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У Володимирі-
Волинському син 
викинув матір 
із вікна 

Дорожнє господарство Волині 
фінансується всього на 12% 

На Львівщині 21 
людина отруїлася 
курами-гриль
із супермаркету 

Скрапленого газу в балонах чекають майже 400 волинських сіл 

До чергової частини Володи-
мир-Волинського МВ УМВС 

зателефонував черговий лікар 
травматологічного відділення і 
повідомив, що до них із перело-
мом ноги госпіталізована 54-річ-
на місцева жителька. 

Слідчо-оперативна група, 
яка прибула до лікарні, з’ясувала, 
що травмувалася жінка через 
свого 32-річного сина. З її слів, 
він виштовхнув її з вікна першо-
го поверху, а перед тим ударив 
в обличчя кулаком. Причиною 
конфлікту, як стверджує потер-
піла, стало те, що вона вимагала 
повернути гроші, які син нібито 
вкрав. 

Правоохоронці розпочали 
кримінальне провадження за по-
передньою кваліфікацією «умис-
не легке тілесне ушкодження» 
(ч. 1 ст. 125 Кримінального ко-
дексу України). 

Варто відзначити, що ма-
тір постійно проживає з сином, 
обоє випивають, тож конфлікти 
між ними — звична річ. 

План фінансування дорожньо-
го господарства Волині цьо-

го року становить 145,3 мільйона 
гривень, тобто приблизно 12% від 
щорічної потреби. 

За інформацією прес-служби 
обласної служби автомобільних 
доріг, план фінансування до-
рожнього господарства Волині у 
2013 році за бюджетною програ-
мою «Розвиток мережі й утриман-
ня автомобільних доріг загаль-
ного користування» становить 
145,3 млн грн. 

«Попри таке фінансуван-
ня (при щорічній потребі у 
1,2 млрд грн), на шляхах держав-
ного значення дорожникам Волин-

ського краю вдалося забезпечити 
основні вимоги до їх транспортно-
експлуатаційного стану. На міс-
цевих дорогах виконуються пер-
шочергові роботи, проводились і 
проводяться заходи з організації 
безпеки дорожнього руху», — ци-
тує прес-служба керівника відом-
ства Анатолія Посполітака. 

«Якщо говорити про сьогод-
нішній стан автодоріг, то ми зму-
шені констатувати: зимове утри-
мання обійшлось області в понад 
25 млн грн. Це значні кошти, які 
вже не будуть спрямовані на по-
кращення нинішнього стану до-
рожнього покриття», — заявив 
Анатолій Посполітак. 

У Львові 21 людина отруїлася 
курами-гриль із місцевого 

супермаркету. Четверо з них — 
діти. В усіх — підозра на саль-
монельоз. Головний епідеміолог 
Львівщини Наталія Тімко каже, 
що загрози життю пацієнтів не-
має.

Кожен постраждалий кушту-
вав курку-гриль із одного з су-
пермаркетів міста. За порушення 
санітарних вимог райвідділ мі-
ліції вже порушив кримінальне 
провадження.

Однак у самому магазині 
продаж курятини не припиняли. 
Його керівник розповів, що на 
підприємстві ініціювали перевір-
ку та внутрішнє розслідування. 
Заходи будуть вживати тільки 
після отримання її результатів. 

Нещодавно українським телека-
налом пройшла звістка — май-

же 400 волинських сіл із острахом 
чекають зими, бо опинилися без 
скрапленого газу в балонах. «Відо-
мостям» у «Волиньгазі» підтвердили 
цю новину. Дійсно, мешканців прак-
тично всіх районів області, які ви-
користовують скраплений газ у гос-
подарстві, спіткала «газова криза». 
Балони наповнювати нічим, а коли 
вирішиться проблема — волинські 
газовики не знають. 

