
Голова облдержадміністра-
ції Борис Клімчук і Луцький 

міський голова Микола Романюк 
ознайомились із ходом першо-
чергових заходів, пов’язаних із 
запобіганням виникненню над-
звичайних ситуацій на території 
житлової забудови на вул. Героїв 
УПА в Луцьку. Про це повідомляє 
прес-служба ОДА. 

Генеральний директор підряд-
ної організації ПАТ «Луцьксан-
техмонтаж №536» Ігор Чорнуха 
розповів про протизсувні роботи, 
які будівельники зараз проводять 
вздовж берега старого русла річ-

ки Стир. «Роботи відбуваються 
в кілька етапів: ми здійснюємо 
відсипку технологічної дороги та 
влаштовуємо буро-набивні палі, 
після чого зробимо підпірну стіну. 
Також очистили будівельний май-
данчик від дерев, завезли майже 
30 тисяч кубів землі та зробили 
частину дренажних робіт. Пара-
лельно, якщо вирішиться питан-
ня з мешканцями, які не бажають 
під’єднуватися до центральної 
труби, прокладатимемо каналіза-
цію», — каже будівельник. 

Микола Романюк підтвердив, 
що не всі мешканці вул. Героїв 
УПА погоджуються на підключен-
ня своєї каналізації до централь-
ного колектора. 

«Люди зобов’язані 
під’єднатися до центрального 
колектора, — наголосив голова 
ОДА. — Під це рішення є гроші. 
Вже профінансовано 1,5 млн грн. 
Завтра будівельники отримають 
ще 3,5 млн грн». Голова правління 
ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» 
Григорій Чорнуха сказав, що в зоні 
лиха перебувало 37 будинків. За-
раз ситуація контрольована. 

У селі Велика Розтока, що на 
Закарпатті, на трирічного 

хлопчика впав телевізор, від 
чого малюк помер по дорозі в 
лікарню. 

Правоохоронці з’ясували, 
що батьки малюка на момент 
трагедії були вдома. Матір ви-
йшла з кімнати, щоб приготува-
ти вечерю, а батько піднявся на 
другий поверх у ванну кімнату, 
де напускав воду для купання 
сина. Дитину залишили погра-
тися наодинці на кілька хвилин. 

Раптом жінка почула силь-
ний гуркіт у спальні, де лишила 
малечу. Коли зайшла туди, то 
побачила жахливу картину: її си-
ночок лежав на підлозі, причав-
лений величезним телевізором. 
Імовірно, хлопчик намагався ви-
лізти на тумбочку й перекинув 
пристрій на себе. 

Малюка негайно повезли до 
лікарні. На півдорозі зустріли 
карету швидкої допомоги, яка 
вже їхала їм назустріч. 

Медики намагалися нада-
ти дитині невідкладну медичну 
допомогу прямо в машині, але, 
попри їхні зусилля, дорогою до 
лікарні дитина від отриманих 
травм померла, повідомили в об-
ласному управлінні МВС. 

Наразі слідчі з’ясовують об-
ставини загибелі малечі.
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Соціум

Західні синоптики не втомлюються 
пророкувати Україні страшні морози 

Лікування дітей-діабетиків обходиться 
батькам у кілька тисяч гривень на місяць

Мешканці Вишкова не хочуть 
під’єднуватися до каналізації 

Західні синоптики прогнозують 
Україні цього року сильні та 

тривалі морози. А от вітчизняні 
метеорологи заспокоюють і гово-
рять про доволі м’яку зиму, розпо-
відає ТСН. 

Минулого тижня змусив 
здригнутися Європу шторм «Свя-
тий Юда». Урагану такої сили тут 
не бачили останні 20 років. Навіть 
підготовлені та, здавалося б, захи-
щені країни не змогли врятувати 
своїх жителів. 

Однак інший погодний рекорд 
цього тижня мала й Україна: най-
тепліший день жовтня більш як за 
100 років. Те, що діється з погодою 
цього року, ламає всі звичні теорії 
синоптиків і змушує боятися, що 
зима століття таки можлива. 

