
У «Відомості» звернулися читачі 
з проханням розповісти, коли ж 
запрацює фізіотерапевтичне відді-
лення в обласній лікарні у Бого-
любах. 

«Наша сім’я є постійним чита-
чем вашої газети. Дуже уважно сте-
жимо за публікаціями, де ви торкає-
тесь тем медицини. Так сталося, що 
нещодавно наш син, який працює на 
будівництві, змушений був лікува-
тись у Боголюбській лікарні. У нього 
давно проблеми з хребтом. Раніше 
у комплекс лікування входили водні 
процедури. Тепер їх немає. Більше 
року у відділенні, де вони надавались, 
ідуть ремонтні роботи. Вхід у відді-
лення завішений шторкою, за якою 
лише поштукатурені стіни і пісок. І 
нікого нема з робочих. Таке вражен-
ня, що там ніхто нічого не робить і 
не скоро щось буде робити. Хотілося 
б через вашу газету дізнатися, коли 
ж усе-таки буде надаватись повно-
цінне лікування?».

Це звернення дало поштовх по-
цікавитися: а що ж насправді від-
бувається з реабілітацією хворих у 
Боголюбах? 

Згідно зі статистичними да-
ними, біль у спині посідає одне з 
провідних місць у структурі захво-
рювань із тимчасовою втратою пра-
цездатності, поступаючись тільки 
ішемічній хворобі серця. Майже 
половина людей працездатного віку 
протягом життя переносять епізо-
ди болю в спині. Кожен другий по-
требує лікування гострих больових 
синдромів. 

— Втрата працездатності в осно-
вному йде через хвороби централь-
ної і периферичної нервової систе-
ми, у тому числі хребта, — розповів 
«Відомостям» про специфіку відді-
лення профпатологій його завідувач 
Василь Яшан. — Хворіє майже кож-
на друга людина. Так що проблема 

є. Для ефективного лікування цих 
хвороб потрібно плавати щодня: 
півгодини зранку та ввечері. Ще по-
трібні термічні ванни, тенісні корти. 
Це дає ефект як у лікуванні, так і у 
профілактиці. 

Свого часу, за словами заступ-
ника головного лікаря з лікувальної 
роботи обласної клінічної лікарні 
Ярослава Судніка, хворі мали змогу 
проходити реабілітацію у Боголю-
бах: тут були басейн, ванни, підводні 
витяжки, душ Шарко, циркулярний 
душ тощо. 

— Був потрібний капітальний 
ремонт, тому що у приміщенні за-
вівся грибок, — зазначив Ярослав 
Суднік. — Нормальних умов для 
лікування уже не було. Разом з тим, 
коли постало питання організації 
відновного лікування, у нас вияви-
лася непогана база. Тому і розпочали 
ремонтні роботи. 

Як кажуть, розпочати можна — 
головне закінчити. Кореспондент 
«Відомостей» побувала у лікарні в 
Боголюбах. Якщо чесно, роботи — 
непочатий край. Коли є перспектива 
закінчити цей ремонт, ми запитали в 
головного лікаря обласної клінічної 
лікарні Івана Сидора. 

— Сподіваємося, що до кінця 
цього року, — запевнив Іван Мико-
лайович. — Головна наша проблема 
— знайти кошти на вентиляційну 
систему. Це 200 тисяч гривень. Без 
її встановлення не можемо рухатися 
далі. Хочу зазначити, що після за-
вершення всіх робіт це буде супер-
відділення, де зможуть проходити 
реабілітацію не лише люди, які ма-
ють проблеми з хребтом, а й карді-
охворі. Тут будуть електропроцеду-
ри, магнітотерапія, лазеротерапія, 

водолікування, зал для лікувальної 
фізкультури і т. д. 

Чи будуть реально кошти на це 
диво-відділення, «Відомості» запи-
тали в начальника охорони здоров’я 
ОДА Ігоря Ващенюка.

— Там уже освоєно більше 300 
тисяч гривень. Будуть вкладатися 
гроші, залучені як самою лікарнею, 
так і бюджетні: при корекції бюдже-
ту зможемо виділити певну суму, 
щоб воно до кінця року запрацюва-
ло в іншій якості. 

Скільки ж конкретно потрібно 
грошей, аби відділення запрацюва-
ло, ніхто назвати не зміг. У неофіцій-
них розмовах спеціалісти говорили, 
що коштів потрібно у межах п’яти 
мільйонів гривень, а реабілітація 
у нас фінансується за залишковим 
принципом: у медицині є більш на-
гальні потреби. 

