
«Відомості» на своїх сторінках уже 
порушували проблему дітей, хво-
рих на цукровий діабет. Ми писали, 
що минулого року в Луцьку батьки 
об’єдналися в громадську організа-
цію «Інсулін», щоб разом боротися 
за покращення рівня лікування 
й діагностики недуги. Минулого 
тижня вони зібралися, щоб отри-
мати медичні засоби, які їм закупив 
разом зі своїми колегами льотчик-
випробувач 1-ї категорії Олександр 
Лиходід. Небайдужі пілоти придба-
ли медикаменти (голки до шприц-
ручок, тест-смужки, ланцети) в ОАЕ 
на суму понад 40 тис. грн. Тож 30 
діток отримають необхідні медза-
соби. 

Голова ГО «Інсулін» Ірина Аксе-
новська перед початком вручення 
медикаментів зауважила, що запро-
сила журналістів на засідання не для 
піару. Вона сподівається, що після 
висвітлення проблем, які нині іс-
нують у сім’ях, де є хворі діти, мож-
ливо, відгукнуться небайдужі люди, 
що мають гроші та готові допомогти. 

Саме так було й із Олександром 
Лиходідом. Він у Інтернеті побачив 
сюжет про те, як активісти ГО «Інсу-
лін» на прийомі у Луцького місько-
го голови порушували питання, що 
стосуються профілактики, діагнос-
тики та лікування цукрового діабету 
в дітей. Адже сьогодні за кошти дер-
жавного бюджету хворі отримують 
тільки інсулін, і то з «Новорапідом» 
(один із його видів) виникали пере-
бої у постачанні. 

— Мабуть, пілота вразила наша 
наполегливість, — розповідає Ірина 
Аксеновська, — тому й вирішив ра-
зом зі своїм екіпажем нам допомог-
ти. Знаю, що у нього самого син хво-
рий на цукровий діабет. Крім того, 
про свої потреби ми вирішили роз-
повісти Червоному Хресту в Араб-
ських Еміратах. Олександр Лиходід 
організував відправку нашого листа. 
Однак відповіді ще не надходило.

Голова ГО «Інсулін» повідоми-

ла, що сьогодні, зважаючи на подо-
рожчання ліків на 50%, сім’я пови-
нна віддати близько трьох тисяч на 
необхідні медпрепарати, і це крім 
інсуліну та ліків від різноманітних 
ускладнень, що виникають унаслі-
док діабету.

— Чотири смужки в день іде, — 
розповідає мама хворої дівчинки. 
— До нашого глюкометра упаковка 
вартує 400 грн, а їх потрібно дві. Так 
само голки треба міняти — за пра-
вилом, необхідно колоти щоразу 
новою, але так ніхто не робить: еко-
номлять. Так само ланцети, якими 
палець пробивається, треба зміню-
вати — от і виходить до трьох тисяч. 
Дитина вимагає особливого догляду, 
дуже погано, наприклад, коли на 
грип захворіє. 

На запитання, що отримали без-
коштовно від держави, мама відпо-
віла:

— Смужки давали ще у серпні, 
але не до такого глюкометра, як наш, 
а до гіршого, що неправильно пока-
зує. І смужка кожна бракована була. 
Інсулін є, хоча казали, що з «Ново-
рапідом» якісь були перебої, але ми 
приймаємо інший. Лікар вираховує 
дози і видає не із запасом, а так, щоб 
тільки вистачило. 

Ще раз перед журналістами Іри-
на Аксеновська загострила питання 

санітарно-курортного лікування 
таких дітей. Адже в Україні є тіль-
ки один спеціалізований санаторій 
«Миргород», який приймає хворих 
на діабет, і до того ж, щоб відправи-
тися туди за кошти соцстраху, один 
із батьків повинен працювати і спла-
чувати податки. 

— Не можемо добитися, щоб 
діти мали профілактику незалежно 
від того, працює мама чи ні, — каже 
пані Ірина. — Є сім’ї, де тато інвалід 
і мама сидить удома по догляду за 
дитиною, — виходить, що їм ніколи 
не можна отримати путівку. Грошей, 
щоб її придбати, а це 7 тис. грн на 
одного, такі родини не мають. Ми на 
Верховну Раду через депутата Івахі-
ва просили винести це питання. Од-
нак на сьогодні воно відкрите. Напи-
сали три листи й у МОЗ — отримали 
відповіді ні про що. Але є один пози-
тивний момент — нещодавно у Киє-
ві вийшли на Міжнародну діабетич-
ну асоціацію України, яка люб’язно 
взяла нас у свою команду. Отож ми 
вже не самі, надіюся, це членство 
допоможе нам вирішувати свої про-
блеми. 

