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Голова комітету Верховної Ради з 
питань охорони здоров’я Тетяна 
Бахтєєва висловила думку, що до 
2014 року Україна буде готова до 
переходу на медичне страхування. 
Платитимуть за нього тільки плато-
спроможні верстви населення. Про 
це інформує прес-служба комітету 
ВР з охорони здоров’я.

«Перш за все, ми повинні сьо-
годні чітко розмежувати поняття 
надання первинної та вторинної 
допомоги, таким чином зробивши 
медичне обслуговування найбільш 

ефективним — аби людям із села не 
доводилося їхати сотні кілометрів 
на огляд до лікаря», — переконана 
Бахтєєва.

Запорукою успіху вирішення 
цього питання голова комітету ВР 
з питань охорони здоров’я вважає 
комплексний підхід — збільшення 
фінансування, цільове забезпечення 
ліками та посилення кадрового по-
тенціалу.

Другий етап, за її словами, пла-
нується завершити до кінця 2012 
року. «На другому етапі... хочемо 
випробувати реформу, запустивши 

її в дію у Вінницькій, Донецькій і 
Дніпропетровській областях, — по-
яснила регіоналка. — Третій етап 
покликаний здійснити перехід від 
бюджетного утримування держав-
них і комунальних закладів охорони 
здоров’я до принципу їх утримання 
за рахунок грошей, сплачених їм за 
надання конкретних медичних по-
слуг».

У комітеті розраховують, що та-
ким чином уже до 2014 року ниніш-
ня система охорони здоров’я буде 
готова до переходу на медичне стра-
хування. Ввести її в дію покликаний 
зареєстрований у Верховній Раді 
законопроект №4744 «Про фінансу-
вання системи охорони здоров’я та 
обов’язкове медичне страхування».

При цьому Бахтєєва уточнила: 
платити будуть тільки платоспро-
можні прошарки населення. Ті ж, 
кому це не по кишені, й надалі ліку-
ватимуться за державний рахунок. 
«Державне фінансування медицини 
має зберегтися, і реформа не зні-
має з держави відповідальності за 
здоров’я своїх громадян. Страхові 
внески — лише додаткове джерело 
доходів. Звичайно, держава і надалі 
буде піклуватися про малозабезпе-
чених, пенсіонерів, інвалідів і дітей», 
— сказала голова комітету.
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Події

Торік емігранти перелічили 
325 млрд.
Представник Конференції ООН з торгівлі й розвитку 
(ЮНКТАД) повідомив, що загальна сума грошових 
надходжень від емігрантів у країни, що розвиваються, 
в минулому році перевищила 325 мільярдів доларів, 
що вище докризового рівня. За статистичними дани-
ми ЮНКТАД, з 2005-го по 2010 рік кількість емігрантів 
країн світу збільшилася з 195 мільйонів до 214 міль-
йонів людей. За прогнозом цієї організації, в 2050 році 
загальне число емігрантів в усьому світі, можливо, 
перевищить 400 мільйонів чоловік.

Половина українців вважає 
українсько-російські відносини 
гарними
50% громадян України вважають українсько-російські 
відносини в цілому гарними. Про це свідчать результати 
дослідження компанії «Esearch&Branding Group». 33% 
опитаних відповіли, що вважають взаємини країн на-
стільки гарними, наскільки й поганими, 13% — у цілому 
напруженими, поганими, а 5% не змогли відповісти. 
43,9% й 44,7% опитаних відповіли, що в цілому позитив-
но ставляться до Медведєва та Путіна. 

0,5
до стількох трильйонів доларів 
наближається сукупний статок 
російських мільярдерів. Лідер — 
господар Новолипецького мета-
лургійного комбінату Володимир 
Лісін. 

Сільвіо Берлусконі судитимуть за сексуальний зв’язок 
із неповнолітньою 

Суд у Мілані прийняв рішення 
почати розгляд справи щодо 

прем’єр-міністра Італії Сільвіо 
Берлусконі. Політик постане перед 
судом за обвинуваченнями у сексу-
альному зв’язку з неповнолітньою 
танцівницею з Марокко та спробі 
приховати цей факт. Перше засідан-
ня суду в справі 74-річного прем’єра 
призначене на 6 квітня 2011 року.

Відповідну постанову винесла 15 
лютого суддя Крістіна ді Ченсо. За 
версією слідства, Сільвіо Берлусконі 
за гроші вступав в інтимний зв’язок 
з марокканською танцівницею Ка-
рімою Ель-Маруг, яка була частою 
гостею на вечірках прем’єра. Вік 
Ель-Маруг, також відомої як Рубай, 
на той момент не перевищував 17 
років. Італійські закони не заборо-
няють проституцію як таку, за умо-
ви, що дівчата, які займаються нею, 

досягли повноліття. 
Також главі італійського уряду 

інкримінується зловживання служ-
бовими повноваженнями: нібито 

прем’єр намагався надавити на по-
ліцейських, що заарештували Ру-
бай за крадіжку 3000 євро (раніше 
повідомлялося, що марокканську 
дівчину затримували за відсутність 
документів). Відзначається, що Бер-
лусконі намагався допомогти Ель-
Маруг, тому що побоювався, що 
вона розповість поліцейським про 
своє знайомство з прем’єром.

