
Комісія з питань соціального за-
хисту населення, охорони здоров’я, 
материнства та дитинства Во-
линської обласної ради 21 січня 
розглянула звернення колективу 
працівників Колківської районної 
лікарні. Люди хвилюються через 
поширені чутки про ймовірне за-
криття цього медичного закладу. 
Відстоювати позиції медиків при-
їхала завідувачка терапевтичного 
відділення Колківської РЛ Людмила 
Горайчук. 

Вона розповіла, що лікарня роз-
рахована на 55 ліжок та обслуговує 
населення з 28 сіл Маневицького ра-
йону. Медики переймаються долею 
пацієнтів і бояться втратити роботу, 
тому просять не закривати медич-
ний заклад

Питання викликало досить жва-
ву дискусію серед членів комісії. 
Голова Олександр Зінчук намагав-
ся заспокоїти колектив лікарні тим, 
що береться особисто проконтр-
олювати, аби лікарню не закрили 
без згоди громади. Він вважає, що 
після реалізації адмінреформи, те-
риторіальна громада повинна сама 
визначитися, чи потрібна їй така 
лікарня і де брати фінансові ресурси 

на її утримання. Водночас депутат 
Михайло Бегаль вважає, що в май-
бутньому «малих» лікарень у ниніш-
ньому форматі не буде, оскільки  по-
дібні заклади не заповнені навіть на 
90% і не мають достатньої медичної 
практики та обладнання для того, 
щоб надавати кваліфіковані послу-
ги. Інший депутат, Сергій Сівак, за-
уважив, що до питання скорочення 

медперсоналу та оптимізації мережі 
медичних закладів потрібно стави-
тися більш виважено, ніж це перед-
бачає сьогоднішня урядова політика 
реформування медицини. Зрештою, 
обговорення завершилося тим, що 
звернення колківчан комісія взяла 
до відома, відповідно буде його ви-
вчати і лише після цього приймати-
ме рішення. 
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Лідера мурманських геїв 
оштрафували за вірші 
Лермонтова
Керівника ЛГБТ-центру «Максимум», що в 
Мурманську (РФ), Сергія Алексєєнка оштрафували 
на 100 тисяч рублів (приблизно 34 тисячі гривень) 
за пропаганду нетрадиційних сексуальних 
стосунків серед неповнолітніх. Алексєєнка визнали 
винним у тому, що він розмістив у групі свого ЛГБТ-
центру в соцмережах вірші Михайла Лермонтова 
про нетрадиційні стосунки між юнкерами. 

Чи повернуть Володимиру-Волинському 
його історичну назву, вирішуватиме місцева 
громада 

Хірург забув у щитовидці пенсіонерки 
серветку

Людський мозок може 
зберігати петабайт 
інформації
Американські вчені в ході досліджень 
дійшли висновку, що наша пам’ять може 
вміщати в 10 разів більше інформації, 
ніж вважалося раніше. Виявляється, що 
людський мозок може зберігати петабайт 
інформації — це майже весь Інтернет. 

Колектив Колківської районної 
лікарні просить не закривати 
їхній заклад

У Луцьку, Ковелі та Нововолинську через 
грип запровадили карантин у школах

Естонський хуторянин дві години бився з 
вовком, який прийшов до нього у двір за 
здобиччю

Людмила Путіна вдруге вийшла заміж
за чоловіка на 20 років молодшого за неї

Український інститут націо-
нальної пам’яті  розглянув рі-

шення Волинської обласної ради 
від 30.09.2015 року № 36/110 «Про 
підтримку резолюції міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Християнська традиція Київської 
Русі».

«Український інститут наці-
ональної пам’яті поділяє стурбо-
ваність громадськості щодо необ-
хідності відновлення історичної 
спадщини, подолання наслідків ім-
перського минулого та історичних 

міфів, відновлення єдності україн-
ської церкви та створення єдиної 
Української Помісної Православної 
Церкви, — йдеться у відповіді для 
Волиньради. — Надзвичайно важ-
ливим є зараз також повернення до 
питомо українських назв населених 
пунктів та інших топонімів, зокрема 
в контексті «законів про декомуніза-
цію».

