
Як на нас, журналістів «Відомос-
тей», чоловікові давно треба було б 
поступитися місцем іншій людині. 
Це ж 30 років, як беззмінний на-
чальник спочатку відділу, потім 
управління охорони здоров’я міста 
Луцька. Розбудовував радянську 
медицину, управляв нею в процесі 
розвалу, а тепер — видний спеці-
аліст у справі реформування. Але 
ми не про реформи. Це питання 
складне, потребує постійного та 
глибокого вивчення, аналізу того, 
що відбувається в пілотних регіо-
нах… Ми поговоримо про Кошеля 
як управлінця і те, чому бажаємо 
його відставки. 

Для «Відомостей» тема медици-
ни — одна з пріоритетних, широко 
висвітлюваних. Передусім намагає-
мося за допомогою місцевих меди-
ків інформувати населення про ті 
чи інші прояви хвороб, їх профілак-
тику, симптоми, повідомляємо про 
нові досягнення в лікуванні, про-
грами, які фінансуються з місцевих 
і державного бюджетів. Для цього 
створили сторінку «Здоров’я», у гос-
ті до якої щотижня вже протягом 13 
років запрошуємо найкращих спеці-
алістів у цій галузі. Так само активно 
«Відомості» висвітлюють і пробле-
ми, з якими стикаються наші чита-
чі, що стосуються обслуговування 
хворих, надання їм вчасної медичної 
допомоги… 

Ось тут якраз на передній план і 
виходить Кошель. 

СПОЧАТКУ ГРОШІ — ТОДІ 
ІНФОРМАЦІЯ 

Почнемо з останнього. На сай-
ті міського управління охорони 
здоров’я серед іншої міститься ін-
формація про власні надходження 
коштів у медзаклади Луцька. Вияв-
ляється, у 2012 році від населення, 
спонсорів, різного роду благодійни-
ків, громадських організацій, стра-
хових компаній, фонду соціального 
страхування (сюди ж включена і гу-
манітарна допомога) надійшло зага-
лом 19,2 мільйона гривень. Редакція 
вирішила поцікавитися, на які по-
треби пішли ці гроші. Може, якусь 
нову апаратуру придбали, медичні 
препарати чи просто на лікування 
хворих? Здавалося, безневинне за-
питання. І відповідь мала б бути 
відповідна, бо хто, як не начальник 
управління, володіє повною інфор-
мацією? Та Кошель категорично 
відмовився зустрічатись із журна-
лістом. Мовляв, дістали. Тоді ми 
вирішили піти іншим шляхом. На-
писали листа. Відповідь не забари-
лася, вклався в терміни, визначені 
Законом «Про доступ до публічної 
інформації». Спочатку, коли читали, 
подумали, що у Кошеля проблеми з 

тлумаченням змісту слів. Замість 
того, щоб надати інформацію про 
використання коштів, він на півто-
ри сторінки розписав надходження 
по кожному закладу окремо. Наві-
що? Ми й так знаємо — 19 мільйо-
нів. А от щодо використання, то ци-
туємо: «…інформація щодо власних 
надходжень є лише в бухгалтерській 
документації як первинна і в елек-
тронному вигляді відсутня. Обсяг 
цих документів становить більше 
як 10 сторінок. Копії можуть бути 
надані після узгодження питання 
оплати послуг із копіювання, вар-
тість яких, згідно з законом, буде 
визначена розпорядником на копі-
ювання і друк». 

Коротко кажучи, відмазався. 
Ми ж у свою чергу заявляємо: го-
тові платити. Виставляйте рахунок. 
Копія одного аркуша коштує 50–80 
копійок. Хоча, якщо чесно, ми звіту 
в чиновника не просили. Але якщо 
він саме так бачить свою відповідь 
нам, то готові ознайомитися. Рап-
том щось цікаве впаде в око. 

