
На Волині проживає майже 145 ти-
сяч громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи, 
з них 47 тисяч дітей. Саме для цієї 
категорії у попередні роки були 
передбачені певні пільги. Цьогоріч 
держава їх суттєво урізала. 

Як повідомила директор депар-
таменту соціального захисту на-
селення Волинської облдержадмі-
ністрації Оксана Гобод, для 1-ї і 2-ї 
категорій чорнобильців збережено 
всі пільги на оплату житлово-ко-
мунальних послуг. Однак для 2-ї 
категорії вилучено першочергове 
щорічне забезпечення санатор-
но-курортними путівками. Для 1-ї 
оздоровлення залишається. 

— Що стосується громадян, які 
віднесені до 3-ї категорії, то вони не 
будуть мати права на першочергове 
щорічне забезпечення санаторно-
курортними путівками, безплатне 
придбання ліків та протезування, 
— розповіла Оксана Михайлівна. — 
50% знижка за комунальні послуги з 
1 липня 2015 року надаватиметься з 
урахуванням середньомісячного су-
купного доходу сім’ї, який не пови-
нен перевищувати величини доходу, 
що дає право на соціальні пільги. 
На сьогодні він трохи більший як 
1700 грн на кожну особу. 

Пільги також втратили громадя-
ни, які належать до 4-ї категорії по-
страждалих осіб, і діти-чорнобильці. 
Зокрема, таких дітей та їхніх батьків 
позбавили пільг щодо повного дер-
жавного забезпечення до вступу їх 
до школи шляхом безплатного вихо-
вання у державних та комунальних 
дошкільних навчальних закладах і 
надання щомісячної грошової допо-
моги. Тож за дитсадки тепер дове-
деться платити. Їх також позбавлено 
безплатного проїзду в межах Укра-

їни на всіх видах транспорту, крім 
таксі дитині й особі, яка супрово-
джує хвору дитину; щорічного без-
платного забезпечення потерпілих 
дітей путівками на оздоровлення. 

— Це одне з найболючіших пи-
тань, і я маю надію, що при розгляді 
проекту змін до бюджету в лютому 
все-таки віднайдуться кошти на 
оздоровлення цієї категорії дітей, — 
зауважила Оксана Гобод. 

Відмінено виплати грошової 
компенсації батькам потерпілих 
дітей, які не відвідують дитячі до-
шкільні та загальноосвітні навчальні 
заклади; надання путівки для оздо-
ровлення в спеціалізованих оздо-
ровчих закладах жінкам, які прожи-
вають на території радіоактивного 
забруднення, під час вагітності; що-
місячних виплат, передбачених пп. 6 
і 8 ч. 1 ст. 30 Закону № 796. 

Виключено доплату громадянам, 
які працюють на територіях радіоак-
тивного забруднення, пенсіонерам і 
студентам. 

— Змінено ст. 52 Закону Украї-
ни «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастро-
фи», якою передбачено щомісячну 
компенсацію сім’ям за втрату году-
вальника внаслідок аварії на ЧАЕС, 
— продовжує посадовець. — Якщо 
раніше компенсація призначалася 
на кожного непрацездатного члена 
сім’ї, який був на його утриманні, у 
порядку та розмірах, встановлених 
Кабміном, то тепер ця компенсація 
має становити 10% прожитково-
го мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, незалежно від пен-
сії. Змінено ст. 60 про право вибору 
пільг та компенсацій особами, які 
постраждали унаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи. Якщо раніше осо-
ба «чорнобилець» мала декілька ста-

тусів, наприклад була ще інвалідом 
війни або прирівняна до інваліда 
війни, то, скажімо, інвалід війни мав 
більшу пільгу на оплату житлово-
комунальних послуг й особа могла 
скористатися нею, санаторно-ку-
рортне могла вибрати або як інвалід 
війни, або як чорнобилець. І, крім 
того, якщо сім’я була багатодітною, 
могли використати право на ще 
окремі пільги, наприклад пільговий 
проїзд. На сьогодні чорнобильці, як 
і багатодітні сім’ї, можуть скориста-
тися тільки пільгами та компенсаці-
ями за одним із законів. 