З історичної точки зору місто Во-
лодимир отримало приставку «Во-
линський» у 1795 році, як прив’язку 
до певної географічної місцевості, 
після того як територія тодішньої 
Волині увійшла до складу Російської 
імперії, і Володимир став повітовим 
центром Волинської губернії.

Разом з тим, відповідно до чин-
ного законодавства, питання пере-
йменування належить до компе-
тенції місцевих органів влади. Тому 
пропонуємо Володимир-Волинській 
міській та районній радам як репре-
зентантам місцевої громади провес-
ти обговорення та встановити пози-
цію громади з цього питання».

Не встигла громадськість Росії 
відійти від шоку, викликаного 

історією з Санкт-Петербурга, де ме-
дики залишили в животі пацієнтки 
простирадло, як у ЗМІ з’явилася 
схожа інформація. Повідомляється, 
що в Ростові-на-Дону хірурги забули 
витягти з організму 63-річної пенсі-
онерки марлеву серветку.

Цей скандальний інцидент став-
ся ще позаминулого жовтня. За ре-
комендацією лікарів жінці зробили 
операцію на щитовидці. Дочка по-
страждалої запевняє, що шов довго 
не гоївся і з нього постійно сочилася 
рідина з домішкою крові. Жінка від-
разу ж звернулася за допомогою до 
хірурга. «Він нас заспокоїв: «нитки 
не приживаються. Так буває, потер-
піть якийсь час», — розповідає до-
чка потерпілої.

Через 20 днів після виписки в 

листопаді була призначена ще одна 
операція, яку провів той же лікар. 
Через тиждень шов став напухати 
і знову з’явилася рідина. Крім того, 
літня жінка стала відчувати сильні 
болі. У грудні старенька знову скар-
жилася на шов.

У лютому, коли біль став не-
стерпним, вона вирушила в обласну 
поліклініку. Там їй відразу зробили 
УЗД і виявили чужорідне тіло. Після 
третьої операції з організму жінки 
витягли марлеву серветку, довжина 
якої складала близько 8 сантиметрів. 
Зараз постраждала вимагає з лікарні, 
де працює забудькуватий хірург, 300 
тисяч рублів (приблизно 100 тисяч 
гривень). У цю суму вона та її рідні 
оцінили моральний збиток і витраче-
ні гроші на ліки та проїзд. Як повідо-
мляє «Комсомольская правда», зараз 
цю справу розглядають у суді.

Однак загального карантину 
на всій території Волині поки 

оголошувати не будуть.
Епідеміологічний поріг у біль-

шості населених пунктів не пере-
вищує граничну норму й стано-
вить не більше 10%.

Про відповідне рішення ого-
лосив сьогодні голова облдержад-
міністрації Володимир Гунчик. 
За потреби голови райдержадмі-
ністрацій чи міських рад можуть 
самостійно запроваджувати від-
повідні заходи «захисту» від грипу.

— Загалом показник — до 10% 
хворих, але є й місця де епідемпо-
ріг перейдено, тому рекомендую 
представникам влади на місцях 
самостійно вирішувати, як діяти, 
— підкреслив Володимир Гунчик. 

— Але прошу тримати ситуацію 
на контролі в розрізі кожного на-
вчального закладу й інформувати 
облдержадміністрацію.

Критичною є ситуація, коли 
перейдено поріг у 20%. Про це 
повідомила заступник голови 
облдержадміністрації Світлана 
Мишковець. Такої цифри не фік-
сують навіть у обласному центрі. 
Проте, саме в Луцьку чи не най-
більше хворих вчителів.

Попередньо заплановано, що 
навчальну програму дітвора, ко-
тра нині — на карантині, опанову-
ватиме, ущільнивши навантажен-
ня. Якщо ж карантин триватиме 
понад два тижні — навчатимуться 
у вихідні дні, зокрема в суботу.

В естонському селі Поотсіку 
84-річний хуторянин Ельмар 

Роосвальд дві години боровся з 
вовком, який прийшов до нього у 
двір, щоб вгамувати голод.

«Одна собака в мене у дворі на 
ланцюзі, на неї вовк напав найпер-
ше. На шум  я вийшов на подвір’я, 
встиг швидко закрити хвіртку і 
схопити в хліві вила», — розпові-

дає Ельмар Роосвальд.
У небезпеці також виявила-

ся інша собака, яка не була на 
прив’язі.