Серед плюсів діяльності громад-
ської організації її голова назвала й 
те, що тепер у 13 школах Луцька, де 
вчаться хворі діти, з медсестрами 
було проведено інструктажі та ви-

ділено глюкометри. Адже нещодав-
но був неприємний випадок, коли 
восьмирічна дівчинка мало не впа-
ла у кому. А медсестра замість того, 
щоб дати дитині воду із цукром, ви-
користовувала нашатир. 

Також у Луцьку продовжує ро-
боту «Школа адаптації хворих на 
цукровий діабет», де вчать дітей 
самоконтролю, щоб вони знали все 
про свою хворобу і правильно себе 
поводили у побуті та школі. 

Людмила ПОЛІЩУК
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06:45, 07:15, 07:45, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 19:30, 00:15 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:10 «Особистий рахунок»
07:35, 14:20 «Маша і ведмідь» 
08:35, 21:00 «Чистоnews»
09:40 «Шість кадрів»
10:35 «Міняю жінку - 7»
12:20 «Хоробрі серця»
14:40 Х/ф «Діамантова рука» 
16:45, 03:45 «ТСН. Особливе»
17:10, 02:15 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 4» 
20:30 «Секретные материалы 

- 2014»
21:20 Т/с «Свати» 
22:30 «Гроші»
23:30 «Сказочная Русь»
00:30, 04:10 Т/с «Убивство 2» 
01:30 Т/с «Терпкий смак кохан-

ня» 

05:25 Т/с «Повернення Мухтара 
2»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 12:00, 14:00, 17:45 
«Новини»

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20, 12:25 Х/ф «Кохання, як 
нещасний випадок»

14:20 «Судові справи»
15:10 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 04:55 «Подробиці»
20:30 Т/с «Каяття»
22:55, 03:25 Т/с «Безодня» 
00:55 Х/ф «Виклик» 

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
01:45 Події

09:15, 14:00, 15:25 Т/с «Слід» 
10:00 Т/с «Довга дорога додо-

му» 
13:10 Т/с «ОСА» 
18:00 Т/с «Красуня Ляля» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «П’ятницький 4» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Законослухняний 

громадянин» 
02:30 Т/с «Форс мажори 2» 

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
10:50 «ВусоЛапоХвіст»
12:15 Х/ф «Король повітря» 
14:10 «КВК-2014»
16:15 «Орел і Решка»
18:10 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка. Шопінг»
20:00 «Орел і Решка. На краю світу»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Зоряний шлях» 
00:15 Х/ф «Еон Флакс» 
01:45 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:30 Х/ф «Настя»
11:05 Х/ф «Зимовий вечір у 

Гаграх»
12:35, 19:35 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
14:25, 21:25 Т/с «Пуаро Агати 

Крісті»
16:20 Х/ф «Життя та незвичайні 

пригоди Робінзона Крузо»
18:00 Х/ф «Рецепт її молодості»
23:15 Х/ф «Футболіст»
00:45 Х/ф «Результат»
04:10 Бійцівський клуб
04:55 Кіноляпи

04:50 У пошуках істини
05:35 «Вiкна-Новини» Спецре-

портаж
06:25, 16:00 «Все буде добре!»
08:05 «Зіркове життя. Мамині 

синочки»
09:10 Х/ф «Будьте моїм чолові-

ком...» 
10:55 Х/ф «Прощання»
12:55 «Битва екстрасенсів 14»
15:00 «Все буде смачно!»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:00 Т/с «Коли ми вдома» 
19:55 «Куб - 5»
22:35 «Детектор брехні - 6»
00:00 «Один за всіх»
01:10 Нічний ефір

04:40 Служба розшуку дітей
04:45 Світанок
05:50, 19:20 Надзвичайні новини
06:35, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:20 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:15 Х/ф «Танго і Кеш»
12:30, 13:20 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
14:05, 16:20 Х/ф «Нестримні»
16:45 Х/ф «Нестримні-2»
20:30 Дістало!
21:35 Свобода слова
00:35 Х/ф «Крикуни» 
02:30 Х/ф «Роккі Бальбоа» 

06:00 М/с «Гарфилд и его друзья»
07:10, 21:20 Т/с «Интерны»
08:40, 15:10 Т/с «Универ»
11:00, 16:40, 02:35 Comedy Club
13:45 Разрушители мифов
14:45 Т/с «Оранжерея»
17:25, 04:25 Comedy Woman
18:20 Т/с «ОНЛАЙН. ВНЕ СЕТИ»
18:55 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
20:25 Т/с «СашаТаня»
23:00 Х/ф «Ворон» 
01:10 Х/ф «Та сторона» 

