
На підсумковій нараді працівників 
медичної галузі Луцька начальник 
управління охорони здоров’я 
міськради Федір Кошель пору-
шив проблему обслуговування у 
міських закладах охорони здоров’я 
людей без луцької прописки. За 
його словами, в обласному центрі 
лікується понад 25% сільських 
мешканців, а це створює додаткове 
навантаження для медичних уста-
нов. Тому він наголосив, що таким 
пацієнтам доведеться платити за 
послуги у лікарняну касу. Але ж ця 
практика існує вже давно. То про 
яку додаткову оплату йдеться? Чи, 
може, тепер «немісцевим» будуть 
відмовляти у медустановах Луцька? 
Ці питання «Відомості» намагалися 
з’ясувати у Федора Кошеля. 

Проте, на наше здивування, Фе-
дір Гнатович відмовився давати ко-
ментар, лише поспіхом зауважив по 
телефону, що медицина дуже потер-
пає від недофінансування і лікарня-
ні каси — це вимушена процедура. 
«Якби з пацієнтів грошей не брали, 
то був би занепад, як у районних лі-
карнях, де нема необхідних речей, — 
сказав він. — У нас сильне недофі-
нансування. Тому всі питання — до 
фінансового управління». 

То за що і як тепер будуть пла-
тити кошти немісцеві у медзакла-
дах Луцька та чи взагалі таких там 
прийматимуть, ми вирішили дізна-
тися безпосередньо у головлікарів, 
оскільки від чиновника конкретної 
відповіді не почули. 

Нещодавно знайома, що не 
прописана в облцентрі, лежала у 
Луцькій міській лікарні, їй зроби-
ли операцію на апендицит. То, крім 
вартості медикаментів, вона запла-
тила сто гривень у благодійну касу. 

— У поліклініках є платні по-
слуги, а у нас поки нема, — пояснює 
головний лікар цієї медустанови 
Лариса Духневич. — Тому що по-
ліклініка і стаціонар — це два різні 
напрямки роботи. Надати допомогу 
в лікарні ми зобов’язані будь-кому, 

але тільки невідкладну, коли у люди-
ни травма чи ще якийсь екстрений 
випадок. Але ця допомога не завжди 
означає госпіталізацію. За ургентну 
допомогу в травмпункті ніхто ко-
штів не бере, люди купують для себе 
лише ті медикаменти, які необхідні 
для цієї допомоги. 

— А за що моя знайома платила 
100 гривень? — уточнюю у головлі-
каря. 

— У місті фінансування йде на 
кількість населення, — пояснює 
Лариса Петрівна. — Держава нам 
стовідсотково фінансує зарплату й 
енергоносії, і виділяються кошти 
на один ліжко-день перебування у 
лікарні, з яких три гривні — на хар-
чування, а п’ять — на медикаменти, 
але тільки для лучан. Якщо серед-
ній термін перебування у лікарні 12 
днів, то виходить 96 гривень, а ще 
типографські послуги, на які ніхто 
не виділяє ні копійки, от і маємо тих 
сто гривень. Тому, коли надходить 
немісцевий житель, він пише заяву, 
що хоче у нас лікуватися, його огля-
дає лікар, дає направлення, і тоді 
пацієнт вносить у благодійну муні-
ципальну касу відшкодування у сумі 
100 гривень і лікується на загальних 
підставах. А всі медикаменти паці-
єнти купують за свої кошти. Бо за 
п’ять гривень можемо безкоштовно 
хворим зробити загальний і біохі-
мічний аналіз крові й аналіз сечі. Та 
є аналізи досить дорогі, де один по-
казник коштує 18-20 гривень, а якщо 
їх робиш шість, то виходить 120, то 
ми просимо за них також як благо-
дійний внесок внести гроші. Якщо 
відмінити плату за аналізи, то всі ми 
почнемо ходити у приватні лабора-
торії. Там цей же аналіз коштувати-
ме 280 гривень, бо вони у ціну, крім 
вартості реактивів, які однакові що 
у них, що у нас, мусять включити 
зарплату, енергоносії, оренду при-
міщення. 

— А консультація лікаря безко-
штовна? — цікавимося. 

— Так, хоча за ідеєю мала б бути 
платною, — відповідає Лариса Пе-

трівна. 
Також Лариса Духневич повіда-

ла про новацію — медико-економіч-
ні стандарти, розробку яких зараз 
здійснюють у лікарні. Як пояснила, 
МОЗ затвердило протоколи та стан-
дарти лікування, відповідно до яких 
кожна хвороба передбачає низку 
процедур і медикаментів. Їх вартість 
можна орієнтовно підрахувати. 

— Наприклад, операція з вида-
лення апендициту обходиться при-
близно в 900 гривень, — пояснює 
головлікар. — Тому будемо пропо-
нувати пацієнту відразу внести ко-
шти, щоб позбавити його біганини 
по аптеках. Звичайно, це орієнтовна 
вартість, вона вираховуватиметься 
вже за актом виконаних робіт, ми до 
цього дійдемо. 

