
Минулого тижня в обласному цен-
трі Волині небайдужі вагітні жінки 
влаштували справжнісінький бунт. 
Зі швидкістю вітру містом ширили-
ся чутки, що жіночу консультацію у 
Луцьку збираються закривати. Одні 
говорили, що на медзаклад посягає 
знаний волинський мільйонер, 
інші — що кабінети в консульта-
ції здадуть в оренду приватним 
лікарям. При цьому доходило ледь 
не до абсурду, дехто стверджував, 
що вагітність відтепер спостеріга-
тимуть сімейні лікарі, а не акушери-
гінекологи. Яка ж насправді доля 
жіночої консультації, намагалися 
з’ясувати «Відомості». 

Прояснити ситуацію ми попро-
сили в начальника міського управ-
ління охорони здоров’я Федора Ко-
шеля, адже лучанки говорили, що 
існує якийсь наказ цього чиновника, 
згідно з яким жіночу консультацію 
закриють із наступного року. 

— Ніхто жіночу консультацію 
закривати не збирається, — ствер-
джує управлінець. — Згаданий на-
каз управління охорони здоров’я від 
19.11.2014 № 82/17-3 «Про забезпе-
чення надання медичної допомоги 
акушерами-гінекологами центрів 
первинної медико-санітарної допо-
моги» лише передбачає наближення 
акушерсько-гінекологічної допомо-
ги за місцем проживання у межах 
пішохідної доступності. Тобто ми 
хотіли, щоб усе було, як і каже закон: 
вагітні могли обирати, в кого їм спо-
стерігатися: чи в лікарів у жіночій 
консультації, чи в акушерів-гінеко-
логів при центрах первинної меди-
ко-санітарної допомоги. Нікого ні до 
чого примушувати не збирались, а, 
навпаки, надавали право вибору. 

У багатьох жінок таке «право» 
викликало лише хвилю обурень. Зо-
крема, цілком резонно турбувалися 
вони, чи достатньо кваліфікації в 
медиків, котрі вже роками не пра-
цювали саме з вагітними, та чи буде 
вдосталь при колишніх поліклініках 
обладнання, необхідного для обсте-
жень. 

— При центрах медико-санітар-
ної допомоги працює шість акуше-
рів-гінекологів, усі вони лікарі пер-
шої та вищої категорії. Крім того, 
час від часу ці медики проходять 
спеціалізовані тренінги при жіночій 
консультації, тобто на два тижні від-
правляються туди на робоче місце, 
— запевняє Кошель. 

Очільниця центру первинної 
медико-санітарної допомоги Ганна 
Кравчук теж переконує, що в її колег 
достатньо кваліфікації, аби спосте-
рігати вагітних. Також вона запев-
нила, що для гінекологічного огляду 
при центрах достатньо обладнання, 
хіба кілька кольпоскопів потрібно 
докупити. А якщо у майбутньої ма-
тусі запідозрять якесь відхилення, її 
обов’язково відправлять на обсте-
ження до жіночої консультації. 

Головний лікар Луцького поло-
гового будинку Михайло Токарчук  
запевнив, що працівники жіночої 
консультації не проти, аби вагітні 

йшли не лише до них, а й до колег із 
центрів первинної медико-санітар-
ної допомоги. Мовляв, так їх лише 
розвантажать. Але при цьому має 
бути відповідна кваліфікація у такій 
галузі, як акушерство. 

— Зокрема, якщо передбачаєть-
ся спостереження вагітних на ранніх 
тижнях, то дуже важливо виявити 
можливі патології в розвитку плода, 
тут є певні особливості, — каже Ми-
хайло Михайлович і додає, що лікар 
тоді має брати на себе відповідаль-
ність за ведення вагітної. 

Поки готували номер, цей наказ 
Кошеля розпорядженням міського 
голови Луцька Миколи Романюка 
було скасовано, а головного ліка-
ря облцентру попрохали більше не 
впроваджувати таких одноосібних 
наказів. При цьому головний медик 
міста каже, що майбутні мами все ж 
за бажання можуть спостерігатися 
при центрах медико-санітарної до-
помоги чи, скажімо, в приватних лі-

карів, таке право їм надає закон. 
Але на тому в цій історії крапку 

ставити рано. Так, під час засідання 
комісії з питань соціального захис-
ту, охорони здоров’я, материнства 
та дитинства Федір Гнатович розпо-
вів, що в жіночій консультації наді-
ються затіяти капітальний ремонт 
із орієнтовним кошторисом у п’ять 
мільйонів гривень. За його словами, 
якщо гроші знайдуться, то медики 
з консультації принаймні півроку, 
ймовірно, працюватимуть при цен-
трах первинної медико-санітарної 
допомоги. 