Примітно, що незабаром після 
цього сама Ель-Маруг розповіла 
італійським журналістам про свій 
зв’язок із прем’єром. Одначе вона 
підкреслювала, що лише відвідувала 
вечірки Берлусконі, та сексом із ним 
не займалася. За її словами, у першу 
їх зустріч прем’єр дав їй 7000 євро, 
та нічого непристойного у неї не ви-
магав.

Берлусконі всі обвинувачення на 
свою адресу категорично відкидає. 

ПЕРСПЕКТИВА  

Американські штати хочуть 
замінити долар?

У деяких американських шта-
тах всерйоз задумалися над 

тим, щоб відмовитися від долара 
та ввести власну валюту. Зокре-
ма, американський штат Півден-
на Кароліна продовжує політику, 
спрямовану на посилення неза-
лежності від федерального уря-
ду, пише газета «Дело». Сенатор-
республіканець Лі Брайт виступив 
із законодавчою ініціативою ввес-
ти в грошовий обіг нову валюту.

За словами Брайта, поява но-
вих грошей дозволить штату уник-
нути серйозних економічних втрат 
у випадку обвалення Федеральної 
резервної системи США при на-
станні чергової фінансової кризи. 
В якості аргументу Брайт наво-
дить загрозу гіперінфляції, яка вже 
кілька років висить над американ-
ською економікою.

Він закликає колег створи-
ти спеціальну комісію, яка ви-
вчить деталі валютного проекту і 
за результатами роботи вже до 1 
листопада представить доповідь 
Генеральній асамблеї в сенаті. Су-
противники Брайта стверджують, 
що ця законодавча ініціатива є 

марною тратою часу. Однак, пред-
ставляючи свій проект громад-
ськості, Брайт не забув згадати, що 
Вірджинія і Джорджія також роз-
глядають можливість прийняття 
аналогічних заходів із захисту від 
економічної катастрофи. Проект 
Брайта не виглядає настільки уже 
нездійсненним, якщо згадати, що 
законодавство США зберігає за 
штатами можливість використо-
вувати власну валюту. Передбача-
ється, що нові американські гроші 
будуть виготовлені з дорогоцінних 
металів — золота, срібла чи обох 
відразу.

Заклики про децентралізацію 
влади в Америці звучать не так 
уже й рідко.

У квітні 2009 року губернатор 
Техасу Рік Перрі заявив, що його 
штат може задуматися про відді-
лення від США, якщо Вашингтон 
не перестане «пхати носа» у місце-
ві справи.

Подібні настрої посилилися 
після ухвалення реформи охорони 
здоров’я, яка у низці штатів була 
визнана неконституційною.

За медичне страхування платитимуть 
тільки забезпечені українці 

ФІНАНСУВАННЯ 

ОБ’ЄКТИ ЄВРО-2012  

ДЕРЖАВНА НЕОБХІДНІСТЬ?  

Літаки Януковича 
обладнають на 
10 млн. грн.

Державне авіаційне підприємство 
«Україна» Державного управ-

ління справами оснастить облад-
нанням три літаки, на яких найвищі 
чини України виконують іноземні 
візити (Іл-62 і Ту-134А-3) на суму 9 
млн. 900 тис. грн. Про це «Коммен-
тариям» повідомили в Міністерстві 
економіки України. Зокрема, на лі-
таки буде встановлена автоматична 
стаціонарна система для пасажирів 
і бортпровідників із хімічним дже-
релом кисню. Обладнання вста-
новить ТОВ «Авіатехмарк». Сума 
замовлення — 8 млн. 700 тис. грн. 
Також будуть встановлені спеціаль-
ні світлові доріжки. Установку цього 
устаткування теж буде здійснювати 
ТОВ «Авітехмарк». Сума замовлен-
ня — 1 млн. 200 тис. грн. Процедура 
закупівлі пройшла за системою від-
критих торгів. Нагадаємо, напри-
кінці січня авіакомпанія «Україна» 
Держуправління справами оголоси-
ла про проведення закупівлі послуг 
з модернізації двох літаків Іл-62, на 
яких найвищі чини України викону-
ють іноземні візити. На ремонт пла-
нувалося витратити 1 млн. грн.

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

За Партію регіонів проголосува-
ло б найбільше чоловік (28,2% 

опитаних), якби вибори до парла-
менту відбулися зараз. Результати 
опитування, проведеного соціоло-
гічною службою Центру Разумко-
ва, оприлюднив її директор Андрій 
Биченко, пише видання dt.ua.

