
Автопарк Ковельського відді-
лення екстреної медичної до-

помоги та медицини катастроф 
поповнився трьома сучасними 
машинами. Це автомобіль швид-
кої допомоги та два реанімаційних 
на базі Peugeot, оснащених об-
ладнанням закордонного вироб-
ництва для надання своєчасної та 
якісної екстреної медичної допо-
моги ковельчанам і мешканцям 
Ковельського району. Вони були 
закуплені в рамках реформуван-
ня екстреної медичної допомоги 
України за рахунок коштів дер-
жавного бюджету. 

За словами завідувача Ко-
вельського відділення екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф Сергія Палайди, реані-
маційні автомобілі оснащені сис-
темою вентиляції та кондиціону-
вання, засобами для переміщення 
хворих, апаратами штучної вен-
тиляції легенів, дефібриляторами, 
кардіографами, тонометрами, ла-

рингоскопами, термоконтейнера-
ми, які працюють у двох режимах 
— охолодження та підігріву мед-
препаратів. 

Є й інше необхідне медичне 
обладнання вітчизняного та за-
кордонного виробництва, що від-
повідає національним стандартам 
України та європейським вимогам. 

Третій автомобіль — швидкої 
допомоги — не має внутрішнього 
обладнання, проте місцеві медики 
мають усе необхідне, щоб укомп-
лектувати його самотужки. 

Як запевняють лікарі екстреної 
медичної допомоги, новими каре-
тами «швидкої» вони задоволені. 
Сучасна апаратура пристосована 
для роботи в екстрених ситуаціях, 
зокрема й під час руху автомобіля. 
Медичний персонал уже пройшов 
відповідне навчання. 
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«Бурштинова війна» 
на Рівненщині триває 
У Рокитнівському районі Рівненщини місцеві перекрили 
дорогу в Старе Село, щоб не допустити чужинців до 
видобутку бурштину. Про це повідомили на засіданні 
колегії Рівненської ОДА. Голова Рокитнівської РДА 
Світлана Пахлюк повідомила, що одні люди загородили 
в’їзд у село, а інші, які раніше «кришували» незаконний 
видобуток янтарю, перекрили їм відступ. Міліцейські 
керівники запевняють, що контролюють ситуацію. Тим 
часом голова Рівненської облради Михайло Кириллов 
заявив, що «там мало не стріляють». 

86%
Україна захищатиме свої кордони 
з Росією інженерними спорудами 
Кількість озброєних терористів із РФ на території Луганської 
області збільшується, що вимагає від України встановлювати 
прикордонні споруди. Про це в кулуарах журналістам 
сказав заступник голови Адміністрації Президента України 
Андрій Сенченко. «Для того щоб лише в Луганській області 
повноцінно закрити 746 кілометрів кордону, потрібні 
інженерні споруди та великі гроші, яких зараз у країни 
немає», — сказав Сенченко. Він уточнив, що такі споруди 
будуть встановлюватися незабаром. 

на стільки у січні-квітні цього 
року порівняно з аналогічним 
періодом 2013 року впав в 
Україні продаж вживаних 
авто  — до 5544 одиниць. Про 
це повідомили у прес-службі 
асоціації «Укравтопром». 

Ціна Тимошенко: дорогий російський газ 
є зброєю Путіна 

Багато ромських дітей навіть 
не знає, в якій країні живе 

Після допущеного Юлією Володи-
мирівною 2009 року провалу будь-
який європейський державний 
діяч не те що не балотувався би на 
найвищі державні посади, а просто 
пішов би з політики. Проте Тим-
ошенко вперто чіпляється за владу 
і хоче керувати країною. Очевидно, 
підказати їй правильне рішення 
повинні виборці — 25 травня вони 
матимуть гарну для цього нагоду. 

Росія затягує на шиї України 
газовий зашморг. Із 1 квітня вар-
тість російського блакитного пали-
ва зросла до 468,5 долара за тисячу 
кубометрів. І це не якась сьогоден-
на помста Кремля: ціна відповідає 
формулі, закладеній у підписаний 
2009 року газовий контракт. 

Творцями цього газового за-
шморгу для України є тодішні росій-
ський та український прем’єри Во-
лодимир Путін та Юлія Тимошенко. 
В Європі більше за нас «Газпрому» 
платять лише багаті французи. 

Більше того, контракти 
2009 року передбачають обов’язкову 
закупівлю «Нафтогазом України» 
понад 42 млрд куб. м газу на рік. 
Торік Україні знадобилося лише 
близько 13 мільярдів. «Газпром» ви-
ставив рахунок за недобір на понад 
12 млрд доларів. Україна також має 
кількамільярдну заборгованість за 
вже спожитий газ. 

Ситуація вкрай важка, під за-
грозою українська економіка. Газові 
контракти 2009 року є найдивнішою 
та найсуперечливішою міжнарод-
ною угодою за всю історію незалеж-
ної України. Адже жодних прагма-
тичних чи раціональних пояснень 

добровільного накидання на себе 
цього зашморгу немає. 

