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Події

На черзі у дитсадки стоїть 
78 тисяч дошкільнят 
Наразі не всі діти дошкільного віку забезпечені 
місцями у дитячих садочках, повідомили у 
Міністерстві освіти і науки. «За оперативними 
даними з регіонів, станом на 1 грудня 2012 
року черга на влаштування у дошкільні 
навчальні заклади України становила 78 тисяч 
дітей», — ідеться в повідомленні. Нагадаємо, 
нещодавно Президент Віктор Янукович 
пообіцяв 100 тисяч місць у дитячих садочках. 

Підприємці можуть 
скаржитися на податківців 
через Інтернет 
Міністерство доходів і зборів оновило інтерактивний 
сервіс «Пульс податкової», який приймає звернення 
громадян і бізнесу як щодо податкових, так і щодо 
митних питань. Послуга, яку запустили в січні 2012 
року, є не тільки консультаційною, а й дозволяє 
платнику податків повідомляти про неправомірні 
дії співробітників податкової служби керівництву 
відомства. 
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Телегід

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 
23:45, 03:45 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

06:45, 07:10, 07:30, 08:05, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:25 М/ф «Бернард» 
10:10 Х/ф «У джазі тільки ді-

вчата» 
12:50 Х/ф «Діамантова рука» 
14:50, 04:00 «Не бреши мені - 3»
15:55 «Простошоу з Юрієм Гор-

буновим»
16:45, 00:00 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 2» 
20:15, 21:20 Т/с «Свати-6» 
22:30, 02:55 «Гроші»
00:25, 01:25 Т/с «Доярка з 

Хацапетовки - 2. Виклик 
долі» 

05:20 Х/ф «Мами» 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:40, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10 Х/ф «Службовий роман» 
12:55 Д/с «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським»
13:50 «Судові справи»
14:45 «Сімейний суд»
15:45 «Жди меня»
17:30, 18:50 Т/с «Свати 2» 
20:00, 02:05 «Подробиці»
20:30 Т/с «Гром»
22:25 Т/с «У зоні ризику»
00:20, 03:20 Х/ф «Гроші вирішу-

ють усі» 
02:35 Д/с «Жадібність»

05:30 «Чужі помилки.Квітка смерті»
06:15, 16:00 «Все буде добре!»
08:00, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:40 Х/ф «Зіта і Гіта» 
12:50 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:55 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
20:55 Т/с «Рівняння любові» 
22:25 «Детектор брехні - 3»
23:20 «Битва екстрасенсів»
00:25 «Доктор Хаус» 
01:20 Х/ф «Сільська комедія» 
03:10 «Найкраще на ТБ»
03:15 Нічний ефір

05:15 Служба розшуку дітей
05:25, 03:55 Світанок
06:30, 07:40 Ділові факти
06:40 Т/с «Таксі»
07:00 Т/с «Леся+Рома»
07:45, 08:45, 12:45 Факти
09:15, 19:25, 01:25 Надзвичайні 

новини
10:10, 16:40 Т/с «Брат за брата»
12:25, 13:00 Анекдоти по-

українськи
13:05, 22:15 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
14:15, 20:10 Т/с «Страсті за 

Чапаєм»
18:45 Факты. Вечір
23:25, 02:25 Свобода слова
02:15 Про-Zікаве.ua

06:00 Т/c «Дорожній патруль» 
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:20 Ранок з Україною
09:20, 13:10, 17:20 Т/c «Слід» 
10:00, 20:00 Т/c «Лягавий» 
12:00 «Нехай говорять»
15:35 Щиросерде зызнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/c «Нерівний шлюб» 
19:20 «Говорить Україна»
21:50 Х/ф «Медальйон» 
23:45 Х/ф «Куленепробивний 

чернець» 

06:00 «Ранок на К1»
07:30 «Мультфільми»
09:50 Х/ф «М + Ж» 
11:15 Х/ф «Готель для собак» 
13:10 «Пороблено в Україні»
14:25, 18:00 «Звана вечеря»
15:25 «КВК»
19:00 «Шопінг монстри»
20:00 «Лямур Тужур»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Між небом та зем-

