
51 дитина з Камінь-Каширського 
району та дев’ять із Ратнівського, 
які мають статус постраждалих від 
наслідків Чорнобильської ката-
строфи, 1 липня централізовано 
поїхали на відпочинок у дитячий 
оздоровчий табір «Оріон», що у міс-
ті Бердянську Запорізької області. 
Однак замість санаторію потрапили 
у жахливу антисанітарію. Крім того, 
дітей належно не годували і навіть 
не було можливості помитися. 

Діти почали телефонувати до-
дому і про все розповідати батькам. 
Свої слова вони підтверджували 
фотографіями, які також скидали на 
мобільні. Дорослі жахнулися від по-
чутого і побаченого й почали бити 
на сполох. Про це написав камінь-
каширський сайт kamin.volyn.ua. 

Ось що розповів «Відомостям» 
Олег Шумік, батько чотирнадцяти-
річної школярки: 

— Ми думали, що відправили 

дітей на оздоровлення, а потрапили 
вони на виживання. Дві ночі діти не 
спали, зі стелі крапала вода, постелі 
не було, питної води не було, світла 
також. Годували чим-небудь: якісь 
бутерброди, цукерка, пачка соку. 
Мобілку навіть не мали де зарядити. 
В батьків уже нерви здавали. Я гово-
рив із вихователями, вони казали: 
«Ми попали в хлів». Їм почали по-
грожувати, щоб не розкривали рота. 

Слава Богу, завдяки втручанню 
обласного керівництва, прокурату-
ри дітей вдалося переселити в інший 
табір у тому ж Бердянську — «Лазур-
ний», де їх зустріли на належному 
рівні, поселили у кімнати по двоє-
троє, і тепер вони спокійно відпочи-
вають. Одначе два дні перебування в 
«Оріоні» достатньо потріпали нерви 
як самим дітям і вихователям, так і 
батькам та місцевому керівництву, 
яке було причетне до цієї поїздки. До 
того ж час, відведений на таке довго-
очікуване і необхідне оздоровлення, 

скоротився для дітей на дві доби. 
Хто компенсує моральні збитки та 
чого чекати іншим волинським ді-
тлахам, які ще тільки готуються до 
відпочинку і мріють про довгождану 
подорож до моря, дізнавалися «Ві-
домості». 

Як розповіла директор департа-
менту соціального захисту населен-
ня облдержадміністрації Світлана 
Мишковець, із 2007 року тендер 
щодо закупівлі послуг санаторіїв та 
інших оздоровчих закладів для гро-
мадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, про-
водить Міністерство соціальної по-
літики України. 

— Наша функція — сформувати 
групи і забезпечити проїзд туди й 
назад, — каже Світлана Євтихіївна. 
— Цього року в травні на рівні мі-
ністерства був проведений тендер, 
і у червні нам надіслали перелік за-
кладів, діти мали право вибирати. 

Якщо задати в Інтернеті пошук 

цього санаторію, то з’являється кар-
тинка з досить пристойними фото-
графіями самих номерів, дитячого 
дозвілля, описом повноцінного хар-
чування. І, що дуже важливо, «Орі-
он», на відміну від багатьох пропо-
нованих, розміщується на березі 
моря — саме це і стало головним, 
коли волинські діти вирішили від-
дати йому перевагу. 

— Санаторій має й нормаль-
ні корпуси, — продовжує Світлана 
Євтихіївна, — однак чому наших ді-
тей поселили у бараки, незрозуміло. 
Напевно, пан директор хотів схи-
трувати і таким чином зекономити. 
Я з ним особисто розмовляла, він 
запевняв, що все владнає, а наступ-
ного дня вже не брав слухавку. Після 
того як до нас звернулися батьки, ми 
все зробили, щоб дітей переселити. 
Ніхто не очікував такого повороту 
подій, навіть у Міністерстві соцполі-
тики шоковані тим, що сталося. 

Як розповіла Світлана Мишко-

вець, за графіком у цей же заклад 
мали їхати 12 липня й 22-го ще гру-
пи з волинських дітлахів. Однак їм 
підшукують інші санаторії. 