— На превеликий жаль, найбіль-
ше зміни вдарили по дітях, і тепер 
маємо купу телефонних дзвінків від 
жителів наших трьох районів: Ка-
мінь-Каширського, Любешівського 
та Маневицького, адже там прожи-
вають сім’ї, в яких виховується троє 

та більше дітей, — додає начальник 
відділу компенсацій, оздоровлення, 
переселення та забезпечення жит-
лом громадян, постраждалих уна-
слідок Чорнобильської катастрофи, 
Людмила Нікітюк. — Частина дітей 
відвідує дитячі садочки, які були до 
2015 року безкоштовні, а ті батьки, 
діти яких не відвідували дошкільні 
заклади, мали право на отримання 
компенсації, що визначалась орга-
нами місцевого самоврядування. 
Виходило в місяць на одну дитину 
від 200 до 250 грн. Якщо троє дітей, 
то для сім’ї тих 750 грн були суттєві 
гроші. Законом це відмінено. 

Що стосується змін виплат ін-
шим категоріям громадян, то, на-
приклад, пільговий проїзд залиша-
ється для інвалідів 1-ї та 2-ї груп, 
для решти з 1 червня ця пільга при-
пиняється, можливо, введуть адрес-

ну грошову допомогу. 
— Розрахунок пільг із оплати 

житлово-комунальних послуг для 
багатодітних, учасників війни, ді-
тей війни, жертв нацистських пе-
реслідувань, а також бюджетників 
із 1 липня здійснюватимуть за до-
ходами, — пояснює Оксана Гобод. 
— Дохід має не перевищувати вста-
новленої норми, що дає право на со-
ціальну пільгу, а це 1710 грн на одно-
го. На Волині сьогодні фактично всі 
багатодітні отримують допомогу як 
малозабезпечені й їхній дохід ниж-
чий від цієї норми, в учасників чи 
дітей війни також дохід нижчий. А у 
селах практично всі одержують міні-
мальні пенсії. 

Щодо виплати допомог при на-
родженні дитини, то наразі нічого 
не змінено. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

У ході OSINT-розвідки сторінок 
російських військових і найман-

ців у соцмережах вдалось ідентифі-
кувати місце розташування росій-
сько-терористичних військ у місті 
Донецьку. Як виявилося, вони об-
лаштувалися на заводі «Донецькгір-
маш» Рината Ахметова.  Фотографії, 
опубліковані в профілі уродженця 
міста Сніжне, дозволили ідентифі-
кувати місце розташування ворожої 
техніки. 

«22 січня 2015 року повідомля-
лося, що в Донецьку терористи на-
лагодили ремонт танків та виробни-
цтво мінометів і гармат, але даних, 
які б підтверджували точне розта-
шування, не було. Тепер завод іден-
тифікований. Хотілося б зауважити, 
що він розміщений за 500 метрів (по 
прямій) від тієї самої зупинки «Бос-
се» в Ленінському районі, де 22 січня 
від розриву снаряда загинуло багато 
людей», — повідомляє видання. 

Як стало відомо у понеділок, 
2 лютого, донецькі партизани піді-
рвали завод Ахметова, де терористи 
ремонтували бронетехніку. 
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Завод Ахметова в Донецьку, де виявлено скупчення російської 
військової техніки, підірвали партизани 

За січень волиняни 
пенсію отримали 
в повному обсязі 
Станом на 1 січня 2015 року на обліку 
в органах Пенсійного фонду Волині 
перебуває 281 641 пенсіонер. Серед-
ній розмір пенсії по області становить 
1392 гривні 83 копійки. В січні на виплату 
пенсій спрямовано 406 млн грн. Фінансу-
вання проведено своєчасно та в повному 
обсязі. 

Волинь готова до ліквідації 
можливої надзвичайної ситуації 
Начальник Управління ДСНС України у Волинській області 
Володимир Грушовінчук повідомив, що для забезпечення 
оперативного реагування на надзвичайні ситуації на най-
важливіших об’єктах інфраструктури в містах та районах 
створено 17 мобільних груп. Також склали перелік спеці-
альної техніки, що може залучатися до ліквідації можливої 
надзвичайної ситуації, в кількості 278 одиниць. Окрім 
того, налагоджено взаємоінформування між органами 
влади, службами цивільного захисту і правоохоронними 
органами. 