— А чи не є це така петелька, че-
рез яку після ремонту цієї жіночої 
консультації ми вже не побачимо в 
складі комунальних медичних за-
кладів Луцька? — поцікавилася під 
час засідання комісії депутатка місь-
кої ради Любов Серба. 

— Це комунальне майно, і вирі-
шення його долі — компетенція де-
путатів міської ради. В нас навіть у 
думках не було, щоб комусь віддати 
приміщення консультації, — каже 
Кошель. 

Чиновник також переконує, що 
нині жіноча консультація переван-
тажена і потрібно було б думати про 
відкриття ще однієї, а не про те, щоб 
продати чи подарувати цю. Але в той 
же час Кошель чомусь наводить при-
клад Івано-Франківська, де й зовсім 
обходяться без жіночої консультації. 

— Так, в Івано-Франківську вза-
галі немає жіночої консультації, а 
вагітних спостерігають акушери-гі-
некологи при поліклініках. У кожній 
є по п’ять-шість відповідних спе-
ціалістів, і не важливо, разом вони 
працюють чи окремо, — розповідає 
Федір Гнатович. 

Попри всі запевняння чиновни-
ків, що луцьку жіночу консульта-
цію ніхто не закриє, у місті й надалі 
тільки й розмов, що з цим медичним 
закладом твориться щось неладне. 
В будь-якому разі це питання вар-
то тримати під контролем, аби наші 
міські реформатори і в цій ситуації 
не побігли попереду паротяга. 

Ольга УРИНА 

Про це на засіданні Кабміну 
повідомив Прем’єр Арсеній 

Яценюк, презентуючи програму 
дій уряду. Він нагадав, що Рада 
прийняла розроблені КМУ та 
Президентом п’ять законів анти-
корупційного спрямування. 

«Тепер настав час для реалі-
зації цих прийнятих законів, — 
сказав Прем’єр. — У першу чер-
гу — створення Національного 
антикорупційного бюро і запуск 
його роботи. Друге — створення 
і запуск Національної асамблеї 
запобігання корупції, — заявив 
він. — Третє — це електронне де-
кларування всіх доходів і витрат 
держчиновників. Четверте — це 
моніторинг життя держслужбов-
ців на предмет відповідності, що 
в декларації та як живе», — до-
дав Яценюк. 

Прем’єр сказав також, що 
«окреме питання — це закон про 
розкриття усіх власників майна, 
яке зареєстроване в реєстрах і 
яким володіють громадяни, зо-
крема й українські чиновники. 
Країна має знати, чим володіють, 
хто володіє та на яких підста-
вах». Яценюк нагадав, що МВС 
розробило стратегію реформу-
вання відомства в національну 
поліцію. Окремо Прем’єр зупи-
нився на створенні Державного 
бюро розслідувань. 

«Прокуратура позбавляється 
функцій загального нагляду та, 
відповідно, слідства. Держбю-
ро розслідувань візьме на себе 
функції незалежного слідчого 
органу щодо відповідних злочи-
нів», — пояснив глава уряду. 
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Попри сушу сходи хороші 
Цьогорічна осінь на Волині була чи не найсухіша за 
останні роки: при нормі 132 випало усього 92 мм опадів. 
Найменше у жовтні — 21 мм. Того ж місяця до історичного 
мінімуму впав рівень води на водомірному посту «Річиця», 
що на Прип’яті, обміліли річки Західний Буг, Стохід і т. д. 
Це незвично для нашого щедрого на опади регіону. 
Ми поцікавились у Волинського гідрометеоцентру, яка 
ситуація з озимими культурами, чи зійшли вони. Керівник 
установи Ростислав Бондарук заспокоїв: за даними 
обстежень посівів, їх стан в основному задовільний, 
рослини в зиму входять добре розвинутими. 

Волинські меценати оплатили 
лікування 2-річної дитини 
«Благодійний фонд «Волинь-2014» виділив матеріальну 
допомогу на транспортування до Києва та лікування 
дворічної лучанки Ані Лавренчук, батько якої перебуває 
в зоні проведення антитерористичної операції і на 
цей час вважається зниклим безвісти. Дитині потрібні 
консультація та хірургічні лазерні втручання в 
приватній клініці «Інститут дерматології та косметології 
лікаря О. Богомолець» щодо видалення інфантильної 
гемангіоми в ділянці носа. 