Заступник голови Волинської 
облдержадміністрації Олександр 
Курилюк повідомив «Відомостям», 
що сьогодні в «Оріоні» проходить 
перевірка, ініційована Міністер-
ством соцполітики, з участю право-
охоронних органів. 

— Ми підготували клопотання 
і рекомендували міністерству при-
тягнути до дисциплінарної відпо-
відальності керівництво «Оріону», 
накласти штрафні санкції, — сказав 
Олександр Іванович. — Думаю, цей 
заклад позбавлять участі у тендерах. 
Це справа честі міністерства. 

Людмила ШИШКО 
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Події

Влада підвищує ціни 
на проїзд у плацкарті і купе 
Проїзд у загальних і плацкартних вагонах 
українських поїздів внутрішнього сполучення 
подорожчає на 10% з 1 жовтня, а в купейних — у 
два етапи: по 10% у липні та жовтні. Це закріплено 
наказом Міністерства інфраструктури. Тарифи 
на пасажирські перевезення у вагонах першого, 
другого і третього класів поїздів категорії «Інтерсіті», 
другого класу поїздів «Інтерсіті+» залишаться без 
змін. Крім того, вводиться категорія потягів «Нічний 
експрес» із коефіцієнтом вартості проїзду 1,2. 

Правоохоронці виявили 
сайти, на яких пропонують 
сексуальні послуги 
Задля виявлення протиправної діяльності у сфері 
суспільної моралі в Луцьку проведено оперативно-
профілактичні заходи. «Так, виявлено чотири сайти, 
які пропонують сексуальні послуги за грошову 
винагороду (від 100 до 500 гривень)», — розповів 
начальник міськвідділу міліції Василь Марчишак. 
Крім того, за 10 діб луцькі міліціонери склали 14 
адмінпротоколів за заняття проституцією. 

На цій подушці треба було спати

7

Отака вбиральня у санаторії...Ось такий «чистий» матрац

Тут діти мали мити ноги

Телегід

06:10, 08:05 Х/ф «Мати й мачуха» 


07:05, 19:30, 01:25 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

07:40 «Економічні події»
08:00 «Особистий рахунок»
10:05, 17:10 Т/с «Сила. Повернен-

ня додому» 
12:05 «Зніміть це негайно»
13:10 «Не бреши мені - 4»
14:10 «Російські сімейні драми»
15:15 Т/с «Тисяча і одна ніч» 
20:15 Т/с «Скліфосовський» 
22:15 «Гроші»
23:25, 02:10 Х/ф «Борджіа» 
00:25, 05:15 Х/ф «Кедр простром-

лює небо» 
02:55, 03:30, 04:05, 04:40 «Маша 

і моделі»

05:25 Т/с «Дорога в порожне-
чу» 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00 Новини

07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:10, 12:20 Т/с «Скринька 
Пандори»

13:20 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»

14:10 «Судові справи»
15:45 «Жди меня»
18:00 Х/ф «Громадянка началь-

ниця» 
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Рідкісна група крові»
22:40 Т/с «Шаповалов» 

05:30 «Чужі помилки. Материнська 
любов»

06:15, 15:55 «Все буде добре!»
08:00, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:35 «Зіркове життя. Сльози 

клоуна»
10:35 «Зіркове життя. Недолюблені 

діти»
11:40 Х/ф «Осінній вальс»
13:50 «М’ясо. Історія всеросійсько-

го обману»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:55 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 «Містичні історії-4 з Павлом 

Костіциним»
22:25 «Зіркове життя. Зацьковані 

батьками»
23:20 «Битва екстрасенсів»
01:25 Т/с «Доктор Хаус» 
02:15 Х/ф «Горобиновий вальс» 

05:15 Служба розшуку дітей
05:25 Світанок
06:30, 07:40 Ділові факти
06:40 Т/с «Таксі»
07:05 Т/с «Леся+Рома»
07:45, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Х/ф «Поліцейська акаде-

