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Військовим збільшать зарплату 
Військовослужбовці в січні цього року отримають під-
вищену грошову премію, а до липня їх грошове забез-
печення зросте в два рази. Про це у понеділок заявив 
міністр оборони України Павло Лебедєв. За словами 
голови оборонного відомства, з 1 січня 2014 року відбу-
деться підвищення щомісячної грошової премії на 20%. 
Премію обіцяють видати в повному обсязі. Раніше Кабмін 
встановив поетапне підвищення щомісячної грошової 
премії військовослужбовцям щоквартально на 20% із 
1 квітня 2013 року. 

Хокейний клуб «Беркут» 
відмовився від своєї назви 
Столичний хокейний клуб «Беркут-2», який виступає в 
Аматорській хокейній лізі України (АХЛ), змінив назву. 
Таке рішення «беркутівці» прийняли у зв’язку подіями, 
що відбуваються в Києві й інших містах України. Надалі 
«Беркут-2» братиме участь у чемпіонаті АХЛ у дивізі-
оні «Лідер» під назвою «Фенікс». А 25 січня всі матчі 
АХЛ починалися з хвилини мовчання в пам’ять про 
загиблих мітингувальників. Нагадаємо, що футбольні 
фанати багатьох команд підтримали Євромайдани по 
всій країні. 

1,5
стільки мільйонів тонн стано-
вило у 2013 році виробництво 
хліба і хлібобулочних виробів в 
Україні. Це на 7,6% менше, ніж 
у попередньому році. Такі дані 
оприлюднила Державна служба 
статистики України. 
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На Львівщині 
буде пам’ятний 
знак героям 
Євромайдану 

Ритуальні послуги не по кишені 
простій людині

Правоохоронці вилучили у ковельчанина 
наркотики 

Актуально

Згідно з клопотанням голови ОДА, 
головному медику новостворено-

го комунального закладу Олегу Куцу 
рекомендовано продовжити контр-
акт терміном на п’ять років. Утім, у 
членів профільної комісії обласної 
ради виникло чимало запитань сто-
совно роботи Волинського центру 
екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф, повідомляє 
прес-служба облради. 

Депутати-медики обурювалися 
тим, що досі не вирішене питання 
стосовно доїзду ургентних спеціа-
лістів каретами швидкої допомоги, в 
той час як цю проблему порушували 
на засіданні профільної комісії вже 
неодноразово. Начальник управ-
ління охорони здоров’я ОДА Ігор 

Ващенюк повідомив, що в окремих 
районах це питання вже вирішене. 
Та з ним не погодилися депутати Га-
лина Майко, Михайло Бегаль і Сер-
гій Іванюк. Вони висловлювалися, 
що рекомендації комісії ігнорують-
ся. Тоді пан Ващенюк запропонував 
своє бачення виходу з ситуації, адже 
законодавчо воно не врегульоване. 

На його думку, мають бути вне-
сені зміни до статуту комунального 
закладу в частині укладання додат-
кових угод із ЦРЛ щодо відшкоду-
вання витрат на паливно-мастильні 
матеріали, які використовуються 
при доставці ургентних лікарів. Це 
питання Ігор Ващенюк пообіцяв ви-
нести на розгляд профільної колегії 
ОДА та виїзного засідання комісії. 

Відтак депутати вирішили по-
вернутися до розгляду цього питан-
ня після реалізації всіх озвучених 
новацій, а оскільки контракт в Олега 
Куца закінчується приблизно через 
місяць, комісія збереться орієнтов-
но 10 лютого. 

До чергової частини Ковель-
ського міськвідділу з заявою 

про крадіжку звернулася місце-
ва жителька. 51-річна потерпіла 
працює помічником виховате-
ля в одному з дитячих садочків 
міста. Близько 11-ї години дня 
жінка помітила зникнення сво-
єї сумки, у якій був гаманець із 
грішми. 

Як з’ясували правоохорон-
ці, злодій зайшов у приміщення 
дитсадка і з відчиненого кабіне-
ту, який розміщений на першому 
поверсі будівлі, поцупив сумку. 
Крадієм виявився 36-річний жи-
тель Ковеля, раніше судимий за 
скоєння майнових злочинів. 

Правоохоронці відкрили 
кримінальне провадження за ч. 1 
ст. 185 (крадіжка) Кримінально-
го кодексу України. Викрадені 
речі повернуто власниці. 

Офіційна статистика свідчить, що 
нічого так не подорожчало торік, 
як ритуальні послуги. Їх вартість у 
грудні 2013-го зросла до відповід-
ного періоду позаминулого року аж 
на 17,4%. У чому причина та скільки 
коштує поховати померлого, до-
сліджували «Відомості». 