У жовтні 2011 року за переви-
щення владних повноважень при 
підписанні цих договорів Тимошен-
ко засудили на сім років позбавлен-
ня волі. Зрозуміло, той процес був 
політичний і замовлений Янукови-
чем. Однак питання щодо причин і 
мотивів укладення цих кабальних 
угод залишається і потребує відпо-
віді. Особливо враховуючи, що Тим-
ошенко нині претендує на посаду 
Президента України. 

Існує дві версії причин того, що 
сталося в січні 2009 року. 

Перша — це корупція, класична 
або ж політична. Інтересом Тим-
ошенко могли бути великі гроші, 
закриття давньої справи щодо її ко-
лишньої фірми «Єдині енергетичні 
системи» російським міністерством 
оборони, підтримка з боку Путіна на 
наступних президентських виборах. 

Нині прямих свідчень щодо 
будь-якого з цих можливих мотивів 
Тимошенко немає. Однак усе таємне 
колись стає явним. Враховуючи аб-
сурдність контрактів для України та 
їхню вигоду Росії, припущення про 
велику особисту зацікавленість то-
дішньої прем’єрки має право на іс-
нування. 

Ну а поки що доконаним фак-
том є її теплі відносини з Путіним. 
Кремль відверто демонстрував не-
вдоволення її ув’язненням. Після 
цього, за свідченням колишнього 
радника голови СБУ Вадима Гриба, 
Путін неодноразово просив Януко-
вича звільнити Тимошенко. 

Якщо ж укладення газових 
контрактів не є результатом гран-

діозної корупційної оборудки, тоді 
йдеться вже про обурливу некомпе-
тентність Тимошенко. Погодитися 
на фантастично високу ціну газу 
та ще й на обов’язковість закупівлі 
значних його обсягів, добровільно 
обректи свою країну на величезну 
газову залежність — цьому немає 
жодного виправдання. 

Щоправда, сама Юлія Володи-
мирівна навіть не думає визнавати 
свій провал і продовжує стверджу-
вати, що зробила велике добро для 
України. «Питання ціни на газ для 
України — це питання її свободи. 
Україна вже заплатила за свою сво-
боду кров’ю, а тепер мусить запла-
тити ще й ринковою ціною на газ. 
Це дозволить нам не лише мінімізу-
вати споживання російського газу 
в Україні, а й мати стимул зробити 
повну модернізацію наших техніч-
них можливостей, паливно-енерге-
тичної системи, яка дозволить май-
же не споживати російського газу», 
— заявила вона недавно. 

Знову ж таки, дивно чути про мі-
німізацію споживання російського 
газу, коли сама ж Тимошенко закла-
ла в контракти зобов’язання України 
закуповувати 42 млрд кубів на рік. 
Не менш екзотичними є її міркуван-
ня про «ринкову ціну». Адже саме 
нинішня, сформована переважно з 
«Батьківщини» влада домовляється 
зараз із Європою про реверс набага-
то дешевшого газу звідти. Водночас 
ця ж влада готується позиватися на 
«Газпром» до міжнародних арбітра-
жів, щоб хоча б таким чином зміни-
ти кабальні положення контрактів і 
зменшити ціну». 

Олексій НАЗАРУК 

Саме такі результати показало 
соціальне дослідження «Контр-
оль — якісні знання», проведене 
громадською організацією «Терне 
Рома». Не новина, що дорослих ро-
мів мало цікавить освіта їхніх дітей, 
утім, і освітяни не надто зацікавлені 
навчити маленьких циган елемен-
тарної грамотності. 

— Ми відкрили для себе жахли-
ву картину: на Волині є дуже багато 
ромів дорослого віку — 25–50 ро-
ків, які не вміють читати й писати, 
а тим паче не можуть здійснювати 
найпростіші арифметичні дії. Вони 
соціально не адаптовані, звісно, не 
можуть бути корисними суспіль-
ству, тож не здатні жити відкрито, 
— розповідає керівник дослідження 
Віктор Пенько. 

За словами чільниці організації 
«Терне Рома» Тетяни Логвинюк, про-
блема освіти циган далеко не нова, 
неодноразово в області намагалися 
знайти різні шляхи її вирішення, 
зокрема відкривали спеціалізовані 
класи, але результату це не давало. 
Тож наприкінці минулого року було 

запроваджено проект «Контроль — 
якісні знання», щоби побачити рі-
вень освіти ромських дітей і спробу-
вати зрозуміти причини відсутності 
елементарних знань. 

Як повідав Віктор Пенько, осві-
тяни не надто охоче долучалися 
до проекту. І коли врешті провели 
щорічне тестування циганчат, то 
результати виявилися, на його дум-
ку, надто «рожевими». Тож «Терне 
Рома» спільно з благодійним фон-
дом «Відродження» ініціювали па-
ралельне дослідження. Так, під при-
ціл узяли Ківерцівський, Луцький 
і Горохівський райони, де опитали 
начальників районних управлінь 
освіти і їхніх заступників, директо-
рів шкіл і завучів, учителів, що пра-
цювали з циганами. Звісно ж, опи-
тали і самих ромів, що навчаються у 
других–п’ятих класах, і їхніх батьків. 