У тому, що хворі до кінця року 
матимуть можливість проходити 
водолікування, «Відомості» засум-
нівалися, ознайомившись із матері-
алами чергової сесії обласної ради. 
У додатках, у яких постатейно роз-
писані видатки, ми не побачили гро-
шей, виділених на підрозділ облас-
ної клінічної лікарні у Боголюбах. 

Таким чином, хворим на пато-
логію хребта повноцінне лікування 
залишається в області недоступним. 
Адже, погодьтеся, не кожен сьогод-
ні може собі дозволити відвідувати 
стаціонарний басейн: і фінансово 
накладно, і самі басейни в області на 
пальцях можна перелічити. Взагалі-
то, господар у себе в оселі, не маючи 
достатньо коштів, капітальний ре-
монт не розпочинає. Вдовольняєть-
ся косметичним. 
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Події
Кількість мільйонерів в Україні щороку 
збільшується на півтори тисячі

Донецька фірма та син Богатирьової 
заробили на ліках понад 40 мільйонів

В Україні кількість доларових 
мільйонерів щорічно збіль-

шується більш ніж на 1,5 тис. 
осіб, ідеться в дослідженні Wealth 
Management Ukraine 2012, про-
веденому виданнями Ukraine 
Business Insight і Eurasia Insights. 
Згідно з дослідженням, в Україні 
налічується близько 30 тис. осіб, 
кожна з яких має більше $100 

тис. ліквідних активів. Зростання 
кількості доларових мільйонерів 
у країні іноді складає до 6% в рік, 
в середньому нараховуючи понад 
1,5 тис. нових мільйонерів. Загаль-
ний дохід 200 найбагатших людей 
США становить $58,2 мільярда, 
тоді як у активах 100 найбагатших 
українців — більше $54 мільярдів 
(станом на квітень 2012 року). 

Міністерство охорони здоров’я 
України з 18 по 23 липня про-

вело тендери з закупівлі ліків для 
онкохворих на суму 124,3 мільйона 
гривень, повідомляє «Вісник дер-
жавних закупівель». Найбільше 
коштів отримали ТОВ «Фра-М» 
— 35,5 мільйона, ТОВ «Людмила-
Фарм» — 28,6 мільйона, ПрАТ 
«Альба Україна» — 21,1 мільйона, 
ПрАТ «Ганза» —19,8. ТОВ «Пла-
тос-Фарма» виграло тендерів на 
8,6 мільйона, ПАТ «Фармстандарт-

Біолік» — майже на 5,7, ТОВ «Фар-
мадіс» — 2,8, ТОВ «Компанія 
«Укроптпостач» — 2,2 мільйона. 

Як відомо, до складу акціоне-
рів ПАТ «Фармстандарт-Біолік» 
входить син міністра Раїси Бога-
тирьової Олександр. ПрАТ «Ганза» 
належить Петру Багрію, якого, як 
писали «Наші гроші», «давній при-
ятель Микола Азаров зумів вивес-
ти на монопольне постачання ліків 
від гемофілії через міністерство 
Віктора Балоги».

У західних областях 26 
липня змінна хмарність, сухо. 
Температура вночі +13...+16°C, 
вдень +26...+29°C. 27 липня пе-
реважно ясно, без опадів. Уночі 
+16...+20°C, вдень +28...+31°C. 28 
липня змінна хмарність, коротко-
часний дощ. Температура повітря 
вночі становитиме +18...+22°C, 
вдень +28…+31°C. 

У північних регіонах 26 лип-
ня змінна хмарність, без опадів. 
Нічна температура становитиме 
+17...+21°C, денна +27...+30°C. 
27 липня переважно ясно, ко-
роткочасний дощ. Температура 
повітря вночі +20...+24°C, вдень 
+28...+30°C. 28 липня хмарно з 
проясненнями, можливі опади. 
Температура вночі +18...+22°C, 
вдень +28...+30°C. 

У Києві 26 липня очікується 
змінна хмарність, сухо. Темпера-
тура повітря вночі +17…+21°C, 
вдень +27...+30°C. 27 липня 

ясно, короткочасний дощ. Уночі 
+19…+23°C, вдень +29...+31°C. 
28 липня переважно ясно, вве-
чері дощ. Нічна температура 
становитиме +19…+22°C, денна 
+29...+30°C.