За офіційною інформацією, яку 
надали у ПАТ «Волиньгаз», в об-
ласті не газифікованими досі за-
лишаються 376 сіл. Мешканці цих 
населених пунктів або ж користу-
ються скрапленим газом, або заго-
товлюють дрова. Газовики кажуть, 
що постраждалих від «газової кри-
зи» є більше, адже багато людей, які 
живуть у селах, навіть маючи газо-
провід, користуються скрапленим 
газом у балонах. Для них, звичайно, 
ця проблема не критична, однак со-
ціальної напруги додає. 

Тепер же «негазифікованим» се-
лянам доводиться сутужно: щоб на-
рубати дров, треба докласти фізич-
них зусиль. Найважче літнім людям: 
вони змушені за мізерні пенсії ще  й  
деревину на зиму купувати, і про-

сити когось, щоб нарубав дров. Ще 
один вихід — електроплити, але у 
зв’язку з тим, що в селах часто бува-
ють перепади напруги, це життя не 
полегшує. 

У «Волиньгазі» кажуть, що розу-
міють ситуацію, але нічого вдіяти не 
можуть, мовляв, підвели несумлінні 
постачальники — полтавський за-
вод-виробник зупинився на ремонт. 

Як розповів «Відомостям» на-
чальник Волинського обласно-
го газонаповнювального пункту 
ПАТ «Волиньгаз» Ігор Козачок, 
скраплений газ для забезпечення 
комунально-побутових потреб на-
селення області ПАТ «Волиньгаз» 
закуповує на спеціалізованих аук-
ціонах. Востаннє такий відбувся 
4 вересня. Згідно з договором купів-
лі-продажу між ПАТ «Волиньгаз», 
ПАТ «Укрнафта» і ТБ «Перша неза-
лежна біржа», «Волиньгаз» закупив 
скраплений газ, виконавши договір-
ні зобов’язання в повному обсязі. 
Однак, за словами пана Козачка, з 
невідомих причин «Укрнафта» досі 
не відвантажила скраплений газ.

— У жовтні ще жодного аукціону 
не відбулось, а через те, що ми не мо-
жемо придбати скраплений газ для 
потреб населення і реалізувати при-
дбаний ще у вересні, «Волиньгаз» 

припинив реалізацію цього енерго-
ресурсу, що, зрозуміло, призвело до 
великої кількості скарг, — пояснив 
Ігор Козачок. 

У прес-службі «Волиньгазу» роз-
повіли, що вони надіслали звернен-
ня до уряду та міністра енергетики 
та вугільної промисловості з про-
ханням посприяти вирішенню кри-
тичної для області ситуації, однак 
відповіді наразі не надходило. А тим 
часом сотні волинських родин готу-
ються до найгіршого. 

Ірина КОСТЮК 

Турбота про ветеранів Великої Вітчизняної 
— моральний обов’язок влади 
Соціальний захист ветеранів війни 
є і завжди залишатиметься пріо-
ритетом державної політики. «Ми 
вважаємо це нашим моральним 
обов’язком перед поколінням, яке 
винесло на своїх плечах усі тяготи 
воєнного лихоліття», — сказав 
Віктор Янукович цими днями у Мін-
ську, підтримуючи ініціативу оголо-
шення 2015 року Роком ветеранів 
Великої Вітчизняної війни. 

На виконання соціальних ініціа-
тив Президента у 2012 році додатко-
во до передбаченого бюджетом зрос-
тання пенсій інвалідів війни було 
підвищено одноразову допомогу до 
Свята Перемоги. Залежно від групи 
інвалідності ця категорія ветеранів 
отримала від 1720 до 2200 гривень. 
Це вдвічі більше, ніж у 2011 році. 
Підвищену допомогу надали 167 583 
інвалідам війни. У 2013 році розмір 
виплат щорічної разової грошової 
допомоги до 5 травня ветеранам 
війни та жертвам нацистських пе-
реслідувань порівняно з минулим 
роком зріс в середньому на 10%. 
Загалом на її виплату з державно-
го бюджету цьогоріч спрямували 
821,3 мільйона гривень. На Волині 
таку допомогу в 2013 році своєчасно 
отримали 43,7 тисячі осіб. Загальна 
сума виплат сягнула 17,1 мільйона 
гривень. 