А ще хочемо нагадати пану Ко-
шелю, що журналісти не через свої 
забаганки ходять до вас за комен-
тарями. Професія у нас така — збір 
інформації та донесення її до читача. 
А благодійні внески — це одна з бо-
лючих тем для населення, і воно має 
право знати, куди та на що йдуть зі-
брані гроші. 

ЖУРНАЛІСТА — «К НОГЕ» 

До речі, негативне ставлення 
містечкового «міністра» охорони 
здоров’я до працівників мас-медіа 
відчуваємо не вперше. 

Минулого року газета опубліку-
вала матеріал «Лікарі робили бізнес 
на новонароджених», який викликав 
величезний резонанс серед читачів. 
Коротенько нагадаємо зміст. 

Один із лікарів Луцького поло-
гового будинку незаконно продавав 
батькам, діти яких народились із 
розладами дихальної системи, ліки, 
які держава насправді виділяє для 
цих цілей безкоштовно. За один пре-
парат брав від 800 до 1500 гривень. 
Такий собі маленький бізнес. Факти 
перевірені, підтверджені в суді. Ме-
дик гроші батькам повернув. 

Зауважимо, препарат «Куро-
сурф», про який ішлося в матеріалі, 
перебуває під особливим контролем 
управління охорони здоров’я. 

Так от, замість того, щоб адек-
ватно відреагувати на публікацію, 
обговорити в трудовому колективі 
поведінку колеги, начальник управ-
ління охорони здоров’я пан Кошель 
із головним лікарем медзакладу вла-
штовують публічну «чистку» жур-
налістці, яка готувала матеріал до 
друку. Федір Кошель тоді звинува-
тив автора публікації у провокації, в 
тому, що редакція свідомо підсилає 
людей, щоб привернути увагу до 

себе, а також виконує замовлення 
прокуратури. А ще запропонував 
головлікарю пологового будинку по-
дати на газету в суд. 

«Якщо ви, Михайле Михайло-
вичу, — цитуємо, — вважаєте, що 
вас образили, то маєте юристів, ма-
єте право подати цивільний позов, 
і хай тоді редакція та журналіст ви-
правдовуються… Хоча журналісти 
це обов’язково використають, бо їм 
треба привернути увагу до себе. Такі 
випадки будуть і далі, будуть спеці-
альні провокації, будуть підсилати 
людей, але ви знаєте, як держава 
забезпечує охорону здоров’я. Дер-
жава ніколи не буде забезпечувати 
препаратами, які б хто декларації не 
проголошував… Першу статтю на-
писали від прокуратури, а другу не-
хай напишуть зі сторони колективу 
пологового, це буде як продовження. 
Ви її професійно забацайте (звер-
нувся до автора матеріалу. — Ред.)». 

І це каже державний чинов-
ник, начальник управління охорони 
здоров’я! Який мав би за своїми функ-
ціональними обов’язками контр-
олювати, щоб таких фактів луцька 
медицина не допускала, а якщо вже 
трапилися, то давати цьому серйозну 
оцінку. А він говорить про замовлен-
ня. І що значить «забацайте»? Що за 
лексикон такий? Не вміє розмовляти, 
то нехай повчиться у своїх колег — 
практикуючих лікарів. Люди в білих 
халатах споконвіку відзначались ін-

телігентністю, стриманістю, освіче-
ністю. Їм, як нікому, властиві співпе-
реживання, відповідальність, адже у 
руках — життя людини, яке нерідко 
тримається на волосині. 

 
НЕ ЦАРСЬКЕ ДІЛО РЕАГУВАТИ 
НА КРИТИКУ 

Щоб не бути голослівними, по-
говоримо фактами. Для прикладу, 
неодноразово потрапляла під при-
ціл журналістів «Відомостей» по-
ліклініка №1. Зокрема, до редакції 
зверталася лучанка, яка зі слізьми 
на очах розповіла нам про те, що в 
її чоловіка відкрилася виразка, а на 
прийом до лікаря потрапити відра-
зу не міг, бо дільничного на той час 
не було, а інший не поспішав при-
ймати. З поліклініки з внутрішньою 
кровотечею його забрала «швидка». 
На щастя, все обійшлося. 