05:50 Kids Time
05:55 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06:35 М/с «Нові пригоди мисливців 

за привидами»
07:00, 09:00 Т/с «Татусеві дочки»
08:00, 14:00 ШОУМАНІЯ
11:00 Т/с «Молодята»
14:55 Т/с «Вороніни»
15:55 Х/ф «Хоттабич»
18:00, 02:10 Репортер
18:20, 01:25 Абзац!
19:00 Стажисти №3
21:15 Супермодель по-українські 

№10
23:20 Х/ф «Самотній за контр-

актом»
02:15 Т/с «Віола Тараканова-2»
03:40 Т/с «До смерті гарна» 

06:00 Бандитська Одеса
07:00, 14:10 У пошуках істини
07:50 Суперкораблі. Катамаран 

«Кет»
08:40 Вражаючі кадри
10:30, 19:20 Далеко і ще далі
11:30 Дикі острови. Шрі-Ланка
12:20 Смертельна зустріч. Убивча 

швидкість
13:10 Шукачі неприємностей. Рана 

і вогонь
15:00 Правила життя. Хвилі. Неви-

димі вбивці
15:50 Сучасні дива
16:40 Полювання на вбивць
18:30, 23:40 Шукачі неприєм-

ностей
20:20 Секретні території. Атланти з 

планети Сіріус
21:10 Секретні території. Дорога 

до воріт долі
22:00 Африка. Пустеля Калахарі
22:50 Найнебезпечніші тварини. 

Міські джунглі
00:30 Європейський покерний тур
01:20, 02:10, 03:00, 03:40, 04:30 

Містична Україна

05:30 Х/ф «Адвокат» 
08:05 «Правда життя. Професія 

тренер»
08:35 «Агенти впливу»
09:30 Х/ф «Небо скрізь одна-

кове...» 
11:05 Т/с «Шериф - 2» 
15:00 Т/с «Павутиння - 6»
19:00, 21:40, 02:30, 04:20 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 9»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13» 
23:45 Т/с «Гаваї 5.0» 
00:40 Т/с «Рей Донован» 
03:00 Х/ф «Майже як люди» 
04:50 «Випадковий свідок»

06:00, 07:20 М/с «Лалалупси» 
06:20, 10:20 М/с «Маша і Ведмідь» 


06:50, 09:20 М/с «Клуб Вінкс: 

Школа чарівниць» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» 
08:55 М/с «Каспер» 
10:55 Єралаш
12:00 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13:00 Богиня шопінгу
14:50, 19:00 Панянка-селянка
15:50 Віталька
17:00 Т/с «Світлофор»
20:00 Т/с «Кухня» 
21:00 Країна У
21:30 Одного разу під Полтавою
22:00 Розсміши коміка
23:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 Т/с «Ходячі мерці» 
00:50 Теорія зради
02:20 Чортівня щодня
03:10 Т/с «Чемпіонки» 
03:55 З ночі до ранку

05:50 5 інгредієнтів
06:30 Телеторгівля
07:35, 14:10 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:25, 17:15 Жіноча форма
12:20, 23:10 Модний вирок
13:15 Час краси
14:50 Запитайте у кухаря
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:00 Квадратний метр
18:10 Т/с «Небесне кохання» 
19:00 Д/с Ігри долі
21:00 Все для мами
22:10 Д/с Зіркові історії
00:10 Що для вас корисно?
01:10 Х/ф Кілька простих бажань 

 
02:30 Колір Ночі

06:00, 23:20 На слуху
06:30, 07:00, 08:00, 18:30, 21:00, 

01:30 Новини
06:40, 07:15, 08:15, 21:30 Спорт
06:50, 07:25, 07:50, 08:25 Гість 

студії
07:45 Країна on line
09:00 ПЕРШОГО КАНАЛУ
15:15 Вікно в Америку
15:50 Euronews
15:55 Книга ua
16:40 Д/ф «Прорив у невідоме». 

«Травень 1989»
17:35 Д/ф «Палетт. Рембрандт»
18:05 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 З перших вуст
19:00 Про головне
19:40 Шустер Live. Будні
21:50 Д/ф «Дикий схід Європи: на-

ціональний парк «Шумава» 
у Чехії»

22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
00:20 Від першої особи

01:50 ТелеАкадемія
02:50 Телевистава «Чорна Пантера 

та Білий ведмідь»
04:20 Як ваше здоров’я?