З 1 травня 2013 року зросли над-
бавки учасникам бойових дій у пері-
од Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років, а також інвалідам війни 
ІІ і ІІІ груп із числа учасників бойо-
вих дій, яким виповнилося 85 років 
і більше. Їм тепер доплачують, як і 
інвалідам війни І групи. Отже, що-
місячна мінімальна пенсійна випла-
та для всіх цих категорій на сьогодні 
становить 2547,9 гривні. З початку 
нинішнього року на них стали по-
ширюватися й усі пільги, що перед-
бачені законодавством для інвалідів 
війни І групи. 

З 1 травня 2012 року відчули 
підтримку держави 172,4 тисячі 
осіб, які є членами сімей померлих 
інвалідів війни. Саме з цього часу 
їм замість 28% прожиткового мі-
німуму для непрацездатних осіб 
почали щомісячно доплачувати до 
пенсій по 42%, як і членам сімей за-
гиблих військовослужбовців. Серед-
ній розмір такого збільшення ста-
новив 117,32 гривні. Крім того, на 
41,9 гривні зріс розмір підвищення 

до пенсії для 1 мільйона 280 тисяч 
учасників війни та колишніх в’язнів 
нацистських концтаборів. 

Для всіх учасників Великої Ві-
тчизняної, починаючи з травня 
2012 року, доплата до пенсії зросла 
з 10 до 15% прожиткового мінімуму 
для непрацездатних осіб, а для тих, 
хто нагороджений медалями, — з 
15 до 20%. У результаті протягом 
травня–грудня 2012 року 1 міль-
йон 300 тисяч осіб щомісяця додат-
ково отримували в середньому по 
42 гривні. Ці кошти їм виплачують і 
цьогоріч. 

У 2012 році вперше після три-
валої перерви держава почала ви-
діляти кошти на придбання житла 
інвалідам війни. Завдяки цьому 
фронтовики безоплатно отримали 
225 квартир. На їх купівлю з дер-
жавного бюджету залучено майже 
72 мільйони гривень. Шість по-
мешкань одержали інваліди-фрон-
товики, які проживають на Волині. 
З них чотири — у місті Луцьку, по 
одному — в Камінь-Каширському і 
Ратнівському районах. Цьогоріч на 
забезпечення житлом інвалідів Ве-
ликої Вітчизняної війни I групи, які 
довготривалий термін перебували 
на квартирній черзі, у державному 
бюджеті передбачили 75,3 мільйона 
гривень, із них 2,5 мільйона спрямо-
вують на Волинь. Держава взяла на 
себе й повне фінансування відвіда-
ння ветеранами місць бойової слави. 

Оточені увагою і підтримкою 
влади всі 46 тисяч 100 ветеранів ві-
йни, які мешкають на Волині. Тери-
торіальні центри міст області опіку-
ються 16 тисячами ветеранів Великої 
Вітчизняної, яким, відповідно до 
їхніх потреб, надаються різні види 
соціального обслуговування, а пе-
ріодично й грошова допомога. Що-
місячно майже 33 тисячі учасників 
бойових дій користуються пільгами 
на оплату житлово-комунальних по-
слуг, на що лише цьогоріч уже спря-
мовано з держбюджету 66,2 мільйо-
на гривень. Із початку 2013 року 15 
волинянам — інвалідам війни безо-
платно провели капітальний ремонт 
житлових будинків і квартир, у що 
загалом вклали 211,6 тисячі гривень 
державних коштів. 