Результати опитування просто 
шокували дослідників. З’ясувалося, 
що 98% опитаних не знають, у якій 
країні вони живуть, жоден учень не 
зміг назвати сторони світу, 70% — 
сказати, звідки встає і де сідає сонце, 
3% взагалі не відповіли ні на одне 

запитання, 99% не назвали жодного 
виду транспорту, щоправда, декотрі 
згадували «жигулі» й трактор. 

Оскільки опитували сільських ді-
тлахів, дивним виглядало те, що 98% 
не пригадали назви жодної породи 
дерева, 75% не назвали хоч якогось 
свійського птаха і не знали фрукто-
вих дерев. Крім того, 75% не відріз-
няють квадрат від круга, 100% не ро-
зуміють різниці між річкою і озером, 
90% не назвуть бодай один обласний 
чи районний центр, багато дітей не 
знали, що є таке місто, як Луцьк. 

Організатори дослідження не 
заперечують, що у такій ситуації 
є вина й батьків, котрі не надто за-
цікавлені, щоб дитина розвивалась. 
Але часто вони просто не можуть 
допомогти дітям освоїти знання, 
оскільки й самі неписьменні, та на 
це ніхто не зважає. За словами Те-
тяни Логвинюк, для ромів віддати 
малечу до школи — то подвиг, але в 
цьому вони часто розчаровуються. 

— Буває, батьки бачать, що ди-
тина ходить у школу, а все одно ні-
чого не знає. Кажуть, хай краще йде 
просить чи збирає брухт, то хоч сім’ї 
користь, — зазначає пані Тетяна. 

Зі слів Віктора Пенька стало зро-
зуміло, що вчителі не дуже хочуть 
панькатись із циганськими дітьми, 
мовляв, аби лиш іноді ходили в шко-
лу та сиділи тихенько, а вже якусь 
оцінку поставлять. Однак активісти 
переживають, що згодом таке став-
лення може бути не лише до ромів, 
а й до решти учнів, оскільки вчителі 
роблять ставку на метод «зроби сам, 
а я лише перевірю». 

— Я хочу донести до кожного, 
що у нас немає ромської проблеми, 
в нас є ромський вимір. Те, що ми 
бачимо сьогодні щодо ромів, завтра 
може стосуватися кожної дитини, — 
зауважила Тетяна Логвинюк. 

Ольга УРИНА 

Ковель отримав нові реанімобілі 

Волинські УБОЗівці викрили земельні 
оборудки 

На Волині працівники УБОЗу 
викрили групу посадовців із 

філії державного підприємства з 
реєстру земельних угідь, які «на 
хвилі» земельних реформ поклали 
до своїх кишень сотні тисяч гри-
вень державних коштів. 

Прокрутили злочинну оборуд-
ку керівники філії, які на власний 
розсуд утілювали в життя Пере-
хідну реєстраційну систему. Ця 
реформа передбачала перенесення 
даних про земельні угіддя з папе-
рових носіїв інформації до авто-
матизованої електронної системи. 

Щоб пришвидшити цей про-
цес, окрім реєстраторів, законо-
давством передбачалося на підста-

ві укладання цивільно-правових 
договорів залучення фізичних 
осіб, які б за грошову оплату допо-
могли виконати величезний об’єм 
роботи. Однак посадові особи 
філії весь тягар звалили на плечі 
своїх підлеглих. А самі в цей час 
оформили фіктивні договори на 
підставних осіб, які нібито допо-
магали оцифрувати дані. 

Всього керівництво найняло 
понад 20 «невидимих душ», за які 
отримувало до 5 тис. грн щоміся-
ця. Наразі встановлено понад 50 
епізодів злочинної діяльності фі-
гурантів. Учасникам групи загро-
жує покарання у вигляді позбав-
лення волі на строк до 12 років. 

На Львівщині створили живий ланцюг 
пам’яті за загиблими у Слов’янську 
вертолітниками 

У вівторок у Броди доправи-
ли тіла п’ятьох загиблих у 

Слов’янську військовослужбовців 
в/ч А 2595. 

Ще за годину до того, як труни 
мали провезти центральною пло-
щею міста, люди вишикувалися 
живим ланцюгом вздовж остан-
ньої путі новітніх героїв України, 
повідомив кореспондент ІА ZIK. 

Над центральною площею ли-
нула траурна мелодія. Люди три-
мали національні прапори з жа-
лобними стрічками, живі квіти в 
руках. 

Квіткові крамниці розпродали 
майже весь запас гвоздик і гербер, 
які найбільше брали побратими 

загиблих льотчиків і пересічні 
бродівчани. 

На очах людей бриніли сльози. 
Траурна процесія пройшла від вій-
ськового аеродрому через центр 
міста до військової частини «Чер-
воні казарми», де служили полеглі 
воїни. 

Живий ланцюг бродівчани 
створили через усе місто, а най-
більше людей зібралося в центрі. 
Продавці на цей час — майже го-
дину — зачинили магазини. Ав-
токолона з домовинами полеглих 
на сході України вояків із Бродів 
рушила до військової частини, де 
мало відбутися поминальне бого-
служіння. 


