
Щосуботи на майдані біля автостан-
ції міста Ковеля можна спостерігати 
незвичайну картину: понад два 
десятки людей приходять до стола 
з казаном і отримують тарілку гаря-
чого борщу. 

Роздає його благодійний фонд 
«Допоможи ближньому». Вже три 
роки діє він у Ковелі. Й три роки 
члени фонду збирають гроші, щоб 
годувати безхатьків. 

— Спочатку до нас ставилися 
насторожено. Напевно, думали, що 
то за одні, які гроші для бомжів зби-
рають, — розповіла «Відомостям» 
президент фонду Руслана Яблон-

ська. — Тепер нас у місті вже знають. 
Ми кожної суботи на цьому майдані 
роздаємо безплатні обіди, одяг, взут-
тя. У той же час паралельно збира-
ємо гроші. Ковельчани жертвують 
хто гривню, хто п’ять, а хто і 50. За 
годину-другу завжди назбируємо 
понад 100 гривень. Люди приносять 
також непотрібний їм одяг, взуття. 
Ми все роздаємо прямо тут, на місці. 
Бо окремого приміщення для збері-
гання речей не маємо. Хочемо про-
сити міську раду виділити нам якусь 
кімнатку. А то взимку дуже незруч-
но роздавати просто неба людям 
їжу. А приходить до нас, буває, і до 
тридцяти чоловік. 

Поки ми розмовляли з пані Рус-
ланою, до стола потроху сходилися 
чоловіки та жінки з характерною 
зовнішністю людей, яких життя не 
надто балує. Вони почали порпа-
тись у коробках зі взуттям, шукаючи 
для себе підходящу обувачку. До-
слухалися до нашої розмови. Коли 
ж кореспондент «Відомостей» за-
питала про їхнє життя, відповідали 
неохоче. Чоловік, на вигляд років 
45, назвався Олегом. Сказав, що до 
Ковеля приїхав кілька років тому з 
Білорусі після трагічної смерті сім’ї. 
І хоча там у нього залишився буди-
нок у селі, повертатися не збираєть-
ся: в Україні знайшов нову подругу, з 
якою й долають труднощі життя. 

— Зараз ще живемо на дачі у зна-
йомого, — сказав Олег. — Але через 
декілька днів треба буде виїхати. 
Куди — не знаємо. Поки, напевно, на 
вулиці ночуватимемо. 

До слова, пан Олег по можли-
вості працює. Як повідала Руслана 
Яблонська, він допомагає майстрам 
дахи крити. Там і гроші якісь заро-
бляє. 

— Ми направляємо тих, хто хоче 
змінити своє життя, у реабілітацій-
ний центр «Любов» у Львові, — каже 
співрозмовниця. — Тільки от Олег 
туди їхати не хоче, тому що жінки 
та чоловіки там мають жити окремо. 
А він не бажає розлучатися зі своєю 
подругою Наташею. 

Пані Руслана розповіла, що у 
такому центрі люди можуть жити 
роками. Адже це, по суті, звичайна 
сільська господа. Колишні бомжі 
мають дах над головою, обробляють 
город, тримають худобу. Було би ба-
жання щось змінити у своєму житті 
й працювати, а у фонді «Допоможи 

ближньому» готові протягнути руку. 
— Ми не тільки даємо їм їжу, а 

й проводимо бесіди на певні теми, 
— продовжує Руслана Яблонська. — 
Людину можна вимити, вичистити, 
нагодувати. Але коли вона не має 
правильних цінностей, знову зрива-
ється. Тому головне наше завдання 
— дати таким людям надію на інше 
життя, допомогти знайти точку опо-
ри у ньому. На наше глибоке переко-
нання, це віра у Господа. 

До стола з нехитрим харчем піді-
йшла старенька бабуся. Вона зовсім 
не була схожа на людину, яка не має 
даху над головою. Поки пані Руслана 
наливала їй у принесені банки борщ, 
ми встигли поспілкуватися з Оле-
ною Федорівною. 

— Мені вже 83 роки. Й у такі літа 
змушена доглядати за чоловіком-
інвалідом і дочкою. Вона хвора на 
ДЦП. Останніх два роки зовсім зля-
гла. Важко жити. 

Ми запитали, чи допомагають 
їхній родині соціальні служби. 

— Приходила одна жінка, зараз 
перестала. Сказали, іншу пришлють. 
Якщо чесно, на їхню поміч не дуже 
розраховую. Що вони поможуть? 