лею» 
23:45 Х/ф «Хлопчик у дівчинці» 


01:20 Х/ф «Вікі Крістіна Барсе-

лона» 
02:50 «Нічне життя»

08:00 Х/ф «За 80 днів навколо 
Світу» 

10:40 Х/ф «Безодня» 
14:00 Т/с «М.У.Р.» 
18:00, 20:10 «Убойне відео»
19:00, 21:25 «Шалене відео по-

українськи»
20:35 «Помста природи»
21:00 Новини 2+2
23:10 Х/ф «Щури» 
01:05 Х/ф «Ніч терору» 
02:50 «Дорожні війни»
03:25 Х/ф «Камінна душа» 

07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
06:00 Новини

07:05, 10:15 «Доброго ранку»
10:40 «Контрольна закупівля»
11:10 «Жити здорово!»
12:05 «Модний вирок»
13:15 «Доки всі вдома»
14:05 «Доброго здоров’ячка!»
15:00 Інші новини
15:20 «Час обідати!»
16:10, 19:40 «Зрозуміти. Про-

бачити»
16:40, 03:40 Т/с «Торговий центр»
18:10 «Я подаю на розлучення»
20:10, 02:50 «Давай одружимося!»
21:00, 02:00 «Нехай говорять»
22:00 «Час»
22:30, 05:15, 06:05 Т/с «Рівняння 

кохання»
00:15 «Вечірній Ургант»
00:50 «Воля і справедливість»
01:45 Нічні новини

06:00 Т/c «Як сказав Джим» 
06:05 Очевидець. Найшокуюче
06:35, 07:10, 07:40, 08:45 Підйом
06:45, 19:20 Піранії
07:30, 08:30, 19:00, 00:10 

Репортер
09:00 Х/ф «Білявка в законі 2» 
11:00, 18:00, 21:00 Т/c «Вороніни» 


13:20, 14:30 Kids’ Time
13:25 М/c «Котпес» 
14:40, 15:50 Teen Time
14:50 Т/c «Друзі» 
16:00 Т/c «Кадетство» 
16:50 Т/c «Світлофор» 
19:40, 00:20 Спортрепортер
20:00 Т/c» лікаря Зайцевої 2» 
22:00 Ревізор 
00:40 Т/c «Щоденники вампіра 

2» 
01:30 Т/c «Евріка» 
02:10 Т/c «Ріццолі й Айлc» 
02:50 Служба розшуку дітей
02:55 Т/c «Школа» 
03:15, 04:15 Зона ночі
03:20 Богдан Хмельницький

06:00 Секрети Другої світової
06:30, 13:10 Зброя Другої світової
07:20 Ідеальна катастрофа
08:10, 14:00 Земля: еволюція 

планети
09:00, 18:20 Таємні знаки
10:40, 22:00 Атлас 4D
11:30 Чудеса світу
12:20 За мить до катастрофи
14:50, 23:40 Загадки Всесвіту
15:40, 22:50 Сучасні дива
16:30, 20:00 Шукачі
17:30 Д/ф «Дуель з вірусом»
19:10, 01:50 Таємнича Росія
21:00 Д/ф «Мед-експертиза»
00:30 Покер
01:20 Смартшоу
02:30 Жива історія
03:10 Т/с «4исла»
04:40 Містична Україна
05:20 Україна: забута історія

06:10 «Легенди карного розшуку»
06:40 Х/ф «Полонений»
08:05 «Агенти впливу»
09:00 «Православні святі»
10:45 Т/с «Зграя»
14:55 Т/с «Сліпий - 3»
18:30 «Випадковий свідок»
19:00, 23:45, 01:50, 04:00 «Свідок»
19:30 Т/с «Літєйний»
21:45 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець» 
22:45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» 
00:15 Х/ф «Скарби Да Вінчі» 
02:20 Т/с «Суто англійські вбив-

ства» 
04:30 «Речовий доказ»
04:55 «Уроки тітоньки Сови»
05:15 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
07:20 Х/ф «Іван да Мар’я»
08:50 Х/ф «Чотири нуль на 