За Блок Юлії Тимошенко про-
голосували б 17%, за «Фронт змін» 
— 10%, за партію «Сильна Україна» 
— 6,7%, за ВО «Свобода» — 5,5%, 
за Комуністичну партію України 
— 4%, за партію «УДАР Віталія 
Кличка» — 2,8%, за партію «Грома-
дянська позиція» — 2,3% тих, хто 
має намір узяти участь у виборах.

Задум голосувати проти всіх 
висловили 4,7% респондентів, а 
11,3% опитаних вагалися з відпо-
віддю.

У Східному регіоні лідером 
лишається Партія регіонів, за яку 
готові віддати свої голоси 46,8% 
респондентів, які планують узяти 
участь у виборах. Також тут здола-

ли б бар’єр у 3% БЮТ (8%), «Силь-
на Україна» (6,9%), КПУ та «Фронт 
змін» (по 6,2% тих, хто збирається 
взяти участь у виборах).

На півдні країни Партія регіо-
нів набрала б 42,6% голосів потен-
ційних виборців, БЮТ — 14,2%, 
«Сильна Україна» — 8,9%, КПУ — 
6,8%, «Фронт змін» — 3,2%.

У Центральному регіоні ліди-
рує Блок Юлії Тимошенко — за 
нього проголосували б 24,2% рес-
пондентів, які мають намір узяти 
участь у виборах. Далі йдуть Пар-
тія регіонів (17,6%), «Фронт змін» 
(12%), «Сильна Україна» (7,2%), ВО 
«Свобода» (5,9%), «Громадянська 
позиція» (4,1%), та партія «УДАР 
Віталія Кличка» (3,2%). На межі 
прохідного бар’єра у цьому регіо-
ні балансує Комуністична партія 
України — 2,7%.

У Західному регіоні найбільш 
популярними є опозиційні пар-
тії: БЮТ (20,1%), «Фронт змін» 
(17,3%) та ВО «Свобода» (14,8%). 
На четвертому місці тут Партія ре-
гіонів, за яку ладні проголосувати 
9,9% опитаних. Також бар’єр у 3% 
на Заході України здолали б пар-
тія «УДАР Віталія Кличка» (5,3%), 
«Сильна Україна» (3,9%) та «Наша 
Україна» (3,9%).

Дослідження проведене соціо-
логічною службою Центру Разум-
кова з 27 січня по 2 лютого 2011 
року в усіх регіонах України. Опи-
тано 2009 респондентів віком від 
18 років. Теоретична похибка ви-
бірки — 2,3%.

ТАКИ БУДУТЬ СУДИТИ 

Підряд на будівництво доріг 
одержала фірма Колеснікова?

Донецьке ТОВ «Дорожнє будів-
ництво «Альтком» заробить 

ще 93 млн. гривень на будівництві 
доріг до Євро-2012, повідомляє 
портал державних закупівель, 

пише «Економічна правда». Згідно 
з повідомленням, Служба автомо-
більних доріг у Донецькій області 
на тендері закупила в компанії по-
слуги з будівництва автомобільної 
дороги від (М-04) — Гришино — 
Ульяновка, 7 +780 — 16 +780 км. 
Проектна вартість робіт стано-
вить 93 003 064,4 грн. Розпорядни-
ком коштів виступає Національне 
агентство з питань підготовки й 
проведення в Україні фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 
року з футболу. Як відомо, фір-
му «Альтком» пов’язують із віце-
прем’єром із Євро-2012 Борисом 
Колесніковим. Компанія є також 
генпідрядником практично всіх 
будівельних об’єктів до Євро-2012. 
Зокрема, це львівські стадіон та 
аеропорт, злітна смуга аеропорту 
«Донецьк».

Цього року в дороги «закатають» 
десять мільярдів 

У 2011 році Кабмін виділить де-
сять мільярдів гривень на роз-

виток українських автодоріг. Про 
це заявив Прем’єр-міністр Укра-
їни Микола Азаров, повідомляє 
прес-служба уряду.

«Нам потрібно на всі ці об’єкти 
10 мільярдів гривень. Міністер-
ство фінансів разом із «Укравто-
дором» і Нацагентством з питань 
підготовки й проведення Євро-
2012, відкривайте фінансування й 
приступайте до виконання робіт», 
— доручив Азаров. Він додав, що 
передовсім повинні будуватися й 
реконструюватися шляхи, що не-
обхідні в рамках підготовки Украї-
ни до Євро-2012.

Також глава уряду доручив Мі-
ністерству фінансів забезпечити 
своєчасне фінансування «Укравто-
дору», щоб протягом найближчих 
двох тижнів корпорація почала 

роботи. «Щоб ніяких затримок 
не було. Всі інші об’єкти буде-
мо розглядати послідовно, коли 
з’являтимуться ресурси», — під-
креслив Прем’єр.

Якби вибори були сьогодні, Партія 
регіонів отримала перемогу