За підрахунками науковців, у 
нерівних битвах із природними 
катаклізмами гине більше людей, 
ніж під час військових конфліктів. 
Наприклад, цього тижня справ-
жнім полем бою стали Північна та 
Західна Європа — «Святий Юда» 
забрав 15 життів. У Нідерландах 
його назвали найпотужнішим за 
останні 20 років.

Шаленими вітрами і лютими 
морозами лякають і Україну. Од-
нак поки що вітчизняні метеоро-
логи заспокоюють і зазначають, 
що цьогорічна зима буде м’якою.

Водночас Інтернет рясніє по-
відомленнями про найхолоднішу 
зиму за останні сто років. Автори 
цих апокаліптичних прогнозів — 
американський метеоролог Джо 
Бастарді та німецький синоптик 
Домінік Юнг. Останній радить уже 
купувати теплий одяг, бо переко-
наний, що глобальне потепління 
цієї зими пройде повз Україну.

«У вас будуть сильні, тривалі 
морози, особливо в січні-лютому, 
середня температура буде мінус 15 
градусів удень і мінус 25 уночі», — 
зазначив Домінік Юнг.

До таких прогнозів після по-
вного провалу під час березнево-
го снігового колапсу чиновники і 
комунальники готуються показо-
во. А от архітектор Георгій Духо-
вничий попереджає про небезпеку 
під час морозів. За його словами, 
можуть упасти будинки, які давно 
називають столичними пізанськи-
ми вежами.

На Волині 155 дітей страждають 
цукровим діабетом. Щороку цю 
страшну недугу діагностують 
у середньому в двох десятків 
маленьких волинян. Хвороба ніяк 
не проявляється зовні — цукор 
зсередини вражає та роз’їдає всі 
органи. Єдине, на що спроможна 
держава, — це забезпечити хворих 
діток інсуліном іноземного вироб-
ництва. З рештою проблем родини 
діабетиків борються самотужки. 
З чим стикаються сім’ї, де ростуть 
хворі на цукровий діабет діти, ді-
знавалися «Відомості». 

Завідувач ендокринологічного 
центру Волинського обласного тери-
торіального медичного об’єднання 
Тетяна Черниш розповіла, що цу-
кровий діабет серед дітей діагнос-
тують навіть у дошкільному віці. 
Якщо раніше недуга проявлялась у 
підліткові роки, то тепер її виявля-
ють у новонароджених і дошкільнят. 
Помітивши, що дитина багато п’є, 
часто ходить у туалет, має нормаль-
ний апетит, але при цьому втрачає 
вагу, батьки повинні звернутися до 
лікаря. Якщо діагноз «цукровий діа-
бет» підтвердиться, дитину госпіта-
лізують і визначають тип діабету. 
За словами пані Черниш, маленькі 
волиняни переважно страждають 
діабетом І типу, коли підшлункова 
залоза втрачає здатність виробляти 
інсулін самостійно, через що таких 
пацієнтів одразу «підсаджують» на 
інсулін. 

Лучанка Ірина В., якій довело-
ся зіткнутися з цукровим діабетом, 
поскаржилася «Відомостям», що 
інсулін приписують одразу всім, 
незважаючи на те, що є інші шляхи 
лікування. Так, за її словами, був ви-
падок, коли батьки повезли дитину 
на обстеження до Києва, де дізнали-
ся, що діабет на такій стадії можна 
було почати лікувати без уведення 
інсуліну. 

Ендокринолог Тетяна Черниш 
каже, що волинські лікарі спеці-
ально не призначають пацієнтам 
інсулін. Мовляв, є таке поняття, як 
«медовий місяць» діабету, коли в 
організмі інсулін може певний час 
продукуватися сам. Були випадки, 
коли діти «сходили» з інсуліну, од-
нак після перенесення інших хвороб 
змушені були повертатися до його 
введення знову. Лікар запевнила, що 
держава забезпечує волинських діа-
бетиків потрібним гормоном на сто 

