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1,5
стільки мільярдів гривень ста-
новили за підсумками квітня 
борги із зарплат українцям. 
Це на 110 млн грн менше, аніж 
було в березні. Такі дані опри-
люднила Державна служба 
статистики України. 

У результаті рейду вилучено ав-
томобіль, спецобладнання і 

бурштин-сирець.
— Незаконним промислом 

зловмисники займалися на тери-
торії Маневицького району. Слід-
чо-оперативна група, яка виїхала 
на місце події, встановила: четверо 
осіб, жителі Волинської та Рівнен-
ської областей, за допомогою мо-
топомпи, двох пожежних рукавів, 
гофрованої труби, металевого на-
правного наконечника видобува-
ли бурштин-сирець, — розповів 
начальник УМВС України у Во-
линській області Петро Шпига. 

У результаті вилучено авто-
мобіль ЛуАЗ, спецобладнання та 
камінці бурштину. Чоловіків до-
ставили у райвідділ міліції для 

проведення слідчих дій у рамках 
кримінального провадження, 
розпочатого за ч. 2 ст. 240 (По-
рушення правил охорони або ви-
користання надр) Кримінального 
кодексу України. За вчинення пра-
вопорушення чоловікам загрожує 
покарання від штрафу до трьох 
років позбавлення волі. 

Через тиждень, із 1 червня, 
в Україні набирає чиннос-

ті рішення Верховної Ради, яке 
скасовує безкоштовний проїзд у 
громадському транспорті окре-
мим категоріям пільговиків. Зо-
крема, такі пільги для проїзду 
скасовують учасникам війни й 
особам, які належать до учасни-
ків війни, дітям-чорнобильцям, 
ветеранам праці, пенсіонерам-
прокурорам, дітям війни, жерт-
вам нацистських переслідувань 
та іншим категоріям. 

Безкоштовний проїзд мають 
право відновити місцеві органи 
влади, якщо на це буде і політич-
на воля, і достатнє фінансуван-
ня. 

«Кабінет Міністрів України 
не буде скасовувати постанови 
№ 354 від 17.05.1993 та № 555 від 
16.08.1994 щодо безкоштовного 
проїзду в громадському тран-
спорті пенсіонерів за віком та 
інвалідів. Особи, які належать 
до категорій учасників війни, 
жертв нацистських пересліду-
вань, дітей війни, ветеранів пра-
ці, інвалідів, чорнобильців І та 
ІІ категорій, із 1 червня цього 
року зможуть і надалі реалізу-
вати своє право на безоплатний 
проїзд у міському і приміському 
транспорті відповідно до зазна-
чених урядових рішень як пен-
сіонери за віком або інваліди», 
— пояснив міністр соціальної 
політики України Павло Розен-
ко. 

Подія сталася в Нововолинську. 
Опівночі двоє волинян на ав-

томобілі «Фольксваген» під’їхали 
до магазину знайомого. В той час 
до торговельного закладу завітав 
власник із товаришем. Із приводу 
давнього боргу між чотирма мо-
лодиками розгорілася суперечка, 
а згодом — бійка. Конфлікт скін-
чився тим, що господар крамниці, 
відібравши у водія ключі, забрав 
машину. 

Заїхавши на АЗС, власник ма-
газину зустрів ще одного «борж-
ника», якому також нагадав про 
позику. Оскільки той проігнорував 
висловлені до нього майнові пре-
тензії, молодики витягнули його 
із салону автомобіля разом із па-
сажиром та відлупцювали їх. Не-

притомних жбурнули у багажник 
і відвезли додому: «боржника» за-
чинили у підвалі, другого кинули 
за будинком. 

Як повідомила прес-служба 
УМСВС України у Волинській об-
ласті, співробітники патрульної 
служби разом із працівниками 
ДАІ затримали зловмисників і до-
ставили до відділення міліції. Вия-
вилося, що вони обоє були раніше 
судимі за хуліганство. 