користь Тетянки»
10:25 Х/ф «Строгови»
11:40 Х/ф «Мама вийшла заміж»
13:10 Х/ф «Повернення немає»
14:55, 20:00 Т/с «Олександрів-

ський сад»
17:05 Х/ф «Оленяче полювання»
18:30 Х/ф «Битва за Москву»
22:10 Х/ф «Опівнічне чищення»
00:05 Х/ф «Мовці з вітром»
02:15 Х/ф «Руїни стріляють»
05:20 Саундтреки

06:00 Ералаш
06:30 Телепузики
07:00 Байдиківка
07:30, 08:25 М/с «Даша-дослід-

ниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські курсанти» 


10:00 Т/с «Всі жінки - відьми» 
11:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
12:00 Т/с «Еллі МакБіл» 
13:00 У ТЕТа тато!
13:40 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
14:45, 20:35 Дайош молодьож!
15:45, 01:25 Вайфайтери
16:25 Т/с «Чемпіонки» 
17:25 10 кроків до кохання
18:30 Одна за всіх
19:30 Богиня. Нова колекція
19:55, 22:25 Т/с «Вісімдесяті» 
21:00 Віталька 
22:00 Велика різниця
23:00 Дурнєв+1
23:30 Анекдоти
00:00 Т/с «Притулок» 

05:30, 00:30 Світ зірок
06:15 Телеторгівля
07:15 Мультфільми 
08:55 Сім’я від А до Я
10:20 Бебі-бум
11:00, 11:40 Школа доктора 

Комаровського
12:15, 17:00 Жіноча форма
13:15, 18:00 Дачні історії
14:05, 19:45 Незіркове дитинство
15:00 Таємниці шеф-кухаря
16:00, 21:40 Модний вирок
19:00 Сімейний розмір
20:45 Іноземна кухня
22:35 Міста світу
23:35 Секрети долі
01:15 Колір Ночі

06:00 «Доброго ранку, Україно!»
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:00, 13:00, 

15:00, 18:20, 01:20, 02:00 
Новини

06:10, 07:05, 23:15, 01:10 Спорт
06:20 Рецепти здоров’я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою додому
06:50, 07:40 Ера бізнесу
07:15 Огляд преси
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on line
07:30 Гість студії
07:45 «Хочу все знати»
08:15 Х/ф «Чаклунка». 26 с.
09:00 Підсумки тижня
09:30 Без цензури
09:55 Книга.ua
10:15 Т/с «Маруся. Повернення»
11:50 Офіційна хроніка
12:10 Діловий світ
12:25 Право на захист
12:45 Темний силует
13:10 Х/ф «Завтра буде пізно»
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews

15:25 Наука
15:30 Діловий світ. Агросектор
15:40 «Легко бути жінкою»
16:15 Т/с «Діти білої богині»
17:10 Х/ф «Вічний поклик». 17 с.
18:30 Агро-News
18:45 Діловий світ
19:00 «Шевченківський вечір» до 

199-річчя Великого Кобзаря
20:45 Сільрада
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 А.Малінін. Романси
22:50 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 Кіно в деталях
00:20 Від першої особи
00:40 Поміж рядками
01:30 Про головне
02:15 ТелеАкадемія
03:15 Запам’ятай
03:20 Сільрада
03:30 Околиця
03:55 Діловий світ. Агросектор
04:00 Т/с «Маруся. Повернення»
05:30 Підсумки дня
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 утримують пацієнти

На підсумковій прес-
конференції Президент Ві-

ктор Янукович говорив про нові 
соціальні ініціативи. Зокрема 
про те, що малозабезпеченим 
сім’ям, які виховують дітей, буде 
збільшено допомогу в 2013 році 
на 25%, у 2014-му — на 39%. 

— Збільшимо на 25% над-
бавку на дітей-інвалідів із важ-
кими вадами, — запевнив Віктор 
Янукович. — Дітям-сиротам із 
інвалідністю допомога зросте на 
37-46%. Ми забезпечимо протя-
гом двох років 85% дошкільнят 
місцем у дошкільних навчальних 
закладах. 2,5 мільйона дітей змо-
жуть відвідувати різні гуртки, 
секції за власними уподобання-
ми. На постійній основі почнуть 
працювати обласні та всеукра-
їнські літні школи для обдаро-
ваних дітей, буде запроваджено 
Президентську програму «Інте-
лектуальне майбутнє України».