відсотків. 
Батьки луцьких діток-діабетиків 

підтверджують, що перебоїв із ви-
дачею інсуліну дійсно не було дав-
но, але їх непокоять інші проблеми. 
Найперша — тестові смужки для 
визначення рівня цукру в крові. Їх 
потрібно використовувати перед 
кожним прийомом їжі, щоб знати, 
скільки гормону колоти і що можна 
з’їсти. В середньому на день потріб-
но п’ять-шість таких смужок. Ко-
штують вони недешево — в межах 
250 гривень за 50 штук, яких виста-
чає трохи більше як на тиждень. У 
місяць лишень на одні смужки треба 
витратити майже тисячу гривень. 
Навчені бідою батьки вже знають, 
що купувати тест-смужки вдвічі де-
шевше у Польщі або Білорусі. 

Матір хворої на діабет дити-
ни пані Світлана каже, що держава 
надає їм усього по 10–11 упаковок 
смужок на рік, їх вистачає ледве на 
три місяці, але цьогоріч ще жодної 
смужки вони не бачили. Завідувач 
ендокринологічного центру Тетяна 

Черниш підтвердила, що смужок 
поки не виділяли, але, за її словами, 
до кінця року кожна інсулінозалеж-
на дитина їх отримає. 

Бідкаються родини маленьких 
діабетиків і тим, де взяти гроші на 
інсулінову помпу. Лікарі називають 
її штучною підшлунковою залозою. 
Помпа дає можливість не колоти ін-
сулін кожні кілька годин, оскільки 
він уводиться у спеціальний резер-
вуар, задається програма, завдяки 
чому гормон потрапляє в організм 
дитини тоді, коли треба, у необхід-
ній дозі. Резервуар із інсуліном і 
голки доводиться змінювати раз на 
кілька днів. І якщо помпи надаються 
безкоштовно, то купівля голок і ре-
зервуара обходиться сімейному бю-
джету до півтори тисячі гривень на 
місяць. Статистика підтверджує, що 
волиняни таких грошей не мають. У 
Луцьку з 34 дітей-діабетиків усього 
шестеро ходять із помпами, ще 18 
розподілені в інших районах Волині. 

— Помпа — це, звісно, не па-
нацея, але можливість відірвати-

ся від дому. Через те, що потрібно 
постійно колоти інсулін, дитина 
прив’язана до місця проживання. 
Помпу можна «вибити» у держави 
безкоштовно, але в такому разі тре-
ба на п’ять років укласти угоду з фір-
мою «Медтронік», у якої ми повинні 
закуповувати голки й інсулінові ре-
зервуари для помп. Іншого виходу 
немає, оскільки ця фірма обслуговує 
помпи, а купити їх самотужки мало 
хто спроможний: вартує такий при-
стрій 26 тисяч гривень, — розповіла 
лучанка Ірина. 

— Діабет — хвороба, яка вима-
гає дорогого лікування. Щоб під-
тримувати цукор у нормі, необхідні 
великі гроші. Крім медикаментів, 
потрібне ще й спеціальне харчуван-
ня. До всього ж ми купуємо ліки, які 
за кордоном надаються діабетикам 
безкоштовно. Йдеться про вітаміни, 
гепатопротектори, — поскаржилася 
пані Тетяна, син якої уже 11 років 
живе з цукровим діабетом. 

«Відомості» поцікавились у за-
відувачки ендокринологічного цен-
тру Тетяни Черниш, чи можливо 
забезпечити діабетиків потрібними 
ліками, крім інсуліну. Лікар повіда-
ла, що ні, на жаль, держава іншими 
медикаментами допомогти не може, 
та наголосила, що батьки хворих на 
цукровий діабет діток отримують 
соціальну допомогу, сума якої стано-
вить трохи більше тисячі гривень на 
місяць. Крім того, 20–25 маленьких 
волинян-діабетиків щороку їздять 
на оздоровлення у санаторії. 