Локачинський районний суд 
ухвалив: за скоєння кримінальних 
правопорушень призначити зло-
вмиснику покарання — п’ять із по-
ловиною років позбавлення волі. 
Матеріали щодо його спільника ви-
ділені в окреме провадження. 

Неодмінно приходить момент, коли 
візит до стоматолога стає такою 
самою неминучою необхідністю, як 
генеральне прибирання квартири 
з витрушуванням килимів. Дуже не 
хочеться, але треба. І доводиться 
вибирати, кому довірити непри-
ємну процедуру. Лучанка Алла 
В’ячеславівна вирішила звернутися 
у приватний кабінет, що неподалік 
її будинку. Під коронку вже давно 
лікованого зуба почала потрапляти 
їжа, і тому потрібно було негайно 
щось вирішувати. Лікарка пореко-
мендувала перепломбувати зуб, 
а для протезування використати 
металокераміку. Як потім виявило-
ся, таке рішення було помилковим. 
Як результат, дантистка почала 
уникати зустрічі з пацієнткою та 
відмовилася від того, що взагалі 
колись приймала її у приватному 
кабінеті. 

— Працює ця лікарка у поліклі-
ніці, плюс приймає у приватному 
кабінеті разом зі своїм сином, він 
ортопед, — розповіла пані Алла. — 
Стоматолог зняла стару коронку із 
зуба і порадила зробити знімок. На 
ньому вона побачила нібито якийсь 
сторонній предмет у каналі й тому 
сказала: необхідно перепломбувати 
перед тим, як ставити металокера-
мічну коронку. Проте коли вона це 
зробила, то повідомила, що зуб без-
надійний, і порадила звернутися 
до лікаря, в якого я його лікувала 
раніше. Я так і зробила. Та моя по-
передня стоматолог, коли побачила, 
що з моїм зубом, обурилась, мовляв, 
не потрібно було його перепломбо-
вувати: за її словами, канали заплом-
бовані за новітньою технологією і, 
звичайно, там ніякого стороннього 
предмета нема. Попросила телефон 
колеги, і вони довго сперечалися, 
використовуючи термінологічну 
медичну лексику, в підсумку допо-
могти мені вже не змогла і порадила 
знову йти до тієї, що розпломбувала 
зуб. Однак пані лікарка почала каза-
ти, що у неї багато пацієнтів і вона 
не може мене прийняти, а потім уза-
галі відмовилася, бо ніби на лікар-
няному. Дні йшли, і зуб розболівся 
настільки, що терпіти було несила, 
опухла щока. Я уже звернулася у по-
ліклініку, що на проспекті Волі, там 
ще дивилися на комп’ютері, але по-
відомили, що зуб врятувати не мож-
на, єдиний вихід — видалити. 

Ні вибачення, ні співчуття, ні 
пропозиції компенсувати витрати 
на те, щоб вставити новий зуб, від 
лікарки Алла В’ячеславівна не до-
чекалася. Тоді жінка вирішила до-
вести, що саме ця лікарка винна у 
виникненні стоматологічної про-
блеми, щоб та відповіла за неякісне 
обслуговування відповідно до зако-
ну. Лучанка звернулася в Управління 
контролю якості медичних послуг, 

де отримала відповідь, що «в базі 
даних ліцензійного реєстру МОЗ 
України відсутня інформація щодо 
видачі цій лікарці ліцензії на про-
вадження господарської діяльності з 
медичної практики». 

Виходить, стоматолог приймала 
у приватному кабінеті незаконно, 
без необхідної на це ліцензії! 

А в особистій переписці Аллі 
В’ячеславівні дантистка повідомила, 
що має приватний стоматологічний 
кабінет. Однак останні шість років 
там проводяться ремонтні роботи 
(цікаво, який ремонт триває так дов-
го?! — Авт.), і вона не могла там здій-
снювати прийом хворих. А ліцензію 
на провадження господарської ді-
яльності з медичної практики про-
довжить після закінчення ремонту. 
Тому наполягала на тому, що огляда-
ла Аллу В’ячеславівну в стоматкабі-
неті вже поліклініки. 