Також у два найближчі роки 
планують модернізувати 70% 
спортивних майданчиків при 
школах і садочках. Буде проведе-
но Національний турнір шкіль-
них баскетбольних команд до 
Євро-2015. 

— Особливу увагу приділимо 
умовам для сімейного виховання 
дітей-інвалідів, немовлятам та 
їхнім матерям, які опинились у 
скрутному становищі, — сказав 
Президент. 

Людмила ШИШКО

Соціальна 
допомога бідним 
родинам зросте

одержуючи чек про надані медичні 
послуги. Все прозоро. На дошках 
оголошень у нас є перелік цих плат-
них послуг і ціни. Можете наші та-
рифи порівняти з іншими комерцій-
ними поліклініками, повірте, у нас у 
рази дешевше. 

Та Ігор Васильович наголошує, 
що медичну допомогу, коли вона не-
обхідна, наприклад, болить голова, 
висока температура, травма, погане 
самопочуття, тобто коли людині зле, 
надають безкоштовно, незалежно 
від того, де вона прописана. 

— Поліклініки фінансують на 
приписне населення, — веде далі 
Ігор Гнетньов. — Лучани розділені 
між трьома комунальними заклада-
ми — поліклініками №1, 2, 3. Тому 
ми надаємо допомогу всім, але об-
слуговуємо населення, яке належить 
до зони нашого медзакладу, а це 50 
тисяч 490 городян. Якщо ж хтось 
бажає отримати медичну послугу 
в нас, мусить звернутись у Центр 
платних послуг. 

У поліклініці №2 міста Луцька 
така ж ситуація. 

— До штатного розпису в нас 
уведено приблизно 50% ставок від 
потреби, — пояснює головлікар Ган-
на Кравчук. — Тому з інших терито-
рій не маємо змоги приймати людей 
через перевантаження лікарів. Через 
це надаємо тільки невідкладну мед-
допомогу, виписку з амбулаторної 
картки і просимо йти лікуватися за 
місцем реєстрації. Якщо людина не 
хоче їхати в район, у нас є відділення 
за зверненнями громадян, де розра-
хована вартість надання медичних 
послуг. Такі пацієнти пишуть заяву 
про те, що вносять добровільні вне-
ски, і ми надаємо їм допомогу. Таким 
чином надходять спецкошти, за які 
маємо змогу ремонтувати апарату-
ру, закупляти реактиви, проводити 
повірку обладнання. Бо сьогодні не-
дофінансування галузі приблизно 
84%. Тому мусимо виживати. 

Головний лікар поліклініки №3 
Віктор Максим’юк каже, що за рік 
до них звертається до 10 тисяч лю-
дей, які не належать до зони обслу-
говування цього закладу. Він наго-
лошує, що у поліклініці невідкладна 
медична допомога і загалом допо-
мога надається безкоштовно. А от 
медичні послуги для таких громадян 
платні. 

— Всі платні послуги тарифіко-
вані, узгоджені з управлінням охо-
рони здоров’я, з Антимонопольним 
комітетом у області, контролюючі 
органи регулярно перевіряють усе 
це, — розповідає Віктор Борисович. 
— Зауваження деякі є, та щодо бла-
годійних внесків, а з приводу плат-
них послуг зауважень до третьої по-
ліклініки ще не було. 

Головний лікар зазначає, що, 
відповідно до закону про благодій-
ництво та меценатство, пацієнтам 
пропонують залишити благодійний 
внесок на розвиток закладу лише 
після того, як нададуть послугу. 

— Людина пише заяву власною 
рукою, вказує суму, ніхто їй не дик-
тує: гривня, дві, десять — на що хто 

спроможний, за те ми і дякуємо, — 
веде далі Віктор Борисович. — У касі 
їй видають чек. 