— Якщо держава відмовляється 
від нас, нам доводиться рятуватися 
самостійно. Хвороба серйозна, по-
требує великих грошей, які не всі 
мають. І дитина, коли бачить, що у 
родині фінансові труднощі, почу-
вається неповноцінною, а це дуже 
позначається на стані її здоров’я. В 
європейських країнах такого немає. 
Сім’я живе спокійно, бо не перейма-
ється тим, чи буде завтра інсулін, де 
взяти гроші на інші потреби, — каже 
лучанка Ірина. 

Тому луцькі родини вирішили 
об’єднатися, щоб створити громад-
ську організацію, яка б надавала 
елементарну підтримку сім’ям, у які 
прийшла біда під назвою «цукро-
вий діабет». Поки вони планують 
працювати у Луцьку, залучаючи біз-
несменів, благодійників, які могли 
б придбати необхідні медикаменти 
для маленьких лучан. 

Ірина КОСТЮК 

Телевізор вбив 
дитину

Українцю загрожує до 10 років 
ув’язнення за спробу дати хабар 
Польські прикордонники затримали громадянина України, 
який намагався дати їм хабар у розмірі 20 доларів, щоб 
його не притягували до відповідальності за порушення 
Правил дорожнього руху. Про це УНН повідомили у прес-
службі Прикордонної служби Польщі. 27-річний українець 
вирішив покласти гроші в поліцейську машину, сподіваю-
чись, що посадові особи не будуть виконувати своїх служ-
бових обов’язків. Після цього чоловік був заарештований. 
У Польщі спроба підкупу карається строком до 10 років 
позбавлення волі. 

Маршрутка в’їхала в зупинку 
з людьми 
У вівторок уранці в селищі Кольчино Мукачівського 
району Закарпатської області маршрутне таксі під час 
обгону в’їхало в зупинку, внаслідок чого постраждали 
чотири людини. Один із пішоходів встиг відскочити, але 
чотири жінки потрапили під колеса маршрутки й отри-
мали травми різної тяжкості. 58-річний водій після цього 
проїхав ще близько 150 метрів і лише тоді зупинився. За 
його словами, у машині відмовила педаль гальма, а на 
зустрічній смузі був автомобіль, тому він був змушений 
скерувати автобус у бік зупинки. 

3,1
у стільки разів станом на початок 
листопада у порівнянні з мину-
лорічними зросли в Україні ціни 
на овочі «борщового набору». 
Зокрема, продукти подорожчали 
через поганий врожай і скоро-
чення посівних площ. 

5

Президент України Віктор Януко-
вич доручив Прем’єр-міністру 

України Миколі Азарову вжити 
вичерпних заходів щодо сплати 
суб’єктами господарювання подат-
ків і зборів за фактичним місцем 
ведення ними господарської діяль-
ності. Про це днями поінформував 
голова облдержадміністрації Борис 
Клімчук на оперативній нараді. 

«Мета доручення — забезпечити 
«збалансованість соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів», — за-
значив Борис Клімчук. 

Документ також передбачає гли-
бокий аналіз співвідношення місць 
реєстрації суб’єктів господарювання 
як платників податків і фактичних 
місць ведення ними господарської 
діяльності, наслідків випадків, коли 
місця реєстрації і місця ведення гос-
подарської діяльності не збігаються, 
та підготовку за результатами аналі-
зу пропозицій щодо мінімізації та-
ких негативних явищ для місцевих 
бюджетів.

Підприємства 
зобов’язали платити 
податки за місцем 
ведення бізнесу 

Українці краще 
за росіян знають 
англійську 

Міжнародний освітній центр 
Education First підготував 

черговий індекс володіння ан-
глійською мовою. Нинішнього 
року Україна вперше потрапила 
до переліку. Рейтинг сформо-
вано за підсумками тестів, які в 
2012 році склали 750 тисяч до-
рослих зі 60 країн.

Краще за інших англійською 
мовою, за інформацією Education 
First, володіють у Скандинавії. 
Натомість найгірше мову Шек-
спіра знають в арабських країнах 
(три останніх місця — за Алжи-
ром, Саудівською Аравією та 
Іраком). Україна розташувалася 
в списку на 27-му місці, відстав-
ши від Японії на одну позицію 
та на чотири пункти обігнавши 
росіян. 