Проте Алла В’ячеславівна не зу-
пинилась і звернулася в цей медич-

ний заклад по доказ того, що там 
вона не лікувалася. Їй дали відповідь, 
що провели перевірку оплати і реє-
страції амбулаторних карток плат-
них пацієнтів і зробили висновок, 
що пані Алла у поліклініку не зверта-
лась, оскільки будь-яка інформація 
про лікування (реєстрація оплати, 
амбулаторна картка) відсутня. 

На сьогодні пані Алла думає від-
шкодовувати матеріальні та мораль-
ні збитки, завдані некомпетентним 
стоматологом, у суді. 

Юрист Інна Стретович переко-
нана, що кожному з нас треба чітко 
знати, чим хороша клініка відрізня-
ється від поганої. 

— Отже, ви зайшли у клініку 
вперше — роззирніться, — радить 
юрист. — Сяк-так пристосоване 
приміщення з явними ознаками 
тимчасового пристановища, безлад-
дя в кабінеті лікаря, його неохайний 
зовнішній вигляд мають насторожи-
ти. У хорошій клініці чисто, зробле-
но ремонт, стоїть нове обладнання, 
клієнтам запропонують бахили на 
взуття, лікар обов’язково працює 
в шапочці, масці й рукавичках. Не 
треба соромитися запитувати. Поці-
кавтеся, чи є в клініки ліцензія саме 
на необхідний вам вид лікування. 
Якщо хочете поставити коронки, у 
ліцензії має бути дозвіл на ортопе-
дію. Виправлення прикусу позна-
чено в цьому документі терміном 
«ортодонтія», ліквідація карієсу — 
«терапія». І так далі. Не зайве по-
цікавитися, чи має лікар категорію. 
Фаховим стоматологам, відповідно 
до кваліфікації, надають спочатку 
другу, потім першу й, нарешті, вищу 
категорію. Якщо лікар не дає кон-
кретної відповіді чи каже, що йому 
це не обов’язково, — виходить, не 
заслужив, не доріс. Робіть висновки. 
Якщо лікар або сестра реагують на 
запитання болісно і з неприхованим 
бажанням уникнути розмови чи вза-

галі позбутися допитливого клієнта, 
не роздумуючи залишайте заклад. 

Інна Стретович радить укладати 
так званий договір із клінікою із за-
значенням термінів гарантії на всі 
види робіт. 

— Намагаючись привабити клі-
єнта, клініки часто обіцяють хто 
п’ять, а хто й десять років гарантії, 
— пояснює юрист. — Дуже добре. 
Попросіть, щоб усна обіцянка була 
записана в договір, і простежте за 
реакцією. Вона підкаже вам, зали-
шатися в цьому закладі чи пошукати 
інших стоматологів. Такий договір 
може бути й у формі розрахунко-
вого документа: чека, квитанції. Що 
стосується «гарантійного талона» на 
окремі види робіт — вимагайте та-
кого запису навіть на квитанції або 
ж на чекові. Якщо стоматолог від-
мовляється надавати гарантію, по-
цікавтеся чому. Якщо лікар не може 
надати обґрунтованого пояснення, 
не впевнена, що він є професіоналом 
і в подальшому достойний уваги. 

Але якщо після лікування вини-
кли претензії, а визнавати їх добро-
вільно клініка не хоче, Інна Стрето-
вич радить насамперед звернутися 
до органу, який має право проводи-
ти перевірки осіб, які провадять ме-
дичну практику. Це є посадові особи 
МОЗ. 

