
5-річний Миколка помер у батька 
на руках у палаті. Дитину шпиталі-
зували в обласну лікарю вночі з під-
озрою на апендицит, через кілька 
годин його серце зупинилося. Рідні 
вважають, що медики вчасно не 
відреагували, тому сталася біда. Ке-
рівництво закладу обіцяє провести 
службову перевірку трагічної події. 
Смерть дитини викликала резо-
нанс не тільки на Рівненщині, але 
й по всій Україні. Тим більше, що 
приклад неналежного виконання 
медиками своїх обов’язків, тільки 
вже іншого плану, зафіксували на 
Івано-Франківщині. Лікар та фель-
дшер «швидкої» приїхали на виклик 
напідпитку. Медики ледь тримали-
ся на ногах, не могли зв’язати слова 
докупи. Однак уперто намагалися 
оглянути дитину.

ДИТИНА ХОТІЛА ПИТИ, АЛЕ 
ЇЙ НЕ ДАВАЛИ

Вдень 5-річний Миколка гуляв і 
бавився на подвір’ї. Під вечір у ди-
тини піднялася температура. Хлоп-
чик почав жалітися на біль у живо-
ті. Швидка, яка приїхала на виклик, 
відвезла дитину в обласну дитячу 
лікарню з підозрою на апендицит. 
Там його оглянули та поклали у від-
ділення хірургії й заборонили їсти та 
пити.

Батько каже: дитя горіло, тем-
пература не спадала. На допомогу 
приїхала бабуся. Мати залишилася 
вдома з 3-місячною донькою. 

Хлопчик терпів і увесь час про-
сив пити, кажуть рідні. За годину 
дитина стала синіти. Після чотирьох 
годин перебування в лікарні хлоп-
чик помер. Миколку вже поховали. 
Батьки кажуть, у довідці про смерть 
написано, що хлопчик помер від го-
строї респіраторної вірусної інфек-
ції.

Тато з бабусею, які все бачили та 
слідкували за діями медиків, переко-
нують, що дитині не давали жодних 
препаратів, при цьому від темпера-
тури його тіло горіло. Пам’ятають 
рідні останні слова хлопчика: він 
хотів дуже пити, але медичний пер-
сонал відділення заборонив давати 
воду.

Уже після того, як серце Ми-
колки зупинилося, йому зробили 
ін’єкцію, розказує батько, та було 
вже пізно. Хлопчик синів на очах. 
Дитину забрали в реанімацію, хоча 
вже всім було відомо, що Миколку 
не врятувати. У відділенні інтенсив-
ної терапії, за словами рідних, його 
тримали кілька годин.

БАТЬКИ ЗВИНУВАЧУЮТЬ У 
СМЕРТІ ДИТИНИ ЛІКАРІВ

Батьки покійного хлопчика ра-
зом з іншими двома дітьми про-
живають у невеликій квартирі в 
рівненській багатоповерхівці. Тут 
усе нагадує про Миколку. Улюблені 
іграшки, фотографії. Дитину похо-
вали на місцевому кладовищі. Зго-

рьовані мати з батьком вважають, 
що лікарі не доклали можливих зу-
силь, аби врятувати їхнього сина. І 
хочуть покарати винних.

Завідувач відділення планової 
хірургії, який і приймав дитину в 
той день, офіційно прокоментувати 
трагічний випадок відмовився, по-
силаючись на пригнічений психо-
логічний стан. При цьому пообіцяв 
озвучити свою позицію згодом.

Попередні висновки судово-
медичної експертизи показали, що 
дитя загинуло через гостре інфек-
ційне захворювання. Лікарі вважа-
ють, що найвірогідніше це міг бути 
грип. Але говорити остаточно не 
беруться. Передбачено провести ще 
кілька досліджень.

