер проти того, 
що ми отримуємо від бюджету. Як 
свідчить практика останніх років, 
у середньому на благодійних ра-
хунках акумулюється тисяч десять 
гривень. Але ми і за ці гроші вдяч-
ні, бо можемо за них щось зробити. 
Скажімо, зараз хочемо удоскона-
лити кардіографи, щоб можна було 
через телецентр передавати дані з 
будинку хворого до нашого лікаря. 
Через казначейство процес затяг-
нувся б у часі. А через благодійну 
касу все зробимо дуже швидко. У 
нашій структурі благодійні внески 
радикально не вирішують питань 
швидкої допомоги, якщо, звичайно, 
це не такі пожертви, як зробив фонд 
«Рідна Волинь», коли нам передали 
п’ять спеціалізованих автомобілів 
«швидкої». 

«Відомості» принагідно поціка-
вилися, чому на вулицях міста на-
разі цих автомобілів не видно. Олег 
Куц пояснив, що вони не виїжджа-
ють, бо їх треба підготувати, поста-
вити радіостанції, взяти дозволи на 
використання маячків тощо. 

— Зараз екстрена допомога фі-
нансується дуже добре, — запевнив 
Олег Куц. — Торік отримали 7 міль-
йонів 300 тисяч на медикаменти. 
Це в десять разів більше, ніж по-
переднього року. На виклик маємо 
27 гривень, а раніше давали менше 
трьох. Цього року плануємо отри-
мати сім мільйонів. Однак оскільки 
у нас залишилися кошти з минулого 
року, то за гроші, отримані цьогоріч, 
можемо вже купувати не лише ме-
дикаменти, а й медичне обладнання, 
яке вкрай необхідне. Це дуже важ-
ливо. 

Наталка СЛЮСАР

Працівники УБОЗ ГУ МВС 
України у Львівській області 

затримали групу з чотирьох «га-
стролерів» у момент скоєння зло-
чину. Зловмисники намагались 
викрасти гроші з електронного 
платіжного термінала. У складі 
злочинного угрупування двоє чо-
ловіків і дві жінки. Троє зловмис-
ників — з кримінальним минулим. 

Злочинці діяли за чітко визна-
ченим планом, кожен із них мав 
свої обов’язки. Учасників цієї гру-

пи підозрюють у причетності до 
вчинення злочинів і в інших міс-
тах України. 

Встановлено вісім фактів вчи-
нення крадіжок грошових коштів 
лише на території Львова. Крім 
цього, правоохоронці встановлю-
ють суму завданих збитків. 

За цим фактом Галицьким рай-
відділом міліції відкрито кримі-
нальне провадження за ч. 3 ст. 185 
(крадіжка) ККУ. Проводиться до-
судове розслідування. 
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Події

На чорниці волиняни заробляють менше, ніж торік У Луцьку 
пограбували 
ювелірний магазин 

У Львові затримали банду, що обкрадала 
платіжні термінали 

На Волині в розпалі чорничний се-
зон. На Поліссі цю ягоду вважають 
другим хлібом. Воно й не дивно. 
Адже тільки чорниця доспіла 
— вся сім’я іде до лісу. Якщо не 
лінуватися, то за сезон можна по-
повнити свій бюджет на декілька 
десятків тисяч гривень. 

Щоправда, «чорничний» хліб 
важко дістається. Цілий день на 
ногах, комашня очі в буквально-
му сенсі виїдає. Та поліські люди 
до цього звикли. Особливо охоче 
йдуть на ягоди школярі. 

— Майже кожного дня ходжу 
по ягоду, — розповів «Відомостям» 
семикласник із села Грем’яче Кі-
верцівського району Дмитро. — За 
день можна до 10 кіло назбирати. 
Ягода в лісі є. От тільки здавати її 
цього року невигідно. Приймають 
по 12 гривень за кілограм. Краще 
я у Луцьк на базар вивезу. Тут кіло 
можна за 20 виторгувати. Мрію 
комп’ютер купити. 

Продавці чорниць на луцьких 
ринках усі в один голос говорять 
про врожайний рік чорниці, але на 
великі зарібки не розраховують. 

