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На Волині розпочато безкоштов-
ну видачу ключів електронного 

підпису. Першим такий ключ без-
оплатно отримало приватне під-
приємство. Директор цієї бізнес-
структури Людмила Ковальчук, яка 
працює на території обслуговуван-
ня Луцької ОДПІ, стала першим 
клієнтом сектора реєстрації корис-
тувачів при ДПС у Волинській об-
ласті. 

Вона одержала можливість 
вільно використовувати програми 
для створення електронних звітів і 
безкоштовно — ключ електронного 

підпису.
Його можна безплатно отри-

мати за адресою: м. Луцьк, Київ-
ський майдан, 4, кабінет №5.

Уся процедура оформлення та 
видачі сертифіката ключа за умови 
надання потенційним користува-
чем необхідних документів трива-
тиме не більше 25 хвилин.

Нагадаємо, що розвиток елек-
тронних сервісів і системи дистан-
ційного обслуговування платників 
податків передбачено концепцією 
перетворення податкового відом-
ства у сервісну службу. 

У селі Самари Ратнівського ра-
йону буде лікарня. Таке рі-

шення під час робочої поїздки 
в район прийняв голова Волин-
ської облдержадміністрації Борис 
Клімчук. Він передусім зустрівся з 
мешканцями Самарівської терито-
ріальної громади, які, нагадаємо, 
висловлювали занепокоєння щодо 
реорганізації місцевої лікарні, яка 
планувалася в рамках оптимізації 
інфраструктури надання медич-
них послуг волинянам.

У результаті кількагодинного 
спілкування та вивчення потреб 
селян прийнято рішення — в Са-
марах постане номенклатурна 
лікарня на 15 ліжок із денним ста-
ціонаром і постійним чергуванням 
автомобіля «швидкої допомоги». У 
зоні обслуговування Самарівської 
лікарні — понад 12 тисяч осіб, які 
проживають у віддалених хуторах 
і невеличких поселеннях із по-
рівняно низьким розвитком інф-
раструктури. Віддаль між селами 
та лікарнею — до 30 км, а до цен-
тральної районної лікарні у Ратно-

му — 60 км.
Також якість медичних послуг 

у Самарах посилять новітнім об-
ладнанням і кадрово — до штату 
буде введено додатково дві посади 
лікарів. Натомість місцева громада 
зобов’язалась надати новим спеці-
алістам житло та допомагати лі-
карні продуктами харчування для 
хворих, що будуть там обслугову-
ватись. Додаткові бюджетні витра-
ти на утримання лікарні станови-
тимуть близько 300 тисяч гривень 
у рік без урахування придбання 
обладнання та автомобіля.

Крім того, громаді оголошено 
рішення щодо додаткового виді-
лення коштів із обласного бюдже-
ту (200 тисяч гривень) для заміни 
старих котлів у навчально-вихов-
них комплексах сіл Самари та Са-
мари-Оріхові.

Для Ратнівської центральної 
районної лікарні прийнято рі-
шення про виділення 700 тисяч 
гривень на завершення робіт із 
реконструкції зовнішніх теплових 
мереж. 

В Україні збираються впровадити 
європейську практику часткової 
компенсації вартості ліків, а також 
ввести референтні ціни, які нібито 
дадуть змогу знизити вартість ліків 
для населення майже наполовину. 
Кабмін видав відповідну постанову 
«Про реалізацію пілотного проекту 
щодо запровадження державного 
регулювання цін на лікарські за-
соби для лікування осіб із гіперто-
нічною хворобою». Там визначено 
дату впровадження цього проекту 
— 1 червня 2012 року. Чи стануть 
у результаті ліки доступними і 
якісними для людей, дізнавалися 
«Відомості». 

13 мільйонів українців мають 
гіпертонічну хворобу. На Волині та-
ких — понад 230 тисяч. Усім їм треба 
щомісяця виділяти окремий розділ у 
сімейному бюджеті на медичні пре-
парати. Ця сума може сягати 200 
гривень і більше. З червня витрати 
гіпертоніків, згідно з урядовою про-
грамою, мали трохи знизитися. Про-
те хворим не варто поспішати в ап-
теки й шукати дешевших ліків. 

— В аптекарів є залишки пре-
паратів, які потрібно реалізувати, а 
тоді вже починати впроваджувати 
пілотний проект, — пояснив при-
чину директор державного вироб-
ничого торгового підприємства «Во-
линьфармпостач» Михайло Півнюк. 
— Запасів є, за попередніми підра-
хунками, на півтора-два місяці. На 
мою думку, те, що в Україні почалася 
робота з упровадження референтної 
ціни, є дуже позитивним. А головне 
— це реальний шлях для зниження 
ціни ліків для споживачів. Цим шля-
хом пройшли майже всі країни Єв-
росоюзу. Що таке референтна ціна? 
Це, по суті, середня вартість якогось 
одного препарату в п’яти різних 
країнах, що близькі за своїми соці-
альними та медичними показника-
ми. Дорожче від цієї ціни ліки про-
давати не можна. Отже, референтні 
ціни — це єдині, узгоджені ціни на 
однотипні ліки різних виробників, 
згідно з якими відбувається держав-
не відшкодування витрат на них. Із 
досвіду європейських країн такий 
захід повинен на 25-30% знизити 
вартість усіх ліків. 