60
стільки дітей загинуло на Дон-
басі за час проведення анти-
терористичної операції. Про це 
повідомив уповноважений Пре-
зидента України з прав дитини 
Микола Кулеба. 
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Мінсоцполітики повідомило, що 
з 1 січня 2015 року функцію з 

організації безплатного харчування 
дітей-чорнобильців, які навчаються 
в закладах на радіоактивно забруд-
нених територіях, від Міністерства 
соціальної політики передано на ре-
гіональний рівень. 

— Департамент соціального 
захисту населення облдержадмі-
ністрації вже готує необхідні до-
кументи для оголошення та про-

ведення тендера, — розповіла 
начальник відділу компенсацій, 
оздоровлення, переселення та за-
безпечення житлом громадян, 
постраждалих унаслідок Чорно-
бильської катастрофи, Людмила 
Нікітюк. — Оскільки діти з 12 січня 
вийшли на навчання, харчування в 
Маневицькому, Любешівському та 
Камінь-Каширському районах при-
зупиняється до 1 квітня 2015 року. 
Дітям, які не забезпечені харчу-

ванням, буде здійснено виплату 
щомісячної грошової компенса-
ції: від 6 до 10 років — 180 грн, від 
11 до 14 років — 185 грн, від 15 до 
18 років — 190 грн. Для отриман-
ня зазначеної компенсації батькам 
необхідно звернутися до підрозді-
лів із питань соціального захисту 
населення райдержадміністрацій із 
відповідними заявою та довідкою з 
навчального закладу. 

Патрульним волинської міліції 
запропонували документу-

вати усі правопорушення з допо-
могою портативної відеокамери. 
Кажуть, це дисциплінує як міліці-
онера, так і потенційного поруш-
ника. 

Про покращення роботи па-
трульної служби говорили пред-
ставники громадського форму-
вання «Самооборона Волині» та 
УМВС у Волинській області. 

У ході розмови «самооборонів-
ці» торкнулися питання довгої пи-
санини під час оформлення право-
порушення на папері, яке забирає 
2–3 години. Це сповільнює роботу 
правоохоронців та обмежує їх у часі. 
Натомість активісти порадили, аби 
патрульні групи носили із собою 
відеокамери. Камера записуватиме 
все, що відбувається з міліціонером, 
адже розміщувати її пропонують на 
самому працівнику УМВС. 

Усі учасники круглого столу 
погодилися, що камера дисциплі-
нує як правоохоронця, так і само-
го правопорушника.

І хоч відео не є згідно з україн-

ським законодавством доказом, та 
воно впливає на думку судді. 

Начальник міліції громадської 
безпеки міста Луцька Володимир 
Солоненко погоджується із пропо-
зицією. Каже, що камери спостере-
ження уже на часі. Проте застері-
гає, що така ідея потребує коштів. 

Член відділу групи швидкого 
реагування Олександр Ніколайчук 
продемонстрував відеокамеру, яку 
активісти пропонують застосову-
вати, до прикладу, під час патру-
лювання міста. 

Камера формату GoPro купле-
на за 90 доларів, що є, в принципі, 
недорого. Подібна технологія у 
рази вдосконалить роботу мілі-
цейських патрулів. 

Більше того, Закон Украї-
ни «Про міліцію» дозволяє право-
охоронцям документувати право-
порушення, наголошує Володимир 
Солоненко. 

Прозвучала думка, що можна 
було б запустити пілотний про-
ект у місті Луцьку. Приміром, за-
купити хоча би п’ять камер та ви-
пробувати їх під час роботи, аби 
побачити ефективність від ідеї. 
Якщо проект вдасться, можна буде 
лобіювати закупівлю такого об-
ладнання для всіх патрульних груп 
спочатку Луцька, а потім й усієї об-
ласті. 

Щоправда, йдеться явно не 
про Державний бюджет–2015, 
адже з нього неможливо буде вді-
лити ні копійки. Найімовірніше, 
сподівання будуть на місцеві бю-
джети і пожертви підприємців. 
Реалізація такої ініціативи перед-
бачає покращення роботи міліції 
та удосконалення режиму охорони 
громадського порядку. 

Дітям-чорнобильцям виплатять компенсацію за харчування Патрулям волинської міліції 
запропонували ходити з відеокамерами

Події

«Чорнобильцям» 
урізали пільги 