— Хіба то ціна — 10–12 гривень 
за кілограм, які дають заготівельни-
ки? Це насмішка, — каже продавчи-
ня з Луцького району Оксана. — Ви 
попробуйте попоходити у лісі та 
назбирати тієї чорниці! А з кожним 
роком вона стає все дешевшою. Два 
роки тому приймали заготівель-
ники по 25 гривень, торік — по 17. 
Цього ж року плакати хочеться. 
Адже в Луцьк не навозишся. На ба-

зарі півдня треба простояти, щоб 
по стакану кошик розпродати. Але 
ж не за безцінь віддавати! Стільки 
було надій на сезон. А тепер бачу: 
аби вистачило дітей до школи зі-
брати. Їх у мене четверо. 

Суттєво поповнити казну від за-
готівлі лісової продукції планували 
місцеві бюджети. Торік, наприклад, 
місцеві скарбниці за підсумками 
ягідно-грибного сезону поповнили-
ся на 9 мільйонів 600 тисяч гривень. 
Цього року «замахнулися» на циф-
ру понад 10 мільйонів. Тим більше, 
що лімітів на заготівлю лісової про-
дукції видається все більше. 

— Минулого року в підвідо-
мчих управлінню лісового госпо-
дарства лісах було заготовлено 1 ти-
сячу 909 тонн чорниці, — зазначив 
заступник начальника Волинського 
обласного управління лісового та 
мисливського господарства Сергій 
Шеремета. — Цьогоріч ліміт заго-
тівлі ягід чорниці лише по нашому 
управлінні становить 2 тисячі 796 
тонн, а всього цього року доведено 
лімітів на збір чорниці обсягом 4 
тисячі 873 тонни. 

Але не так сталося, як гадалося. 
За інформацією інформаційно-ко-
мунікаційного сектора Головного 
управління Міндоходів у Волин-
ській області, на 7 липня 2013 року 
чорниці заготовлено майже втричі 
менше, ніж торік, а це 359,7 тонни 
проти 1115,5 тонни минулого року. 
Відповідно, бюджети отримали 
менше грошей. Зокрема, податків 
із доходів із фізичних осіб зібрано 
лише 748 тисяч 982 гривні проти 

2 мільйонів 897 тисяч у 2013 році. 
Більше надійшло лише збору за 
спецвикористання лісових ресур-
сів у період заготівлі — 668,6 тисячі 
гривень проти 612,1 тисячі минуло-
го року. 

Спеціалісти пояснюють ситу-
ацію просто: через дешеву ціну 
громадяни не несуть ягоду заготі-
вельникам. А саме вони і платять 
податки. 

— Ми цілою сім’єю тяжко пра-
цюємо не для чийогось збагачення, 
— розповіла збиральниця ягід із 
Любомльського району. — За таку 
ціну, як дають цього року, хай самі 
йдуть до лісу. Маю вдома великі 

морозильні камери, туди і кладемо 
чорницю. Восени здамо її вдвічі 
дорожче. Чим гірші за тих, хто по-
купляв великі морозильні камери, 
задешево скуповує чорницю у нас, 
а потім продає у декілька разів до-
рожче за кордон? 

А хто не має морозильних ка-
мер, як ми вже говорили, воліє 
продавати чорницю самостійно на 
ринках міст. І тут постає головне 
питання: наскільки безпечно купу-
вати ягоду? Адже відомо, що у по-
передні роки траплялися випадки, 
коли у чорниці була перевищена 
доза радіації. 

Завідувачка державної лабо-
раторії ветсанекспертизи на Цен-
тральному ринку Луцька Тетяна 
Зарубайко розповіла «Відомостям», 
що вся продукція, яка продається 
на території ринку, перевіряється, 
після дослідження на руки видаєть-
ся експертний висновок. 

— Покупець, перш ніж купити 
чорницю, має попрохати продавця 
показати йому наш висновок. На-
разі чорниць із перевищеним вміс-
том радіації ми не виявляли. Вся 
перевірена нами продукція була в 
нормі, — зазначила Тетяна Василів-
на. — Можливо, тому, що на ринок 
люди возять ягоду в основному з 
Луцького, Ківерцівського та Рожи-
щенського районів. 

Фахівець особливо наголосила, 
що за якість продукції, яка прода-
ється поза межами ринку, ніхто від-
повідальності не несе. 