В іншому листі читачка вже скар-
жилася журналістам на хамську по-
ведінку людей у білих халатах. Мало 
того, що її відмовлявся прийняти 
лікар, хоча талончик на руках був і 
вчасно прийшла, то ще й медсестра 
на її очах узяла зім’яла талон і ви-
кинула в урну. А потім ще й змусили 
хвору бігати по поверхах шукати ре-
єстраційну картку. 

Лікар-невропатолог і медсестра 
винними у цій ситуації себе не вва-
жають. 

Луцька міська рада в особі пер-
шого заступника міського голови 
Святослава Кравчука думає по-
іншому. «Відповідно до зауважень, 
порушених у публікації, — читаємо 
у листі до редакції, — та для недо-
пущення в подальшому порушень 
у роботі щодо дотримання вимог 
етики при спілкуванні з пацієнта-
ми медичним сестрам Рандюк А. В., 
Дмитренко А. С. і реєстратору Гро-
мик Т. В. за неналежне виконан-
ня обов’язків оголошено догани». 
Правда, жодного слова про лікаря. 

У той же час начальник міського 
управління пан Кошель такими ре-
чами не переймається. 

І свіжий факт, що стосується ді-
яльності пана Кошеля. Нещодавно він 
видає наказ по Луцькій міській дитя-
чій поліклініці про те, щоб «дітям без 
реєстрації надавали лише невідкладну 
меддопомогу». Ми розуміємо так: на 
іншу можуть не розраховувати. 

Добре, що у ситуацію втрутилася 
прокуратура міста Луцька, яка своїм 
рішенням скасувала дію документа 
як такого, що «суперечить Консти-
туції України та праву людини на 
медичну допомогу». 

То чи потрібен Луцьку такий 
начальник охорони здоров’я, як Ко-
шель? Напевно, ліміт довіри до нього 
таки вичерпався. Як на нас, то давно. 

Галина ФЕДОРЕНКО
головний редактор

В Україні для підтримки вітчизня-
ного автопрому введено спец-

мита на імпорт малолітражних 
легкових автомобілів. Журналісти 
програми «Гроші» дізнавалися, чому 
нововведення не стосуються елітних 
іномарок і на яких машинах їздять 
наші автомагнати. 

Зокрема, народний депутат Ва-
силь Горбаль, якого пов’язують із 
ЗАТ «Єврокар», віддає перевагу по-
зашляховику Range Rover. «Ви зна-
єте, тривалий час їжджу позашля-
ховиками. Єдине, що це були різні 
марки», — каже політик. У той же 
час він виступає за «підтримку ві-
тчизняного виробника й машино-
будування», а користується іномар-
ками через відрядження і поганий 
стан українських доріг. 

Тим часом, як зазначається в 
сюжеті, співробітники короля «Сла-
вут», неофіційного власника кор-
порації «Укравто» Таріела Васадзе, 

їздять на автомобілях «ЗАЗ Форза». 
Відомий бізнесмен і за сумісни-
цтвом політик Петро Порошенко, 
який запам’ятався тим, що виготов-
ляв «народний» транспорт українців 
«Богдан», «катається» у розкішному 
BMW. 

Правда, міністр економічно-
го розвитку і торгівлі України Ігор 
Прасолов у інтерв’ю газеті «Урядо-
вий кур’єр» заявив, що віднині прі-
оритет у державних закупівлях від-
дадуть вітчизняним автомобілям. 