А от у поліклініці №1 міста 
Луцька вже практикують розра-
хунки відповідно до акта викона-
них робіт у Центрі платних послуг. 
Їх регламентує Постанова Кабміну 
№1138 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які надаються в дер-
жавних закладах охорони здоров’я». 
Відповідно до цієї постанови, по-
яснює головний лікар поліклініки 
Ігор Гнетньов, платні послуги — це 
медогляди (на роботу, на володіння 
зброєю, у басейн тощо), медична до-
помога пацієнту вдома, діагностичні 
та консультаційні послуги за звер-
неннями громадян без направлення 
лікаря. 

— У нас у закладі є структура 
«Центр платних послуг», ми його 
тільки розвиваємо, — розповідає 
Ігор Васильович. — Прейскурант за-
тверджений управлінням охорони 
здоров’я Луцької міськради. Скажі-
мо, приходить людина і каже: я хочу 
таке-то обстеження. З нею уклада-
ють угоду, обов’язково надають ті 
послуги, які вона замовила. Якщо у 
процесі щось виникає додатково, її 
інформують. Пацієнт підписує акт 
виконаних робіт про те, що він ці 
послуги отримав у повному обсязі 
й якісно, а після того сплачує у касу, 

Апеляційний суд Волинської 
області скасував вирок 

Луцького міськрайонного суду, 
відповідно до якого екс-голову 
Луцької райради Богдана Пруса 
було визнано винним у служ-
бовому підробленні та привлас-
ненні бюджетних коштів. Спра-
ву скерували на новий судовий 
розгляд. 

Вироком міськрайонного 
суду були невдоволені як проку-
ратура, так і захист колишнього 
голови райради. Тож обидві сто-
рони подали апеляційні скарги. 
Якщо ж державне обвинувачен-
ня вважало вирок суду необґрун-
товано м’яким, то думка захисту 
була протилежною. Прус і його 
адвокат просили колегію суддів 
Апеляційного суду Волинської 
області вирок про визнання екс-
посадовця винним скасувати, а 
провадження у справі закрити. 

Зрештою колегія суддів ді-
йшла висновку, що вирок — не-
вмотивований, а тому підлягає 
скасуванню. Справу ж скерували 
на новий судовий розгляд в ін-
шому складі суду для винесення 
справедливого вироку. 

Нагадаємо, що Богданові 
Прусу закидали нібито підроб-
ку рішення райради, на підставі 
якого він і його заступник упро-
довж кількох років отримали 
надбавки в обсязі 200 тисяч гри-
вень. 
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Події

92%
у стількох випадках українці 
для отримання позики 
залишають у заставу свої 
автомобілі, іпотечні ж позики 
беруть під заставу квартири 
або будинки, повідомили у 
прес-службі Мін’юсту. 

За рік зафіксовано 120 тисяч 
випадків сімейного насильства 
У 2012 році надійшло близько 120 тисяч повідомлень 
про випадки насилля в родині, повідомила директор 
Фонду народонаселення ООН в Україні Нузхат Есан. 
Невеликий відсоток від цих повідомлень призвів до 
того, що проводилося розслідування, ще менше справ 
потрапило до суду. За статистикою, в Україні 70% жінок 
потерпають від насилля в сім’ї. Про це повідомили 
у прес-службі МВС. Більшість із них не зізнається у 
цьому. Причини різні: хто соромиться розповідати, хто 
пробачає кривднику, а хто терпить заради дітей. 

З 1 квітня у Луцьку будуть нові 
тарифи на утримання будинків
Волинське обласне територіальне відділення 
Антимонопольного комітету України погодило 
підняття комунальних тарифів у Луцьку. За словами 
начальника відділу розвитку ОСББ, реформування 
ЖКГ та економічного аналізу департаменту ЖКГ 
Ірини Назарук, тариф діятиме до 31 грудня 2014 
року. Після цього його або продовжать, або змінять. 
У разі погодження членами виконкому нові тарифи 
діятимуть із 1 квітня цього року. 

У Німеччині Луцьк представляють як медове місто

З 6 по 10 березня Луцьк презенту-
ють на одній із найважливіших 

туристичних подій світового масш-
табу — Міжнародній туристичній 
біржі у Берліні. 

Туристична біржа у Німеччині 
є дзеркалом міжнародного туриз-
му та найяскравіше відображає всі 
тенденції його розвитку. Минулого 
року участь у ній узяли представни-
ки 187 країн світу, а відвідало захід 
понад 180 тисяч гостей. 

Цьогоріч нашому місту вперше 
випала така нагода, тож у Берліні 
воно представляє Україну під гас-
лом Magic Ukraine разом із Києвом, 
Харковом, Донецьком, Львовом, 
Одесою, Черкасами, Кримом і ту-
ристичним кластером «Галицько-
Подільське намисто», куди входять 

Чернівці, Кам’янець-Подільський і 
Хотин. 