МАРАФОН ФОРМАЛЬНОСТЕЙ 

Для того щоб поховати померлу 
людину, спочатку потрібно отрима-
ти свідоцтво про смерть і дозвіл на 
поховання. Ця процедура значно 
ускладнена спільним наказом Мініс-
терства внутрішніх справ, Міністер-
ства охорони здоров’я та Генпроку-
ратури України «Про затвердження 
Порядку взаємодії між органами 
внутрішніх справ, закладами охоро-
ни здоров’я й органами прокурату-
ри України при встановленні факту 
смерті людини». Отже, якщо у вас у 
родині сталося горе, необхідно ви-
кликати лікаря та міліцію. Як пові-
домили «Відомостям» у прес-службі 
прокуратури Луцька, в разі відсут-
ності ознак насильницької смерті 
лікар випише довідку, з якою треба 
йти у прокуратуру. І тільки після ви-
дачі письмового дозволу прокурора 
рідні зможуть отримати довідку та 
свідоцтво про смерть. 

У прокуратурі обласного центру 
нас запевнили, що черговий проку-
рор у місті є навіть у вихідні, тому 
проблем із видачею дозволів немає. 
Інша справа, коли представник мілі-
ції запідозрить насильницьку смерть 
або коли помирає людина допенсій-
ного віку, яка нічим не хворіла, і, від-
повідно, немає історії хвороби. Тоді 
прокурор може видати письмовий 
дозвіл лише після проведення судо-

во-медичної експертизи. 
І хоча формально вона безко-

штовна, та, як повідомила «Відо-
мостям» лучанка, яка нещодавно 
поховала брата, реально, щоб усе 
зробити швидко, треба кілька со-
тень заплатити. Інакше похорони 
можуть затягнутися. 

БЕЗКОШТОВНІ ПОСЛУГИ 

Коли рідні отримали на руки 
документи про смерть, то треба 
йти до комунального підприємства 
«Луцький спеціалізований комбінат 
комунально-побутового обслугову-
вання». 

Саме тут вам скажуть, де зможете 
поховати близьку людину. За словами 
директора Василя Цетнара, на сьо-
годні вони обслуговують п’ять кла-
довищ. Нові поховання дозволяють в 
основному в Гаразджі. На цвинтарях 
на вулицях Володимирській, Рівнен-
ській, на Гнідаві та Чернишевського 
здебільшого дають дозволи на похо-
вання тим, хто там уже має могили 
рідних. Василь Павлович наголосив, 
що місце для останнього спочинку 
надається абсолютно безкоштовно. 
Хоча скоро земля буде у дефіциті. 

— Місця для поховань у Га-
разджі вистачить до липня цього 
року, — зазначив Василь Цетнар. 
— Міська влада вирішує питання з 
розширенням кладовища. Ведуться 
перемовини з Підгаєцьким і Липин-
ським сільськими головами. Про-
блема у тому, що навколо Луцька всі 
землі розпайовані. Тому, очевидно, 
доведеться їх викуповувати у влас-
ників. Але і тут заковика — землі 
сільгосппризначення офіційно ку-
пувати-продавати заборонено. 

Ще одна безплатна послуга, яка 
надається Луцьким спецкомбінатом, 

— це доставлення тіла покійного з 
помешкання до моргу на експертизу. 
За це платить бюджет міста. Тому, 
якщо на порозі вашої квартири чи 
будинку в найтрагічніший момент 
раптом невідомо звідки з’явиться 
якийсь чоловік і запропонує вам 
швиденько довезти тіло до моргу за 
200–300 гривень, не купуйтеся. Ко-
мунальне підприємство це зробить 
безплатно. 

ВЛІТКУ ПОМИРАТИ ДЕШЕВШЕ 

На цьому перелік безплатних 
послуг закінчується. Далі треба діс-
тавати гаманець. Згідно з даними 
статистики, у грудні минулого року 
найбільше на Волині подорожчали 
ритуальні послуги. Аж на 17,4%. Ва-
силь Цетнар каже, що ціни на копан-
ня могил справді підняли. Це рішен-
ня виконкому Луцької міської ради 
від 20.11.2013 року. Пов’язано зі 
збільшенням мінімальної заробітної 
плати і вартості паливно-мастиль-
них матеріалів. Адже востаннє ціни 
змінювались у 2010 році. 

— Я б не сказав, що ціни зросли 
суттєво. В основному на 30 гривень, 
— зазначив директор спецкомбіна-
ту. — Вартість цієї послуги сильно 
різниться залежно від пори року. 
Так, у зимовий період викопати мо-
гилу коштує дорожче. Цей період у 
нас триває з 24 листопада по 16 бе-
резня. Без огляду на погодні умови. 