мія-6: Блокада міста»
12:00, 13:00, 21:55 Т/с «Проку-

рорська перевірка»
14:50, 20:05 Т/с «Самотній вовк»
16:45 Х/ф «Солдати удачі»
19:20 Надзвичайні новини
23:00 Х/ф «Дні руйнувань» 
01:05 Х/ф «Тяжкі гроші» 
02:45 Х/ф «Вторгнення при-

бульців» 
04:10 Т/с «Рубікон»

06:10 Т/с «Мамо, я кілера 
люблю» 

07:00, 17:00, 19:00, 03:20 Події
07:10 Ранок з Україною
09:10, 13:10, 17:20, 21:35 Т/с 

«Слід» 
10:00 Х/ф «Віддалені наслідки» 
12:10, 04:15 «Нехай говорять»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Подружжя» 
19:20, 03:40 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Бігти» 
22:30 Х/ф «Цар скорпіонів» 
00:20 Х/ф «Подорож примари» 


02:00 Т/с «Успіх» 
05:05 Срібний апельсин

07:00 «Мультфільми» 
08:40 «Добрий вечір, тварини»
09:40 «Три сестри»
11:00, 18:00 «Звана вечеря»
12:00 «Пороблено в Україні»
13:40 «Рандеву»
14:50 «КВК»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Ванільне небо» 
00:50 Т/с «Відчайдушні домогос-

подарки» 
01:35 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
08:00 «Шалене відео по-

українськи»
09:00 «ДжеДАІ»
10:05 «ДАІ. Дорожні війни»
10:35 Т/с «Хіромант. Лінії долі» 
17:00 Т/с «Кодекс Честі-3» 
19:00 «Маски-шоу. Маски в ДАІ»
19:45 ЧУ 1 Тур. Металіст - Металург 

Донецьк
22:00 Х/ф «Горгулья: Страж 

темряви» 
00:00 Т/с «Секретні матеріа-

ли-2» 
01:55 Х/ф «Солдат-кіборг» 
03:20 Кінорік 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25, 17:45 «Зрозуміти. Про-

бачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15 Т/с «Проспект Бразилії»
15:05 «Істина десь поруч»
15:25, 01:35 «Я подаю на роз-

лучення»
16:10 Т/с «Жіночий лікар»
17:00 Вечірні новини
18:10, 00:45 «Давай одружимося!»
19:05, 23:50 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 02:55, 04:05 Т/с «Відо-

браження»
22:20, 02:25 «Вечірній Ургант»
23:00 Т/с «Два кольори при-

страсті»

05:15, 06:00 Teen Time
05:20 Т/с «Вперед - до успіху»
06:05 Т/с «Світлофор»
06:50, 07:40 Т/с «Як сказав Джим»
07:30, 19:00 Репортер
09:00 Х/ф «Аферисти Дік і Джейн 

розважаються»
11:00 Х/ф «Завжди кажи «Так»
13:10, 14:15 Kids Time
13:15 М/с «Аладдін»
14:45 Т/с «Друзі»
15:45 Т/с «Кадетство»
16:45 Т/с «Татусеві дочки»
19:20 Т/с «Вороніни»
21:00 Ревізор 2 
23:10 Т/с «Закрита школа»
01:15 Т/с «Купідон»
02:05 Т/с «Дружна сімейка»
02:50, 03:50 Зона ночі
02:55 Чемпіон чемпіонів
03:10 Марко Кропивницький
03:55 Моя адреса - Соловки. Не 

вдарте жінку навіть квіткою
04:15 Зірка вечірняя
04:30, 05:10 Зона ночі Культура
04:35 Ах не говоріть мені про 

любов...