Тим часом пані Руслана розка-
зала, що фонд опікується не лише 
малозабезпеченими, а й дітьми-си-
ротами, ветеранами, інвалідами. 

Зокрема, у супермаркетах Кове-
ля декілька років проходить акція 
«Зроби додаткову покупку». Її суть 
у тому, що людей, які щось купують 
для себе, просять по можливості 
придбати якийсь товар і для тих, хто 
цього потребує. 

— Напередодні 1 вересня ми 
роздали 50 пакетів зі шкільним при-
ладдям дітям-сиротам, також від 
нас отримали продуктові набори 
ветерани і вдови, — каже Руслана 
Яблонська. — У всіх своїх благодій-
них акціях співпрацюємо з громад-
ськими організаціями — МГО «Мо-
лодіжний центр Ковель» і жіночим 
об’єднанням «Найщасливіша». 

За словами пані Руслани, їхня 
найзаповітніша мрія — придбати 
якийсь будиночок у селі недалеко від 
Ковеля. Щоб мати можливість дати 
притулок ковельським безхатькам. 

До речі, перспектива мати дах 
над головою напередодні морозів 
реально з’явилася у безхатченків 
Луцька. Виконком міської ради на-
дав в оренду благодійному фонду 
«Переображення» приміщення, що 
пустує, для облаштування притулку 
для людей, котрі не мають постій-
ного місця проживання. Орендна 
плата буде символічною — 1 гривня 
у рік. У фонді зобов’язуються зро-
бити там ремонт своїм коштом. А у 
питаннях надання медичної і соці-
альної допомоги тут співпрацюва-
тимуть із департаментом соціальної 
політики міськради. 

Наталка СЛЮСАР

Прокуратурою Волинської 
області закінчено досудове 

розслідування та скеровано до 
суду матеріали кримінального 
провадження щодо провідного 
інженера державного підпри-
ємства «Володимир-Волинське 
лісомисливське господарство». 

Під час досудового розслі-
дування встановлено, що по-
садовець, порушуючи вимоги 
чинного законодавства, виписав 
лісорубний квиток для прове-
дення рубки дубів на території 
заказника місцевого значення 
«Павлівський». При цьому лісо-
рубний квиток із тією ж серією і 
номером напередодні був випи-
саний ним іншому лісництву для 
проведення рубки дерев. 

За цим незаконно виписаним 
лісорубним квитком упродовж 
листопада–грудня 2012 року на 
території заказника було прове-
дено незаконну порубку 50 дубів 
(77 кубічних метрів). Державі 
внаслідок цього було завдано 
збитків на суму майже 78 ти-
сяч гривень. 

У ході досудового розсліду-
вання підозрюваним відшко-
довано збитки на суму понад 
56 тис. грн. Частину, що залиши-
лася, він зобов’язався відшкоду-
вати протягом року. 
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На Волині «Батьківщина» готова дати відсіч кандидату влади на президентських виборах 

Волинська «Батьківщина» готова 
забезпечити високі результати 

свого кандидата на виборах Прези-
дента у 2015 році. 

Про це йшлося 26 жовтня на Фо-
румі депутатів місцевих рад різних 
рівнів та активу партійних організа-
цій ВО «Батьківщина» у Волинській 
області, на який з’їхалося більше 
250 «батьківщинівців». 

Партійці обговорили підготовку 
до президентської виборчої кампа-
нії, аналізували помилки та шукали 
методи переконання волинян у до-
цільності підтримки кандидата від 
ВО «Батьківщина». 

Голова Волинської обласної пар-
тійної організації Григорій Пустовіт 
підкреслив, що вибори Президента 
у 2015 році — це вибір майбутнього 
України. Він закликав волинських 
активістів партії, депутатів місце-
вих рад докласти максимум зусиль 
у роботі з виборцями, щоб в області 

беззастережно переміг кандидат від 
об’єднаної опозиції. 

Крім того, Григорій Пустовіт 
наголосив на тому, щоб волинські 
«батьківщинівці» були готові до но-
вих методів фальсифікації, підкупу 
виборців, обману людей і спотво-
рення результатів виборів партією 
влади. Ілюстрацією цих методів, 
на його думку, стали минулі парла-
ментські вибори. 

Учасники форуму обговорили 
також особливості агітаційної робо-
ти в містах і районах Волині, поділи-
лись досвідом результативної про-
паганди. Так, голова Луцької міської 
партійної організації Сергій Григо-
ренко розповів, що в обласному цен-
трі Волині «Батьківщина» працює у 
трьох напрямках: діяльність громад-
ських приймалень, організація різ-
номанітних акцій та активна участь 
депутатів фракції ВО «Батьківщина» 
у сесіях міської ради, що транслю-

ються в прямому ефірі на місцевому 
телеканалі. 