«Я ткнув вовка вилами в шию 
і повалив його ногою. Собака ска-
зилася та стала його кусати, поки 
вовк не вп’явся зубами їй в нижню 
щелепу. Я запихав йому (вовку) 
сніг у пащу, поки той не відпустив 
собаку і не вчепився мені в халяву 
чобота. На щастя, наскрізь не про-
кусив. Нарешті вдалося встроми-
ти вила йому в груди», — повідо-
мляє чоловік.

Хоча під час поєдинку з вов-
ком у Ельмара Роосвальда був у 
кишені телефон, зателефонувати 
онукові-мисливцеві та покликати 
на допомогу просто не було часу. 

Додамо, що через свинячу 
чуму полювання на вовків у Есто-
нії не ведеться.

Це дослідило видання «Собе-
седник» і підтвердили в ро-

сійському «Фонді боротьби з ко-
рупцією» (ФБК): судячи з виписки 
з «Росреєстру», сімейна квартира 
Путіних на Василівському острові 
тепер оформлена вже не на Люд-
милу Путіну, а на Людмилу Оче-
ретну. У «нової» власниці є чоло-
вік, якого звати Артур Очеретний. 

Після того, як 6 липня 2013 
Володимир і Людмила Путіни в 
антракті балету «Есмеральда» ого-
лосили про своє розлучення, дру-
жина Президента РФ ніби зникає 
— можна припустити, нарешті по-
чинає вести те непублічне життя, 
про яке мріяла в шлюбі.

З тих пір на публіці Людмила 
Путіна з’явилася тільки одного 
разу — у квітні 2014 року, коли 
виступила на щорічній церемонії 
вручення Горьковської літератур-
ної премії.

Молодий чоловік Людмили 
Путіної входить в оргкомітет цієї 
премії та взагалі багато займається 

літературним кураторством: очо-
лює видавничий дім «Літератур-
не навчання», рекламує на своїй 
сторінці у Facebook однойменний 
журнал, який нещодавно вийшов 
в онлайн.

Але, як можна припустити з 
відкритих джерел, головна посада 
Артура Очеретного — керівник 
«Центру розвитку міжособистіс-
них комунікацій», який знахо-
диться під негласним патронатом 
Путіної. У центру два офіси: на 
вул. Воздвиженка в центрі Мо-
скви та в калінінградському парку 
«Юність». Московський особняк 
коштує мільярди рублів і в осно-
вному здається в оренду.

У 2013 році структури Очерет-
ного почали переробляти будівлю 
під себе, і роботи з благоустрою 
пройшли зі скандалом. Карниз 
головного фасаду Будинку старо-
го князя Болконського з «Війни і 
миру» Льва Толстого будівельники 
трощили відбійними молотками. 
Навіть мер Москви не зупинив.

Семенченка 
підозрюють у 
незаконному 
отриманні 
військового 
звання

Головна військова прокура-
тура розслідує справу проти 

депутата від «Самопомочі» Се-
мена Семенченка про незакон-
не отримання ним військового 
звання.

Про це пишуть «Українські 
новини», посилаючись на наявні 
в них ухвали Печерського райсу-
ду від 21 січня.

Слідство запевняє, що досу-
дове розслідування встановило, 
що 13 серпня 2015 року Вишго-
родський районний військовий 
комісаріат видав Семенченку «за-
відомо неправдиве» тимчасове 
посвідчення офіцера запасу.

Прокуратура заявляє, що Се-
менченко в серпні 2014 року ви-
користовував цей підроблений 
документ для прийняття його на 
військову службу в резерві у вій-
ськовій частині № 3027 (баталь-
йон «Донбас»).

Генштаб надав слідству дані, 
що Семенченко до призначення 
його на посаду у в. ч. № 3027 не 
перебував на обліку офіцерів ЗСУ 
та первинного військового зван-
ня ніколи не отримував.

Суд надав прокуратурі доступ 
до документів зі зразками підпису 
Семенченка у Центрвиборчкомі 
та апараті Верховної Ради.