06:00 Мультфільми 
06:30 Т/с «Мерлін» 
10:45 Х/ф «Пророцтво Судного 

дня» 
12:45 Т/с «І була війна» 
15:45 Х/ф «Зоряні війни. Еп. 1. 

Прихована загроза» 
18:30, 21:00 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «ППС» 
21:30 «ДжеДАІ. Воїни доріг»
22:00, 01:30 Х/ф «Великий пере-

полох у Малому Китаї» 
00:00 Х/ф «Карнозавр-2» 

Події
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Путін хворий на рак, йому 
лишилося жити 3 роки 
Президент Росії Володимир Путін серйозно хворий 
— про це повідомляє додаток до американського 
журналу New York Post «Page six». За словами 
автора статті, Володимир Путін бореться з раком 
підшлункової залози. Як пише видання, за деякими 
даними, Путіну залишилося жити близько трьох 
років. Саме тому президент Росії поспішає з 
вторгненням в Україну. Він хоче залишити у спадок 
велику Росію, розширивши кордони країни, як і 
Сталін, стверджує автор статті Річард Джонсон. 

Ціна на нафту марки WTI впала 
до позначки $79,69 за барель 
Як повідомляє видання Financial Times, причиною 
падіння ціни міг стати прогноз Goldman Sachs, який 
скоротив очікування ціни на другий квартал 2015 року. 
На думку аналітиків банку, ціна має залишитися на рівні 
$80 за барель. Це пов’язане із надлишком на ринку США 
горючого сланцю, так званої «сланцевої нафти». Однак 
ціна вже падала нижче цієї позначки та повернулася на 
попереднє значення. При цьому Держдума Російської 
Федерації заклала у бюджет країни на 2015–2017 роки 
ціну на нафту в $100 за барель. 

 ДОВІДКА

Лиходід Олександр 
Володимирович 
Льотчик-випробувач 1 класу, 
воєнний льотчик, полковник 
ВПС. Народився у Запоріжжі 
(1954 рік). Зараз проживає в Ірпіні 
(Київська область). Із 1971-го по 
1975-й навчався в Тамбовському 
вищому авіаційному училищі 
на факультеті пілотування й 
експлуатації літальних апаратів. 
Проходив службу в частинах ВПС 
— командир корабля, командир 
ескадрильї, командир загону. Літав 
командиром Ту-16 з 22 років. У 
1994-му звільнився за власним 
бажанням із посади старшого 
льотчика-інспектора Повітряної 
армії. У 1995-му прийнятий в 
АНТК ім. О. К. Антонова. Загальний 
наліт — понад 9000 год, із них 
випробувальний — 1500 год. 

Мами хворих діток отримують медпрепарати

Льотчик-випробувач закупив для луцьких 
дітей, хворих на діабет, медикаменти 

За незаконне 
зберігання 
пістолета 
волинянин 
отримав чотири 
роки в’язниці 

Не відбуватиме покарання чо-
ловік, якщо протягом року 

іспитового терміну не вчинить 
новий злочин. 

Озброєного спритника пра-
воохоронці затримали поблизу 
нічого клубу в Луцьку, повідо-
мляє СЗГ УМВС України у Во-
линській області. . Тоді ж у нього 
вилучили пістолет Zoraki. 

У ході досудового розсліду-
вання встановлено, що жодних 
документів на небезпечну зна-
хідку в чоловіка не знайшлося. 
Більше того, згідно з висно-
вком експерта, зброя виявила-
ся справною та придатною для 
стрільби. Це перероблений зі 
стартового пістолет Zoraki-
MOD.914 (914S) зі знищеним 
заводським номером, конструк-
ція якого дозволяє проводити 
постріли газовими, шумовими 
патронами, патронами травма-
тичної (несмертельної) дії. 

Таким чином, спритник сво-
їми умисними діями, які поляга-
ють у придбанні, носінні та збе-
ріганні вогнепальної зброї без 
відповідного дозволу, вчинив 
кримінальне правопорушення, 
передбачене ч. 1 ст. 263 Кримі-
нального кодексу України. 

Під час судового проваджен-
ня між обвинуваченим і про-
курором укладено угоду про 
визнання винуватості, згідно з 
якою підозрюваному призначе-
но покарання у вигляді чотирьох 
років позбавлення волі з іспито-
вим терміном один рік. 

Луцький міськрайонний суд 
Волинської області угоду про ви-
знання винуватості затвердив і 
призначив підсудному узгодже-
не покарання. 