Головний лікар каже, що про-
ведуть службове розслідування, але 
батьки в його справедливість не ві-
рять. І мають намір звертатися до 
правоохоронців. Поки ж не можуть 
відійти від шоку. У родині залишив-
ся ще 12-річний син та тримісячна 
дочка. Мати каже, її середній син був 
не такий, як усі. 

— Якийсь він такий був особли-
вий, всіх любив. Почне перерахову-
вати — я маму люблю, тата і всіх, 
кого знаю. Він всіх любив, і його лю-
били, — розповідає мати.

Скаржитимуться й у прокура-
туру. Кажуть, медики не лише не 
рятували їхнього маленького сина, 
а й поводилися нахабно. Батько з 
матір’ю хочуть, щоб винних відсто-
ронили від посад. Кажуть, їхнього 
сина вже не повернути, а от інших 
дітей ще можна вберегти від таких 
лікарів.

КОЛЕГА ЗВИНУВАЧУЄ МЕДИКА 
В НЕПРОФЕСІЙНОСТІ ТА 
РОДИННИХ ЗВ’ЯЗКАХ З 
ГОЛОВНИМ ЛІКАРЕМ ЗАКЛАДУ

Рівненську ситуацію підігрів той 
факт, що керівник ГО «Берегиня», 
голова Наглядової ради Рівненської 
обласної дитячої лікарні Олександр 
Петровський виклав у соцмережу 
Facebook документи про призна-
чення завідувачем відділення пла-
нової хірургії Рівненської обласної 
дитячої лікарні Костянтина Дума-
новського. Олександр Петровський 
сумнівається в правильності цього 
призначення. Цитуємо:

«Думановський К. Г. отримав 
2-гу категорію за спеціальністю «Ди-
тяча хірургія» через 3,5 року після 
початку навчання та роботи за цією 
спеціальністю (09.2007–02.2011), 
тоді як, відповідно до норм та на-
казів МОЗ, необхідно мати стаж за 
цією спеціальністю не менше 5 років 
для 2-ї кваліфікаційної категорії.

У грудні 2010 року Думанов-
ський К. Г. отримав унікальний «До-
звіл» за підписом в. о. директора 
департаменту кадрової політики та 
запобігання корупції МОЗ України 
І. І. Фещенка на зарахування стажу 
за спеціальністю «Педіатрія» (май-
же 2 роки) до стажу спеціальності 
«Дитяча хірургія». «Дозвіл», що вка-
заний вище, є надзвичайно унікаль-
ним документом на Рівненщині, по-
заяк інших випадків такого дозволу 
не було, може, навіть і в Україні.

«Дозвіл» прикритий наказом від 
19.12.1997 № 359 МОЗ України, про-
те не відповідає пунктам 3.11–3.13 , 
у яких вказаний чіткий перелік спе-
ціальностей, стаж за якими може 
зараховуватися до інших спеціаль-
ностей, і де немає жодної згадки про 
зарахування стажу «педіатрії» до 
«хірургії» чи навпаки!

Атестаційна комісія обласно-
го управління охорони здоров’я, в 
складі якої була мати Думановська 
М. В. (на той момент — заступник 
начальника УОЗ), голова комісії До-
бровольський І. Я. (заступник на-
чальника УОЗ) та інші, зарахувала 
своїм рішенням стаж Думановсько-
го К. Г. за спеціальністю «Педіатрія» 
(майже 2 роки) до стажу спеціаль-
ності «Дитяча хірургія», легалізував-
ши отриманий «Дозвіл» та надавши 
Думановському К. Г. 2-гу кваліфі-
каційну категорію зі спеціальністю 
«Дитяча хірургія».