— Таку скаргу подати до Мініс-
терства охорони здоров’я та окрему 
— до управління МОЗ в області, — 
продовжує юрист. — І обов’язково 
проводити контроль розгляду звер-
нення. Тобто пройшло п’ять днів із 
часу отримання скарги — поцікав-
теся, хто розглядатиме вашу скаргу. 
Минуло п’ятнадцять днів — поці-
кавтеся про дату запланованої пере-
вірки. Якщо пройшло 30 календар-
них днів і немає відповіді — скаргу в 
прокуратуру щодо порушення Зако-
ну України «Про звернення грома-
дян» у частині строків і порядку роз-
гляду. Якщо цей шлях ви вважаєте 
довгим, пам’ятайте, що в суді кожна 
сторона повинна довести обстави-
ни, на які посилається. Отже, вам 
треба буде надати докази вини ліка-
ря. Якщо у вас після лікування вини-
кли проблеми зі здоров’ям і ви від-
чуваєте, що ці проблеми пов’язані з 
попереднім візитом до стоматолога, 
не займайтеся самолікуванням, а не-
гайно зверніться до цього ж лікаря. 
Інакше у разі втручання сторонньої 
особи вам практично неможливо 
буде довести неналежну якість ліку-
вання. Й уважно читайте докумен-
ти, які підписуєте ви, або ж записи, 
які робить лікар. Я би рекомендува-
ла робити копії з виписок і медкарт-
ки. Адже це є основний документ, 
який підтверджує правильність чи 
хибність лікування. Одне слово, 
будьте уважні. І це може вберегти 
вас від біди. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Окремі категорії 
пільговиків 
змусять платити 
за проїзд 
у громадському 
транспорті 

За «вибивання» грошей із боржників —
за ґрати на п’ять із половиною років 

Лікування у приватному стоматкабінеті 
призвело до втрати зуба і паперової тяганини 

Більше сотні 
різнокаліберних набоїв 
вилучили міліціонери 
у жителя Вінниччини 
Боєприпаси чоловік зберігав у гаражі, сховав-
ши у металевій банці з машинним мастилом. За 
словами правопорушника, пакет із набоями він 
знайшов у жовтні 2014 року в сусідньому селі. 
Знахідку залишив собі. Щоб про набої ніхто не 
дізнався, ретельно заховав їх. 

У Луцьку шукають 
волонтерів-кондитерів 
Про це йдеться в дописі у спільноті «Волинь SOS». 
«Шукаємо людей, які зможуть допомогти волон-
терам в організації невеличкої акції, яка буде 
проведена в Луцьку в кінці тижня. Потрібно буде 
допомогти з випічкою глазурованого печива та 
капкейків», — ідеться в дописі. За інформацією 
охочих допомогти просять звертатися за номе-
рами телефонів: +38 (099) 528-20-36 — Христина 
Лесюк; +38(066) 695-08-76 — Тетяна Должко; 
+38 (050) 713-89-72 — Коля Дмитрук. 

Ні вибачення, ні співчуття, 
ні пропозиції компенсува-
ти витрати на те, щоб вста-
вити новий зуб, від лікарки 
Алла В’ячеславівна не до-
чекалася. Тоді жінка вирі-
шила довести, що саме ця 
дантистка винна у виник-
ненні стоматологічної про-
блеми, щоб та відповіла за 
неякісне обслуговування 
відповідно до закону 

За незаконний видобуток бурштину 
затримано чотирьох чоловіків 

Крупівський 
навчально-

реабілітаційний центр 
проводить набір учнів 

на навчання 
До уваги батьків, у яких є незрячі діти 
або діти з вадами зору! Крупівський 
навчально-реабілітаційний центр 
Волинської обласної ради, що в селі 
Крупа Луцького району, проводить 
набір дітей молодшого, середнього 
та старшого шкільного віку. В закла-
ді створені всі необхідні умови для 
отримання якісної освіти, корекції зору 
та реабілітації. Вихованці безкоштовно 
забезпечуються: харчуванням, по-
слугами окуліста, масажиста, дефек-
толога, психолога, логопеда. У центрі 
діють музична студія, гуртки: дизайну, 
бісероплетіння, комп’ютерної грамоти 
й «Умілі руки». 

Детальна інформація за телефонами: 
70-74-60, 70-74-62. 