Наталка СЛЮСАР 

До чергової частини Луцького 
міськвідділу міліції надійшло 

повідомлення про крадіжку з юве-
лірного магазину, що на проспекті 
Грушевського, о 5-й годині ранку 9 
липня, повідомили у прес-службі 
управління УМВС України у Волин-
ській області. Правоохоронці, які 
виїхали на місце скоєння злочину, 
з’ясували, що зловмисники у при-
міщення потрапили шляхом від-
жиму металопластикових дверей. 
У магазині крадії перебували шість 
хвилин. За цей час спрацювала сиг-
налізація, однак група швидкого 
реагування однієї з приватних охо-
ронних структур, яка прибула до 
крамниці, зловмисників уже не за-
стала. Зникли три лотки ювелірних 
виробів, які напередодні виставили 
на вітрину. Винесли прикрас на суму 
майже 290 тисяч гривень. Відкрито 
кримінальне провадження за ст. 185 
ККУ (крадіжка). 

30 мільйонів Волинь отримає 
на розвиток медицини 
Область виграла грант Світового банку на 30 
мільйонів доларів на розвиток волинської медици-
ни. Про це розповів голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук. За його словами, найбільша частка 
з цих грошей піде на первинну медицину: сімейних 
лікарів, амбулаторії, ФАПи, швидкі допомоги. Також 
профінансують обласні заклади, увага приділяти-
меться серцево-судинним захворюванням і цукро-
вому діабету. Найменше з цих коштів отримають 
районні лікарні. 

Нацбанк купить собі 
автомобілів на 4 мільйони
Про черговий тендер Нацбанку повідомляє «Ві-
сник державних закупівель». НБУ закупить чотири 
Toyota Corolla по 198 тисяч гривень і три Toyota 
Avensis по 294 тисячі. Автомобілі для НБУ повинні 
мати камеру заднього виду, можливість підклю-
чення Ipod, мультимедійну систему Toyota Touch 
із сенсорним екраном, підігрів передніх сидінь із 
регулюванням ступеня підігріву тощо. З 2010 року 
Нацбанк провів тендери на придбання автомобі-
лів на 28,22 мільйона гривень. 

53%
майже на стільки відсотків за 
січень–травень поточного року 
Україна наростила експорт ово-
чів у грошовому (до $49,7 млн) 
і на 175,7% у натуральному 
вираженні (до 133,8 тис. т) до 
торішніх показників. 
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Незважаючи на значний гро-
мадський резонанс і проведену 
правоохоронними органами та 
ЗМІ роз’яснювальну роботу серед 
населення щодо шахрайств, 
пов’язаних із отриманням креди-
тів, цей вид злочину час від часу 
повертається в рядки міліцей-
ської статистики. 

На сьогодні в місті почасті-
шали випадки заволодіння шах-
райським способом грошовими 
коштами громадян вищевказаним 
методом. Зокрема, розповсюдже-
ними стали шахрайства у сфері 
кредитування. Йдеться про так 
звані «кредитні спілки». 

З початку року до прокурату-
ри міста і Луцького МВ звернулось 
більше 20 громадян із заявами і 
повідомленнями про вчинені від-
носно них кримінальні правопо-
рушення такого роду. 

Згідно з численними заявами, 
люди звертались у ТзОВ «Укра-
їнський прогресивний альянс», 
СТ «Кредосоюз», ТзОВ «Авто 
Житло План», ТФК «Актив», 
ПП «Ятес», Б.А.Н.К. «Народний» 
та інші кредитні спілки, платили 
кошти (від 1500 до 2400 гривень) 
для отримання кредиту, та ні одер-
жати кредит, ні повернути запла-
чені гроші їм не вдалось. 

Для прикладу, особа задля 
отримання кредиту звертається в 
кредитну спілку, працівники якої 

гарантують отримання кредиту 
за умови сплати коштів у сумі від 
1500 до 2400 гривень у якості під-
твердження платоспроможності 
чи з інших причин. Оплата цих 
коштів оформляється договором, 
відповідно до якого особа сплачує 
ці кошти за консультативні по-
слуги кредитній спілці, яка в свою 
чергу не несе відповідальності за 
відмову в отриманні кредиту та 
не зобов’язана повертати кошти в 
разі відмови в його отриманні. 

Слід зазначити, що громадя-
нам варто бути обережнішими 
при підписанні будь-яких дого-
ворів, детально вивчати умови та 
взагалі з обережністю ставитися 
до ситуацій, коли для отримання 
кредиту пропонують заплатити 
будь-які кошти, що взагалі супер-
ечить основам кредитування. 

Андрій ГАЛЯН 
прокурор прокуратури 

м. Луцьк 

Обережно!!! Кредитні спілки 

«Швидку» реформуватимуть 
на пожертви громадян? 