В обласних закладах охорони 
здоров’я налагоджена чітка робота 
з обстеження та лікування ветеранів 
війни. Кожна районна лікарня має 
відповідні палати для цих людей. 
Кваліфіковану медичну допомогу 
спеціалістів ветерани отримують у 
Волинському обласному госпіталі 
для інвалідів війни, де можуть од-
ночасно лікуватися 200 пацієнтів. У 
2012 році в цьому закладі поправи-
ло своє здоров’я майже п’ять тисяч 
хворих. «Це один із найкращих в 
Україні такого роду медичних спе-
ціалізованих закладів із сучасними 
зручностями», — зазначив, вітаючи 
цьогоріч у госпіталі пацієнтів-вете-

ранів із Днем Перемоги, голова об-
лдержадміністрації Борис Клімчук. 
За три останніх роки тут провели 
масштабні роботи з капітального 
ремонту, в що вклали близько чоти-
рьох мільйонів гривень бюджетних 
і спонсорських коштів. Тепер усі 
палати для ветеранів облаштовані 
санвузлами. У планах 2014 року — 
капітальний ремонт даху та п’ятого 
поверху, а також оновлення котель-
ного господарства. 

Торік за рахунок субвенцій 
держбюджету госпіталь отримав 
нове обладнання, зокрема цифро-
вий рентгенапарат, 12-канальний 
електрокардіограф, безтіньовий 
операційний світильник. Окрім цьо-
го, меценати закупили для потреб 
лікувальної установи фіброгастрос-
коп, електрокардіограф, обладнання 
для масажного та кабінету лікуваль-
ної фізкультури. «Головне завдання 
для нас — зберегти на якомога біль-
ше років здоров’я шанованих нами 
фронтовиків, які вибороли кров’ю і 
потом Велику Перемогу», — наголо-
шує Борис Клімчук. 

На оздоровлення ветеранів ві-
йни, які мешкають на Волині, у 
2013 році передбачили 1,9 млн грн. 
Станом на 1 жовтня профінансовано 
1,2 млн грн. У рамках виконання Ре-
гіональної цільової програми соці-
ального захисту населення на 2012–
2014 роки торік за кошти обласного 
бюджету вперше оздоровлено 65 ве-
теранів на суму 231,6 тисячі гривень. 
Цьогоріч на санаторно-курортне 
лікування фронтовиків у обласно-
му бюджеті передбачили не менше 
— 250 тисяч гривень. Уже придбали 
55 путівок. 

Незважаючи на поважний вік, 
наші ветерани беруть активну 
участь у громадсько-політичному 
житті краю, розкривають молоді 
всю правду про лихоліття війни і 
ціну перемоги. За дев’ять місяців 
2013 року на фінансову підтримку 
статутної діяльності громадських 
організацій інвалідів і ветеранів 
із обласного бюджету виділили 
88,3 тис. грн. 

«Дбаймо про наших ветеранів. 
Щодня даруймо їм свою турботу, 
увагу і тепле слово. Цінуймо їхній 
подвиг, шануймо старість», — за-
кликав волинян голова облдержад-
міністрації Борис Клімчук. І тут 
важко щось додати. 

Василь НЕЧИПОРУК 

На Любомльщині відкрили 
дитячий садок 
У селі Хворостів відбулось урочисте відкриття дитсадка. 
Для потреб дошкільного закладу за кошти районного 
та місцевого бюджетів реконструювали частину 
приміщення Хворостівської ЗОШ. Збудовано окремий 
вхід у ДНЗ, облаштовані відповідно до санітарно-
гігієнічних вимог ігрова кімната, спальня, роздягальня. 
Найближчим часом для малечі зроблять ігровий і 
спортивний майданчики. На сьогодні функціонує одна 
різновікова група, в якій виховується 20 дітей. 

У Ковелі в багатоповерхівці 
мало не згоріла жінка 
Вранці 26 жовтня у підвальному приміщенні 
9-поверхового будинку, що на вулиці Заводській у 
Ковелі, сталася пожежа. Під час гасіння рятувальники 
знайшли непритомну жінку за дерев’яними 
перегородками. Її одразу госпіталізували до 
Ковельської районної лікарні. За кілька хвилин 
пожежники попередили подальше поширення вогню та 
локалізували пожежу, а через чверть години повністю її 
ліквідували. Вогонь пошкодив матрац та особисті речі. 

784
на стільки млн грн упродовж 
дев’яти місяців цього року було 
реалізовано у Луцьку послуг 
профільними підприємствами 
облцентру (40% загальнообласного 
обсягу). З них населенню надано 
послуг на 145 млн грн. 