Дійсно, якщо подивитися на роз-
цінки, то різниця вражає. По-перше, 
все залежить від довжини могили. 
Скажімо, викопати вручну яму за-
вдовжки 1 м 60 см коштує взим-
ку 521 гривню. 2 м 20 см — 896, а 
2 м 40 см — 1004 гривні. Недешево, 
треба сказати. Для механізованого 
копання ці розцінки такі: 256, 368 

і 398 гривень відповідно. Для по-
рівняння: у літній період викопати 
вручну яму завдовжки 1 м 60 см 
вартує 311 гривень, 2,20 — майже 
541 гривню, 2,40 — 609 гривень. 
Найдорожча яма, викопана механі-
зованим способом, коштує 253 грив-
ні. Тож, як бачимо, влітку копання 
могили обійдеться майже у два рази 
дешевше, ніж узимку. «Відомості» 
запитали у Василя Цетнара, чи мо-
жуть знайомі небіжчика самі вико-
пати яму, щоби зекономити кошти. 

— Ні, не можуть, — сказав Ва-
силь Павлович. — Є рішення ви-
конкому «Про порядок функціону-
вання кладовищ», у якому сказано, 
що цвинтарі мають обслуговувати 
лише наші працівники. Це один 
момент. Другий — ми виписуємо 
людині свідоцтво про поховання. 
Після цього їй надають ділянку на 
кладовищі, де можна залишити ще 
місце для підхоронення. От нещо-
давно до нас звернулася пані, яка 
проживає у Білорусі. У неї рідня по-
хована на Чернишевського, могила 
огороджена. Жінка приїхала, а у тій 
загорожі хтось здійснив підхоро-
нення. Ми на це дозволу не давали. 
Вона звернулась у міліцію. Зараз 
проводиться слідство. Не знаємо ще, 
чим це може закінчитися. Ну і тре-
тій момент. Якщо людина проводить 
захоронення, вона повинна надати 
лікарську довідку про смерть. Ми 
ведемо відповідний облік. Адже без 
контролю може бути так, що люди-
ну, приміром, убили і її тихцем десь 
похоронили. 

Крім копання могил на луцьких 
кладовищах, комунальне підприєм-
ство має виняткове право надавати 
послуги з перевезення покійників. 
Усі інші катафалки, які надають 
такі послуги у Луцьку, — незаконні, 
стверджує директор КП. Приват-
ні бізнесмени, згідно з законом, на 
сьогодні у похоронній справі мають 
право лише продавати ритуальні 
товари. Крім того, якщо ви захочете 
встановити пам’ятник на могилі та 
замовите його не в Луцькому спец-
комбінаті, а в стороннього підпри-
ємця, то вам обов’язково треба буде 
взяти перепустку на в’їзд на цвин-
тар. Вона платна. 

Загалом же «Відомості» пораху-
вали, що якщо замовити найдешев-
ші атрибути (труна, металевий хрест, 
катафалк тощо), то в останню путь 
людину можна провести у Луцьку 
влітку за 1 тисячу 300 гривень, взим-
ку за півтори тисячі. Це без поми-
нального обіду і послуг священика. 
Якщо врахувати ще й ці моменти, то 
похорон обійдеться щонайменше у 
три тисячі. Щоправда, за таку суму 
ховають самотніх або вже дуже бід-
них людей. У середньому ж сьогодні 
похорони в обласному центрі Волині 
потягнуть до п’яти тисяч гривень. 

Наталка СЛЮСАР 

У Самборі Львівської області 
встановлять пам’ятний знак 

героям Майдану. Таку ініціати-
ву підтримали депутати міської 
ради. Знак для увічнення імен 
загиблих активістів Євромай-
дану в Києві буде встановлено 
на площі Пам’яті, пише IA ZIK. 

Нагадаємо, що в Самборі 
за рішенням міської ради було 
відкрито площу Пам’яті. На ній 
уже встановлено пам’ятники 
провіднику ОУН Степану Бан-
дері, погруддя сотнику УПА 
«Хріну» самбірчанину Степа-
ну Хріну. А пам’ятний камінь 
на честь ліквідаторів аварії на 
ЧАЕС урочисто встановлено 
минулого року. Невдовзі ко-
горту новітніх борців за волю 
України поповнять імена героїв 
Євромайдану та протистояння 
на вулиці Грушевського. 

Співробітники сектора бороть-
би з незаконним обігом нар-

котиків вилучили у ковельчанина 
порошкоподібну речовину білого 
кольору, яка зовні подібна на пси-
хотропну речовину амфетамін. 

Слід відзначити, що у минуло-
му чоловік уже притягувався до 
кримінальної відповідальності за 
злочини, пов’язані з незаконним 
обігом наркотиків. 

Вилучену речовину відправле-
но на дослідження в НДЕКЦ при 
УМВС України у Волинській об-
ласті. 

Відкрито кримінальне про-
вадження за ст. 309 (незаконне 
виробництво, виготовлення, при-
дбання, зберігання, перевезення 

чи пересилання наркотичних за-
собів, психотропних речовин або 
їх аналогів без мети збуту) Кримі-
нального кодексу України. Триває 
досудове розслідування. 