Але якщо йдеться про надання 
медичних послуг тим, хто не закрі-
плений за поліклінікою, пацієнт має 
заплатити вже наперед. Перед цим 
він також пише заяву. Наприклад, 
часто люди звертаються, щоб пройти 
медогляд — на роботу, на отримання 
дозволу на зброю і так далі. 

— А якщо людина, яка не вхо-
дить до зони вашого обслуговуван-
ня, хоче спостерігатись у когось із 
ваших лікарів? 

— Медична допомога надаєть-
ся одноразово, а якщо пацієнт хоче 
далі спостерігатися, ми йому обра-
ховуємо суму, відповідно до тої, що 
виділяється на кожного міського 
жителя, і пропонуємо її оплатити, — 
каже Віктор Борисович. — Людина 
отримує квитанцію, і тоді ми її ма-
ємо право поставити на диспансер-
ний облік у поліклініці. 

— Скільки виділяється коштів 
на одного прописаного жителя? — 
уточнюємо. 

— Кожного року по-різному, але 
цьогоріч 96-97% державного асигну-
вання йде на енергоносії і зарплату, 
— пояснює головний лікар. — Тоб-
то якщо людина до нас прийде, у нас 
завжди буде світло, чисто, тепло, а 
лікарі посміхатимуться. Тому саме 
завдяки платним послугам і благо-
дійним внескам ми законно можемо 
заробити хоч якусь копійку на розви-
ток закладу. Проте це кошти невели-
кі, все одно дорогої апаратури за них 
придбати не можемо. Скажімо, ще й 
досі користуємося флюорографіч-
ним апаратом 79-го року випуску. 

За інформацією, розміщеною на 
сайті управління охорони здоров’я, 
минулого року комунальні лікуваль-
но-профілактичні заклади Луцька 
зібрали 8 мільйонів 801 тисячу гри-
вень благодійних внесків і 6 мільйо-
нів 585,9 тисячі — за платні послуги. 
З усього видно, що нашу галузь ме-
дицини сьогодні утримують хворі. 

Людмила ШИШКО

Надання платних  послуг 
за зверненнями громадян 

КЗ «Луцька міська поліклініка №2» 

Послуга
Ціна 
(грн)

К
о

н
су

л
ьт

а
ц

ії

Консультація завідувача 
відділення, лікаря загальної 
практики — сімейного лікаря 

34,5

Консультація лікарів 
терапевтичного профілю: лікаря-
кардіолога, гастроентеролога, 
невропатолога 

25

Консультація лікарів хірургічного 
профілю: лікаря-хірурга, акушера-
гінеколога, отоларинголога, 
ортопеда-травматолога, уролога, 
офтальмолога 

27,5

Ін
’є

к
ц

ії

Ін’єкція внутрішньом’язова 5,50

Ін’єкція внутрішньовенна 8

Ін’єкція підшкірна 5, 50

Ін’єкція внутрішньокрапельна 30,5

У
л

ьт
р

а
зв

у
к

о
в

е
 

д
о

сл
ід

ж
е

н
н

я Печінка 31

Нирки 35

Підшлункова залоза 35

Молочні залози 47

Щитовидна залоза 39

О
б

р
о

б
к

а
 р

а
н

Первинна хірургічна обробка 
рани

42

Перев’язка післяопераційних 
хворих

41

Зняття пов’язки та швів 26

Накладання бинтової пов’язки на 
ліктьовий, колінний суглоб, кисті

29,5

Перев’язка опіків 32,5

Перев’язка вкушених ран 44,5

А
н

а
л

із
и

Загальний аналіз крові 12

Загальний аналіз крові 
з формулою

21,5

Забір крові з вени 4,5

Загальний аналіз сечі 9

Ін
ш

і п
о

сл
у

ги

Вимір артеріального тиску та 
пульсу

4

Видалення чужорідних тіл із 
носа, вуха

32

Видалення сіркових пробок 22

Розкриття фурункула вуха, носа 53

Промивання носових ходів 30

Підбір окулярів 8,5

Видалення стороннього тіла з ока 28,5

Рентгенографія ОГК, відділу 
хребта, кульшового суглоба, 
органів черевної порожнини 
легень 

55