Зазначимо, що, як повідомили у 
Державній лікарській службі Укра-
їни, реалізація проекту відбувати-
меться в два етапи.

— Перший етап — продаж лікар-
ських засобів для лікування гіпер-
тонічної хвороби за цінами, що не 
перевищують рівень порівняльних 
(референтних) цін, — сказала пер-
ший заступник голови Державної 
служби України з лікарських засобів 
Інна Демченко. — Другий етап — за-
провадження механізму часткової 
компенсації громадянам вартості 
ліків від гіпертонічної хвороби за 
рахунок державного та місцевих 
бюджетів. Реалізація проекту до-
зволить знизити ціни на зазначену 
групу препаратів.

Одначе щодо реального втілен-
ня проекту в життя вже на першо-
му етапі виникає низка питань. І 

стосується це насамперед переліку 
препаратів, на які розповсюджува-
тиметься пілотний проект. У по-
станові Кабміну йдеться про групу з 
семи монокомпонентних препаратів 
для лікування хворих на гіпертоніч-
ну хворобу.

— Тут варто розрізняти два по-
няття — «міжнародна непатенто-
вана назва» і «торгова назва лікар-
ського препарату», — наголосив 
Михайло Півнюк. — Так, моноком-
понентні препарати, які затверджені 
у постанові, входять до 290 торго-
вельних назв ліків, які є в Реєстрі 
лікарських засобів України. Як ро-
зібратися з цим питанням — наразі 
вирішують. Крім того, треба наголо-
сити, що референтні ціни діятимуть 
лише на ліки, виписані за рецептом. 

Отут у наших громадян можуть 
виникнути реальні проблеми. Та-
кого висновку «Відомості» дійшли, 
відвідавши одну з аптек і поспілку-
вавшись там із людьми. Уточнимо, 
що до переліку препаратів, на які 
поширюється постанова, увійшли: 
«Еналаприл», «Лізиноприл», «Бло-
катори бета-адренорецепторів», 
«Бісопролол», «Метопролол», «Не-
біволол», «Антагоністи кальцію», 
«Амлодипін», «Ніфедипін».

Пенсіонерка з Луцька Надія 
Василівна, у якої стоїть діагноз «гі-
пертонія», розповіла «Відомостям», 
що уже декілька років їй вдається 
підтримувати нормальний тиск за 
допомогою препарату словенського 
виробника. 

— Спочатку лікар виписав пре-
парат, який випускає український 
завод. Він дешевий, але мені не до-
помагав. Тому підібрали інші ліки, 

виробництва Словенії. Але їх у тому 
переліку, який ви показали, немає. 

Чи зможуть такі, як Надія Васи-
лівна, купити потрібні їм таблетки 
дешевше, «Відомості» запитали у го-
ловного терапевта області Миколи 
Берника.

— Терапевти матимуть право 
виписувати рецепт лише на ті пре-
парати, які перелічені у постано-
ві, — сказав Микола Миколайович. 
— А їх, як відомо, сім. І аптеки за 
референтними цінами відпускати-
муть лише ці ліки. Принаймні така 
ситуація на сьогодні. У разі, якщо 
погодять список із торгових назв, то 
лікар у рецепті вказуватиме їх. 

Отож, як бачимо, наразі не всі 
препарати будуть доступними гі-
пертонікам за дешевшими цінами. 
Це по-перше. По-друге, аби отрима-
ти їх, люди змушені будуть йти до 
лікаря по рецепт. Адже, за словами 
того ж таки Миколи Берника, термін 
дії рецепта — максимум десять днів. 
Таким чином, гіпертоніку топтати 
дорогу до лікарні доведеться щомі-
сяця! 

— Міністерство повинно ще 
додатково погодити терміни дії ре-
цептів і дози препаратів. Адже тут 
будуть задіяні державні гроші. А це 
потребує звітності, — наголосив го-
ловний волинський терапевт. 

Окреслені проблеми — лише 
вершина айсберга. Справжня «ві-
йна» стосуватиметься другого етапу 
впровадження проекту. Там, де йти-
меться, хто і в яких частках отриму-
ватиме грошову компенсацію. Але 
це вже справи великого бізнесу.

Для пересічних же громадян ви-
сновок із цього можна зробити та-
кий: аби зекономити якусь копійку 
на ліках, гіпертонікам доведеться 
добряче попрацювати ногами. Не 
факт, що вони отримають необхід-
ний препарат. До того ж щомісячне 
стояння у чергах під кабінетом сво-
го дільничного лікаря за рецептом 
навряд чи сприятиме стабілізації 
тиску. Тішить лише одне — за зви-
чайними, не референтними, цінами 
усі необхідні препарати, як і раніше, 
продаватимуться без рецепта. 