1,2
стільки тисяч державних 
підприємств, які нині 
значаться у списку 
заборонених до приватизації, 
можуть пустити «із молотка». 
Загалом у цьому переліку 
1,5 тис. держкомпаній. 

Правила виїзду неповнолітніх дітей за кордон 
Незабаром зимові канікули. 
Багатьох читачів газети ціка-
вить, як правильно оформити 
поїздку дітей за кордон.  Що 
для цього треба. Аби дати 
чітке роз’яснення, до розмови 
запросили приватного нотарі-
уса Ірину Онищук. 

- Розпочну з відповіді на 
питання, чому при нотаріаль-
ному оформленні заяв на виїзд 
дітей за межі України нотарі-
уси вимагають присутності й 
підписів обох батьків. Адже 
нерідко один із батьків із пев-
них причин не може прибути 
до нотаріуса. 

Відзначу, що процедура пе-
ретину дітьми кордону Украї-
ни чітко регламентована Пра-
вилами перетину державного 
кордону громадянами України, 
якими встановлено, що виїзд 
із України дітей, які не досягли 
16-річного віку, здійснюється 
за згодою обох батьків. 

Виїзд із України дітей без 
нотаріально посвідченої згоди 
другого з батьків здійснюєть-
ся у випадках, якщо другий із 
батьків є іноземцем або осо-
бою без громадянства, що під-
тверджується відповідним за-
писом про батька у свідоцтві 
про народження дитини, або у 
разі подання документів чи їх 
нотаріально засвідчених копій: 

свідоцтва про смерть другого з 
батьків; рішення суду про по-
збавлення батьківських прав 
другого з батьків, або про ви-
знання другого з батьків безві-
сно відсутнім чи недієздатним, 
або про надання дозволу на 
виїзд із України громадяни-
ну, який не досяг 16-річного 
віку, без згоди та супроводу 
другого з батьків; довідки про 
народження дитини, виданої 
відділом реєстрації актів ци-
вільного стану, із зазначенням 
підстав внесення відомостей 
про батька відповідно до час-
тини 1 статті 135 Сімейного 
кодексу України (під час виїзду 
дитини за кордон у супроводі 
одинокої матері). 

Наступне питання стосу-
ється можливості чи немож-
ливості нотаріального по-
свідчення довіреності батьків 
третій особі, яку вони уповно-
важували б оформляти від їх 
імені згоду на тимчасовий ви-
їзд їхньої дитини за межі Укра-
їни. 

Мова, по суті, про дії, 
пов’язані з передачею бать-
ківських прав та обов’язків, 
які за законом здійснюються 
батьками лише особисто. Та-
ким чином, нотаріальне по-
свідчення довіреності, яка б 
передбачала можливість пе-
редачі батьківських прав, на-

віть окремих, у тому числі на 
оформлення від імені батьків 
згоди на тимчасовий виїзд їх-
ньої дитини за межі України, 
не допускається. 

При цьому слід зазначи-
ти, що за нотаріально посвід-
ченою згодою батьків дитина 
може виїжджати за кордон у 
супроводі обох або одного з 
батьків, а також інших уповно-
важених на це осіб, визначе-
них у вказаній згоді. 

І ще одне питання з цієї ж 
проблематики, яке стосується 
вимог щодо зазначення у згоді 
батьків на виїзд за кордон на-
зви країни прямування та від-
повідного часового проміжку 
перебування в ній. Відзначу, 
що ця вимога однозначна й 
обов’язкова для виконання. 
Згода батьків на виїзд за кор-
дон має містити інформацію 
про країну прямування та ча-
совий проміжок перебування 
в цій країні як підтвердження 
тимчасовості виїзду дитини за 
межі України. 

Хочу звернути увагу на те, 
що викладені вище вимоги та 
обмеження стосуються згоди 
батьків щодо тимчасового ви-
їзду за межі України дітей ві-
ком до 16 років та не поширю-
ються на неповнолітніх осіб, 
яким виповнилося 16 років. 

В Україні запрацює 
Антикорупційне 
бюро і з’явиться 
поліція 

Що буде із жіночою консультацією 
у Луцьку? 
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