Колишній член партії «Фронт 
змін», а теперішній «батьківщині-
вець» депутат Волиньради Ігор Гузь 
наголосив, що на Волині у «Бать-
ківщини» є всі шанси на перемогу в 
президентських і наступних місце-
вих виборах, адже вона має значну 
електоральну базу. 

Підсумком форуму стало ухва-
лення резолюції, у якій партійці ви-
словили свою єдину чітку позицію: 
підтримати вимоги керівництва пар-
тії, народних депутатів від ВО «Бать-
ківщина», лідерів і представників 
європейських країн щодо негайного 
звільнення Юлії Тимошенко, її по-
вної правової реабілітації та при-
пинення подальшого судового пере-
слідування; надалі захищати права й 
інтереси громадян, не йти на комп-
роміси з владою, спільно боротися 
з чинним політичним режимом і 

відстоювати інтереси людей. Забез-
печити найвищі результати у прези-
дентських виборах 2015 року. 

Оксана БЕРЕЖНА

Лучани заборгували за тепло 
й гарячу воду 25 млн грн 
У січні–вересні за житло та комунальні послуги лучани 
сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх 
років, 196,4 млн грн, або 98,9% нарахованих сум. За цей 
період борги населення збільшились на 4,5% і на кінець 
вересня становили 53,5 млн грн. Найбільше заборгували 
за централізоване опалення та гаряче водопостачання 
— 25,1 млн грн, утримання будинків і споруд та при-
будинкових територій — 11,5 млн грн, газопостачання 
— 9,9 млн грн. 

З початку року в Луцьку 
народилося 1788 малюків 
За січень–серпень кількість жителів міста Луцька зросла 
за рахунок природного та міграційного приростів на-
селення на 522 особи і на 1 вересня становила 215,2 тис. 
осіб. Про це розповіли у Головному управлінні статис-
тики у Волинській області. З початку року в обласному 
центрі народилось 1788 малюків, рівень народжуваності  
порівняно з минулорічним не змінився та становив 12,5 
немовлят на кожну тисячу жителів (в області — 14,1). По-
мерло 1295 осіб, а це на 6,8% менше, ніж у січні–серпні 
2012 року. 

2,2
стільки відсотків населення Укра-
їни проживає у багатовимірній 
бідності, вважають експерти ООН. 
За даними українських дослід-
ників, як мінімум 3% українців 
систематично недоїдають. 

Олена Федорівна частенько приходить і бере для своєї родини обід 
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Пенсійний фонд 
має боргів на 64,4 
мільярда гривень

Додаткова потреба видатків 
місцевих бюджетів на оплату 

праці працівникам освіти у біль-
шості регіонів України стано-
вить близько двох мільярдів гри-
вень. Про це заявив заступник 
голови Профспілки працівників 
освіти і науки України Сергій 
Романюк, повідомляє «Освіта.
ua». За його словами, через не-
стачу коштів не забезпечується 
виплата педагогам винагороди 
за сумлінну працю та допомоги 
на оздоровлення. 

«Спостерігаємо безпідстав-
не скасування або зменшення 
вчителям доплат за виконання 
обов’язків тимчасово відсутніх 
колег, суміщення посад, приму-
сове надання безоплатних від-
пусток», — зазначив Романюк. 

Вчителям 
на зарплати 
не вистачає 
2 млрд грн 

Працівника 
лісництва 
покарають 
за незаконну рубку 
дерев 

Про це заявив глава фракції 
«Батьківщина» Арсеній Яце-

нюк із трибуни парламенту. 
«Реальний дефіцит бюджету 

Пенсійного фонду становив ми-
нулого року 27,2 мільярда гри-
вень, із яких 15 мільярдів — це 
кошти держбюджету, 11 мільяр-
дів — тимчасові касові розриви», 
— повідомив він. 

«За цей період Пенсійний 
фонд позичив ще 37,2 мільярда 
гривень. Сьогодні ПФУ боргує 
вже 64,4 мільярда. Я офіційно за-
являю, що Пенсійний фонд після 
реформи Януковича — Азарова 
є банкрутом! Він не здатний ви-
конувати свої функції», — зазна-
чив депутат. 

У Ковелі безкоштовно годують бомжів 