Наталка СЛЮСАР
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Події

Об’єднана опозиція на Волині розпочала 
активну передвиборчу кампанію

Податкова пропонує безплатні ключі 
електронного цифрового підпису 

Селяни зібрали 40 тисяч гривень для відновлення садочка

У Самарах на Ратнівщині таки з’явиться 
лікарня

У Луцьку відбулася спільна 
прес-конференція керівників 

обласних осередків політичних 
партій «Батьківщина» Анатолія 
Грицюка та «Фронту змін» Олек-
сандра Пизи.

Перш за все лідер волинської 
«Батьківщини» повідомив про те, 
що у містах і районах Волині уже 
сформовані виборчі штаби, у яких 
працюють на громадських засадах 
досвідчені люди. Щодо волин-
ських мажоритарників від опози-
ції на п’яти округах, то наразі ще 
йде обговорення кандидатур.

— Це будуть авторитетні люди, 
які мають підтримку на окрузі, — 
запевнив Анатолій Петрович. — 
Затверджуючи кандидатури, ми 
перш за все спиратимемося на дані 
соціології. Адже зацікавлені, аби 
від Волині від опозиції по «мажо-

ритарці» було обрано п’ять канди-
датів.

Різко висловилися керівни-
ки волинського штабу об’єднаної 
опозиції проти розгляду законо-
проекту Колесніченка-Ківалова 
«Про засади державної мовної по-
літики».

На думку Анатолія Грицюка, 
прийняття цього законопроекту 
напередодні виборів спрямоване 
на відвернення уваги людей від 
поточних соціальних проблем.

— Партія регіонів гадає, що 
цим може повернути 5% голосів 
виборців, — наголосив Анатолій 
Петрович.

А Олександр Пиза зазначив, 
що Конституція України чітко 
обумовлює, що у нашій державі є 
одна державна мова — українська.

— На Україні немає жодного 
утиску російської та інших мов. 
Ніхто нікому не забороняє спіл-
куватися у побуті рідною мовою, 
— сказав Олександр Пиза. — 70% 
усієї преси в Україні видається ро-
сійською. Насправді ж Партія регі-
онів боїться перемоги об’єднаної 
опозиції на виборах, тому нама-
гається виграти на протистоянні 
в країні.

Зруйнований дитсадок у селі Обе-
нижі Турійського району, який 

був закритий у кінці 90-х років, вда-
лося відновити зусиллями громади. 
Дитячий заклад «Барвінок» функці-

онував із 1975 року, однак із часом 
почав руйнуватися: підлогу вразив 
грибок, знищилася покрівля, систе-
ма опалення та котел вийшли з ладу. 
Врешті-решт його зачинили. Щоб 
якось вирішити ситуацію, садок був 
переведений у приміщення місце-
вого фельдшерсько-акушерського 
пункту. Соловичівський сільський 
голова Ярослав Кашуба розповів, 
що у 2007 році громада дізналася 
про мікропроект Українського фон-
ду соціальних інвестицій і вирішила 
докласти усіх зусиль, аби скориста-
тися коштами фонду та відремонту-
вати садочок.

Власними зусиллями та завдяки 
спонсорській допомозі було зібрано 

40 тисяч гривень (десять відсотків 
від загальної вартості проекту), за 
які виготовили проектно-кошторис-
ну документацію. Про решту подбав 
фонд соціальних інвестицій. Тепер 
у розпорядженні діток і вихователів 
світлі кімнати, майданчик для про-
гулянок із гойдалками та фізкуль-
турним обладнанням. Нині садочок 
відвідує три десятки дітей.

Голова Турійської райдержадмі-
ністрації Олександр Дишлюк каже, 
що, зважаючи на скрутний бюджет 
району, кошти на соціальні об’єкти 
треба залучати, особливо, якщо є 
можливість виграти гранти й узяти 
участь у проектах. 

Ірина КОСТЮК

Дешеві ліки будуть не скоро

Новенькі швидкісні потяги 
вже ламаються в дорозі
Минулої суботи через технічні неполадки елек-
тропоїзд Hyundai не вийшов у рейс із Харкова 
на Київ. Пасажири дісталися до Києва підмінним 
поїздом Південної залізниці, пише УП. Корейська 
сторона компанії-виробника, яка забезпечує га-
рантійне обслуговування електропоїздів, вибачи-
лася перед пасажирами, а керівництво залізниці 
перерахувало вартість квитків.

Росія перекриває експорт 
українських вагонів
Більше двадцяти заводів Росії, Білорусі та Казахстану 
на чолі з «Уралвагонзаводом» вирішили створити 
саморегульовану організацію (СРО). За бортом 
об’єднання залишилися українські заводи, на частку 
яких припадає до 40% нових вагонів у СНД. На ринку 
очікують, що СРО буде орієнтована на максимальне 
обмеження поставок українських вагонів у Росію, 
пише «Коммерсантъ-Украина».

47%
стільки опитаних українців 
частіше за все переглядають в 
Інтернеті розважальне відео.
Онлайн-опитування компанії 
iVOX проводилося для видання 
«Телекритика».

Аби зекономити якусь 
копійку на ліках, гіперто-
нікам доведеться добряче 
попрацювати ногами