06:00 Руйнівники міфів
07:30, 12:30 Авіакатастрофи 

зблизька
08:20, 13:20 Хрестові походи
09:10, 14:10 Загадки планети
10:00 Таємні знаки
10:50, 19:30 У пошуках пригод
11:40, 22:50 Тихий океан
15:00, 23:40 Загадки всесвіту
15:50, 19:00 Зроблено в срср
16:20, 20:20 Фантастичні історії
17:20, 21:10 Гучна справа
18:10 Д/ф «Всесвітній потоп»
22:00 Д/ф «Супутник замість 

бомби»
00:30 Європейський покерний тур
01:20 Тростинні жаби. Окупація
03:00 Смартшоу
03:30 Т/с «Віртуози»
05:10 Містична україна

04:15 Х/ф «Загін особливого при-
значення» 

05:25 Х/ф «Гу-га» 
07:40, 02:35 «Агенти впливу»
08:30, 04:40 «Правда життя»
09:00 Х/ф «Загін спеціального 

призначення» 
15:20 Т/с «Лікар»
19:00, 01:40, 03:20 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 12»
21:30 Т/с «Тіло як доказ» 
22:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 7» 
23:30 Т/с «Менталіст - 4» 
00:30 Т/с «Декстер» 
02:10 «Речовий доказ»
03:50 «Уроки тітоньки Сови»

05:45 Радянські мультфільми
08:20 Х/ф «Дозор кохання при-

ходить опівночі»
10:40 Д/ф «Таємниці нашого кіно»
11:20 Т/с «Сталін. LIVE»
13:10, 20:05 Т/с «Головний 

калібр»
15:00 Х/ф «Франческа і Нунціата»
17:25 Х/ф «Собака на сіні»
21:55 Х/ф «Дій за обстановкою!»
23:15 Х/ф «Тривожний виліт»
00:50 Х/ф «Живі мертві»
04:05 Х/ф «Завтра була війна»
05:25 Саундтреки

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/ф «Чіп і Дейл - бурундуч-

ки-рятівнички» 
09:00 Т/с «Ранетки» 
10:00 Т/с «Всі жінки - відьми» 
11:50 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
13:50 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 

Нове покоління» 
14:50 Богиня шопінгу
17:10 У ТЕТа пара
18:00 Моду народу
19:00 Т/с «Крем» 
20:00 Королева балу 
21:15 Віталька
21:25 Велика різниця
22:25 У ТЕТа в Інтернеті
23:00 Дурнєв+1
23:35 Т/с «Секс і місто» 
00:35 Т/с «Ходячі мерці 3» 
02:50 До світанку

05:20 Лікарі
06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:15 Мультфільми
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:20, 14:20 Справа смаку
12:20, 17:00 Жіноча форма
15:00 Тиждень їжі
16:00, 22:35 Модний вирок
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день»
19:00 Квадратний метр
20:45, 00:40 Глянець
23:35 Попелюшка для Баскова
01:20 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 18:20, 01:20 

Новини
06:15 Док. фільм «Битва під 

Еджхіллом»
07:15 Ера бізнесу
07:25 Док. фільм «Дорівнює одно-

му Гафту». 1 ч.
08:15 Док. фільм «Дорівнює одно-

му Гафту». 2 ч.
08:45 Корисні поради ПЕРШИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:40 Без цензури
10:05 Головний аргумент
10:35 Прем’єра. Нехай Вам буде 

кольорово!
11:45 Діловий світ
12:00 Т/с «Діти білої богині»
13:50 «Секрети успіху»
14:20 Хай щастить
14:40 Право на захист
15:00 Темний силует
15:10 Вікно в Америку
15:30 Життя на рівних

15:45 Діловий світ. Агросектор
16:00 Х/ф «Смерть під вітрилом»
18:40 Діловий світ
18:55 Агро-News
19:10 Сільрада
19:25 Останнє попередження
19:55 Дорослі ігри
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Криве дзеркало
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Худ. фільм «Чаклунка». 1 с.
00:15 Від першої особи
01:40 Про головне
02:05 Діловий світ. Тиждень
02:25 Не вір худому кухарю
02:50 Нехай Вам буде кольорово!
03:50 Як це?
04:15 Рояль в кущах
04:45 Служба розшуку дітей
04:50 Хіт-парад
05:35 Підсумки дня

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 15 липня

Волинським дітям організували 
відпочинок у бараках 
Якби не втрутилися батьки й обласні служби, то хтозна, чим би закінчилося таке оздоровлення 