«Зараз готується рішення, яке 
буде схвалено на засіданні уряду, 
про те, що при виконанні державних 
закупівель («швидкі», службові та 
відомчі автомобілі) пріоритет від-
даватимуть машинам, виробленим 
в Україні», — сказав він. За його ін-
формацією, на сьогодні вітчизняний 
автопром завантажений лише на 
20%, а кількість працівників скоро-
тилася вдвічі. 
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За тиждень в Україні вилучили 27 тонн 
неякісного м’яса 

В Україні минулого тижня було ви-
лучено з обігу 27 тонн неякісної 

продукції, яка могла потрапити на 
стіл до споживачів. Щоб запобіг-
ти цьому, працівники держслужби 
ветеринарної медицини спільно зі 
співробітниками ветеринарної мі-
ліції перевірили 280 підприємств, 

діяльність яких пов’язана з обігом 
тваринницької продукції. 

Також для забезпечення контр-
олю за переміщенням продуктів 
тваринного походження автошляха-
ми України працівники підрозділів 
ветеринарної міліції спільно з да-
ішниками перевірили 63 автотран-
спортних засоби, які перевозили 
такі товари. 

Загалом під час перевірок було 
задокументовано 162 правопору-
шення, а у дохід держави стягнуто 
штрафних санкцій на суму 19,9 ти-
сячі гривень. Також призупинено 
роботу семи об’єктів. Обмежено обіг 
27 тонн продукції, походження якої 
не підтверджено відповідними до-
кументами. 

Нагадаємо, раніше Міністр 
аграрної політики та продовольства 
Микола Присяжнюк заявив, що три-
має під особистим контролем якість 
харчової продукції, зокрема м’ясної.

Лобісти українських авто самі їздять 
на дорогих іномарках 

Фірма зі статутним капіталом 
у тисячу гривень виграла 
тендер на 10 мільйонів 
ДП «НАЕК «Енергоатом» за результатами тендера 
уклало угоду з ТОВ «ОМЗ-Трейд» на постачання про-
міжних штанг для Рівненської АЕС на 9,98 мільйона 
гривень. Про це повідомляють «Наші гроші» з по-
силанням на «Вісник державних закупівель». Фірма 
«ОМЗ-Трейд» зі статутним капіталом у одну тисячу 
гривень була зареєстрована наприкінці 2012 року на 
Геннадія Скічка, директора ТОВ «Техномаст». 

На Волині за оренду паїв 
сплатять майже 90 мільйонів 
Від початку 2013 року власники земельних паїв у 
Волинській області отримали 39,9 тисячі гривень 
орендної плати від агровиробників. Про це повідо-
мили в прес-службі Держземагентства. Цього року на 
Волині виплати за оренду паїв відповідно до укла-
дених договорів сягатимуть 87,79 мільйона гривень. 
Середній розмір орендної плати за гектар землі при 
цьому становить 526 гривень. Загалом в області 
громадяни уклали понад 75,29 тисячі угод оренди на 
загальну площу 166,80 тис. га.

4,2
стільки мільярдів гривень 
становив за підсумками січня–
березня 2013 року дефіцит дер-
жавного бюджету України. Про 
це повідомив перший заступ-
ник міністра фінансів України 
Анатолій Мярковський. 
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Більше як на 5 відсотків 
подорожчала цими дня-

ми продукція Нововолин-
ського хлібозаводу. Про це 
повідомляє Волинське теле-
бачення. 

Наприклад, найдешев-
ший буханець білого хліба 
ще недавно коштував 3 грив-
ні 25 копійок, а нині — 3,50. 
До того ж ціни зросли на всі 
сорти хліба. 

Нагадаємо, попередній 
такий «сюрприз» нововолин-
цям хлібопеки зробили пів-
тора року тому. 

Вдатися до непопулярних 
рішень їх, зокрема, змусили 
великі транспортні витрати 
і постійне здороження енер-
гоносіїв. 

У Нововолинську 
на 5 відсотків 
подорожчав хліб 

Федір Кошель засидівся у кріслі чиновника 