Такими маніпуляціями недосвід-
чений «лікар-хірург дитячий» став 
на 1,5 року раніше «досвідченим» 
«лікарем-хірургом дитячим» 2-ї ква-
ліфікаційної категорії, а згодом і 1-ї 
категорії. З цими категоріями він 
отримав право на додаткові доплати 
від держави та право займати керів-
ні посади. Що й було реалізовано в 
2014 році, коли його власний батько, 
будучи головним лікарем, призна-
чив заввідділенням собі в підпоряд-
кування власного сина».
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Чоловік хотів обміняти 
гранату на горілку
На блокпосту в Артемівську під час огляду в 
місцевого жителя в кишені знайшли бойову 
гранату РГД-5. В одній кишені була граната, в ін-
шій — запал до неї. Усе це він хотів обміняти на 
горілку. Про це повідомили в прес-службі МВС. 
Чоловіка затримали. Як виявилося, він уже має 
судимість за незаконне поводження зі зброєю. 
За цим фактом розпочато розслідування.

Невідомі обстріляли 
автобазу Апарату Верховної 
Ради
Подія сталася вранці 16 листопада. За попере-
дньою інформацією, невідомий із пневматичної 
зброї обстріляв приміщення автобази Апарату 
парламенту, яка розміщена по вулиці Щорса в 
столиці. У результаті дій зловмисника в приміщен-
ні було пошкоджено більше десятка вікон. Міліція 
розпочала розслідування за ст. 296 КК України 
(хуліганство).

60%
стільки громадян України щоденно мають 
справу з побутовою корупцією. Про це на 
відкритті міжнародної антикорупційної 
конференції заявив Прем’єр-міністр Арсеній 
Яценюк.
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У Луцькій ОДПІ Головного управ-
ління ДФС у Волинській об-

ласті повідомляють, що фізичні 
особи — підприємці, які перебува-
ють на загальній системі оподатку-
вання, та особи, які провадять не-
залежну професійну діяльність, 
нараховують єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування (єдиний внесок) 
на суму доходу (прибутку), отрима-
ного від їхньої діяльності, що підля-
гає обкладенню податком на доходи 
фізичних осіб. При цьому сума єди-

ного внеску не може бути меншою 
за розмір мінімального страхового 
внеску за місяць, у якому отримано 
дохід (прибуток).

Якщо платником не отримано 
дохід (прибуток) у звітному році або 
окремому місяці звітного року, плат-
ник має право самостійно визначи-
ти базу нарахування, але не більше 
максимальної величини бази нара-
хування єдиного внеску (з 01.01.2015 
по 31.08.2015 становить 20706,00 
гривень, з 01.09.2015 — 23426,00 гри-
вень). При цьому сума єдиного вне-

ску не може бути меншою за розмір 
мінімального страхового внеску (з 
01.01.2015 по 31.08.2015 становить 
422,65 гривень, з 01.09.2015 — 478,17 
гривень).

Звертаємо увагу, якщо вищев-
казані фізичні особи — підприємці, 
не отримували дохід (прибуткок) у 
звітному році або окремому місяці 
звітного року, такі особи можуть 
не визначати базу єдиного внеску, 
оскільки вказаною нормою передба-
чено право, а не обов’язок платника.

«Яндекс» вивчив, скільки вулиць у 
Волинській області могли потрапити під 
Закон про декомунізацію

Нарахування єдиного соціального внеску за відсутності доходів у 
підприємців — право, а не обов‘язок

З Одеси в Китай везли 59 кг бурштину на 9 
млн гривень

На Рівненщині помер 5-річний 
хлопчик

Сервіс «Яндекс.Карти» було за-
пущено в Україні 2006 року. 

Зараз на них нанесено детальні 
схеми всіх міст і багатьох менших 
населених пунктів країни із ву-
лицями й будівлями. Щоб карти 
залишалися точними й актуаль-
ними, українські картографи «Ян-
декса «оновлюють їх щомісяця, 
відстежуючи зміни й переймену-
вання топонімів. До 21 листопада 
місцева влада українських міст, 
селищ і сіл має змінити назви 
низки об’єктів відповідно до при-
йнятого півроку тому Закону про 
декомунізацію. Проте Волині це 
майже не стосується. За даними 
«Яндекс.Карт», населених пунктів 
із «радянськими» назвами в облас-
ті лише два, а вулиць знайшлося 
трохи більше 30, причому найпо-
пулярніші — Жовтнева та Чапаєва 

(по 4 топоніми). Це один із най-
нижчих показників у країні. При-
міром, лише у Києві та Київській 
області налічується 201 Жовтнева 
вулиця та 139 вулиць Чапаєва, а 
загалом Закон поширюється на 
понад 2000 об’єктів столичного 
регіону.