Начальник управління туриз-
му та промоції міста Наталія Бунда 
розповіла, що презентувати Луцьк 
вирішили під гаслом Lutsk — your 
honey city. Ці слова перекладаються 
з англійської в кількох значеннях: і 
як «милий, любий», і як «медовий». 

Та відвідувачам берлін-
ської туристичної біржі Луцьк 
запам’ятається швидше як медове 
місто, оскільки великий акцент ро-
битимуть саме на традиціях медо-
варства. Зокрема, в луцькій делега-
ції на виставку поїдуть два медовари 
— Володимир Дмитрук та Антон 
Шотік. Вони варитимуть питні меди 
прямісінько на сцені, частуватимуть 
ними відвідувачів і залучатимуть їх 

до самого процесу приготування ме-
дівки. 

До слова, Луцьк щодня мати-
ме одну годину для представлення 
свого потенціалу на головній сцені. 
За словами Наталії Бунди, вони на-
магатимуться заохотити туристів не 
лише до відвідин Луцька, а й до ман-
дрівок усією Волинню. 

Український стенд розміщений 
поблизу головного входу на вистав-
ку, по сусідству з нами презентують 
свій потенціал росіяни. Як каже 
пані Наталія, це дуже вигідне місце, 
оскільки російські туристи залюбки 
до нас приїжджають. Та все ж осно-
вна увага — німецьким мандрівни-
кам, яких тут буде найбільше і які з 
задоволенням витрачають гроші на 
подорожі. 

Щоби привернути увагу відвід-
увачів до луцького стенда, представ-
ники Волині пропонують їм склада-
ти з пазлів Луцький замок та інші 
вікторини. Переможці конкурсів 
отримуватимуть сувеніри з зобра-
женням Луцька — стікери, ручки, 
футболки, чашки й інше. Крім того, 
для тих, кого зацікавить луцький 
стенд, підготували спеціальний па-
кет, у якому є карта Луцька, путів-
ник і компакт-диск із інформацією 
про місто. 

— Ми не чекаємо, що одразу піс-
ля виставки до нас масово поїдуть 
туристи. Але маємо на меті заявити 
про себе, з’явитися на туристич-
ній мапі Європи, зробити так, щоб 
учасники біржі дізналися, що таке 
Луцьк, — зазначив міський голова 
облцентру Волині Микола Романюк. 

Ольга УРИНА 

Волинські даішники назвали найгірші 
дороги 
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З початком весни особливо го-
стро стоїть проблема, пов’язана 

з організацією руху авто і пішо-
ходів. Проведені співробітниками 
управління ДАІ УМВС України у 
Волинській області обстеження 
показали, що за останні місяці на 
проїзній частині доріг загального 
користування та вулицях населе-
них пунктів утворилася значна 
ямковість, а на деяких ділянках 
покриття практично зруйноване. 

В січні–лютому 2013 року в об-
ласті спостерігається зростання 
кількості дорожньо-транспортних 
пригод, загиблих і травмованих 
під час них людей. Станом на лю-
тий на Волині зареєстровано 45 
ДТП із потерпілими, що на 25% 
більше, ніж за аналогічний період 
2012-го (36 ДТП). Загиблих збіль-
шилося з чотирьох до п’яти осіб, а 
травмованих — із 39 до 49. 

Шляхове покриття автодоріг 
загального користування має ям-
ковість, значні нерівності, напли-
ви, колійність і просідання, що за-
грожує безпеці дорожнього руху. 
Понад 500 км доріг державного 
значення в області має руйнуван-
ня покриття проїзної частини. 20 
тис. кв. м державних доріг потре-
бує ліквідації ямковості. 

Прикладом незадовільного 
утримання доріг є а/д Н22 Устилуг 
— Луцьк — Рівне, не кращий стан 
утримання а/д М19 Доманове — 
Ковель — Чернівці — Тереблече, 
Н17 Львів — Радехів — Луцьк, Р15 
Ковель — Червоноград — Жовква. 
В селищі Колки дорожнє покриття 
і тротуари а/д Р14 Луцьк — Ківерці 
— Маневичі — Любешів — Дольск 
майже повністю зруйновані, вкри-
ті ямками і вибоїнами. Ще гірший 
стан автодоріг місцевого значення. 
Небезпечними для руху є ділянки 
вулиць Окружної, Набережної, 
Ковельської, Карпенка-Карого, 
Мамсурова, Рівненської, Полон-
ківської, Ківерцівської, Єршова. 

За недоліки в утриманні ву-
лично-шляхової мережі, що загро-
жували безпеці дорожнього руху, 
несвоєчасне виявлення перешкод 
для руху та їх усунення (в разі не-
можливості — позначення дорож-
німи знаками, огороджувальними 
та напрямними пристроями) цьо-
горіч складено 90 адміністратив-
них протоколів. На усунення недо-
ліків направлено 90 приписів і 234 
вимоги ДАІ. 

Під час виставки «Питні меди-2013» у Луцьку

У Луцьку медицину  
Cуд скасував вирок 
екс-голові Луцької 
райради 