Якщо узяти всі «радянські» 
вулиці Волині та з’єднати в одну, 
вона буде завдовжки 39 км — це 
лише трохи далі, ніж від Луцька 
до Млинова навпростець. Для по-
рівняння: дорога, складена з усіх 
«радянських» вулиць Київщини, 
простяглася б на 2200 км — це як 
від Луцька до Дубліна.

Про те, скільки вулиць потра-
пило під дію Закону про декомуні-
зацію по всій Україні, можна про-
читати в блозі «Яндекс.України»: 
https://blog.yandex.ua/post/3080/

У зв’язку з терористичною загрозою 
посилено митний контроль на Волинській 
митниці 

На пункті митного огляду в 
Одеському аеропорту співро-

бітники митниці виявили велику 
партію бурштину — 59 кг, яку не-
легально намагалися вивезти з 
України. Про це повідомила керів-
ник Одеської Митниці ДФС Юлія 
Марушевська.

Вантаж спробувала вивезти 
жінка у двох звичайних валізах.

«Під час проведення митного 
контролю безпосередньо мною була 
застосована така форма контролю, 
як сканування рентгеном, за допо-
могою якого виявлено нехарактер-
ний вміст. Під час проведення ана-
лізу та встановлення вмісту багажу 
було встановлено, що там бурш-

тин», — розповів співробітник мит-
ниці на ім’я Дмитро, який і виявив 
нелегальний вантаж.

Орієнтовна вартість «сонячного 
каміння» — близько 9 млн грн.

За словами начальника Одеської 
митниці Юлії Марушевської, кінце-
ва точка доставки бурштину — Ки-
тай.

«Він провозився звичайною па-
сажиркою, яка їхала в Китай через 
Стамбул, і в звичайну валізу напаку-
вала просто купу цього дорогоцін-
ного каміння... Уявіть, що цю жінку, 
яка затримана і яка провозила ба-
гаж, відпустять, вона лише сплатить 
штраф 1700 грн, уявляєте?» — зазна-
чила Юлія Марушевська.

У смерті дитини батьки звинувачують лікарів

На виконання дорученням Го-
лови ДФС Романа Насірова 

з метою захисту митних інтересів 
та підтримання митної безпеки в 
країні в умовах імовірної терорис-
тичної загрози волинські митники 
застосовуватимуть форми митно-
го контрою в обсягах, достатніх 
для забезпечення додержання за-
конодавства, з максимальним ви-
користанням технічних засобів. 
При проведенні митних процедур  
також залучатимуть кінологічні 
групи. Про це йдеться в повідо-
мленні прес-служби ГУ ДФС у Во-
линській області.

У Волинській митниці ДФС 
сподіваються на розуміння 
суб’єктами зовнішньоекономічної 

діяльності та громадянами тим-
часової необхідності вжиття до-
даткових заходів щодо посилення 
митного контролю товарів, тран-
спортних засобів та особистих 
речей громадян, а також того, що 
метою зазначених заходів є під-
тримання миру та спокою в дер-
жаві.

Для оперативного вирішення 
проблемних питань при прохо-
дженні митних процедур фахівці 
ГУ ДФС Волині просять  зверта-
тися за телефонами «Контактного 
центру Волинської митниці ДФС»: 
(03377) 3-15-19, 0938850335, або 
на поштову електронну скриньку 
vl.callcenter@customs.sfs.gov.ua.