У східних регіонах 26 липня 
сонячно, сухо. Вночі температура 
повітря становитиме +16...+20°C, 
вдень +28…+31°C. 27 липня змін-
на хмарність, без опадів. Темпе-
ратура вночі +16...+21°C, вдень 
+31...+32°C. 28 липня переважно 
сонячно, можливий дощ. Вночі 
+18...+22°C, вдень +29...+32°C.

У південних областях 26 лип-
ня ясно, дощ не очікується. Темпе-
ратура повітря вночі становитиме 
+17...+22°C, вдень +30...+34°C. 
27 липня сонячно, сухо. Вночі 
+19...+24°C, вдень +32...+35°C. 28 
липня ясно, можливі коротко-
часні опади. Нічна температура 
становитиме +20...+25°C, денна 
+31...+35°C. 

Податок на землю зросте
Асоціація міст хоче підвищити доходи місцевих бю-
джетів за рахунок збільшення податків для суб’єктів, 
які не мають права власності на землю, але фактично 
орендують її. Для таких компаній і організацій се-
лищні, сільські та міські ради зможуть застосовувати 
підвищений коефіцієнт до ставки податку на землю у 
обсязі не більше 12%, пише «Коммерсантъ-Украина». 
Зараз орендна плата становить 3-12% від норматив-
ної грошової оцінки на рік, а ставка податку на землю 
— 1%, тому юридичні та фізичні особи не оформля-
ють оренду, щоб не платити податок.

З осені вузи піднімуть ціни за 
навчання «на контракті»
З вересня вітчизняні інститути та університети 
запланували підвищити плату за навчання «на 
контракті». Для тих, хто вже навчається, ціна знань 
залишиться незмінною, зазначає ТСН. У самих 
вишах подорожчання аргументують тим, що всюди 
все подорожчало, виросли зарплати викладачів, 
комуналка, тому і ціни не можуть залишатись 
незмінними. Нагадаємо, прохідний бал для вступу до 
ВНЗ із профільних предметів тепер становить від 120 
до 140. А в деяких вузах і до 160.

53%
таку частку своїх доходів, за 
даними Держкомстату України 
за 2011 рік, витратив серед-
ньостатистичний українець на 
харчування. У країнах Євросо-
юзу їжа забирає не більше 20% 
місячного заробітку.

Басейн запрацює до кінця року?

Апарат «Релакс» — нині серед доступних засобів допомоги хворим 

 ПОГОДА

Волинян, які мають проблеми з хребтом, 
позбавили можливості проходити 
водолікування

Навіть вигідні умови дешевої іпотеки не приваблюють волинян

Цьогоріч на реалізацію програми 
здешевлення іпотечних креди-

тів для забезпечення українців до-
ступним житлом передбачено один 
мільярд гривень. Із цієї суми 22,6 
мільйона призначені для Волині, на-
разі у казначейство вже надійшло 2,5 
млн. Про це йшлось на нараді в об-
лдержадміністрації, де також обго-
ворювали зміни умов кредитування.

— Позика на житло видається на 
15 років під 16% річних у гривні, з 
них 3% сплачує позичальник, а 13% 
компенсує держава, — розповів ке-
рівник Волинського регіонального 
представництва Державного фонду 
сприяння молодіжному житловому 
будівництву Олександр Максимчук. 
— Перший внесок зменшено до 25% 
від суми кредиту, він може бути ще 
менший, якщо надати додаткову за-
ставу. Нормативна вартість одного 
квадратного метра — п’ять тисяч 
гривень.

На сьогодні в області визначено 

чотири забудовники: «Луцьксан-
техмонтаж №536», «Луцький домо-
будівельний комбінат», СП ТзОВ 
«Луцьктехнобуд», «Волиньавтомо-
тосервіс». Ще два забудовники ба-
гатоквартирних будинків проходять 
акредитацію.

— У постанову Кабінету Міні-
стрів від 25 квітня внесені зміни, що 
зробили кредитування доступні-
шим, — наголосив перший заступ-
ник голови ОДА Олександр Баш-
каленко. — Зменшено загальний 
сукупний дохід сім’ї. Наприклад, 
родині з двох людей, щоб узяти в 
кредит однокімнатну квартиру пло-
щею 40 кв. м, достатньо заробляти в 
місяць 3020 гривень, тоді як перша 
постанова вимагала понад сім ти-
сяч сукупного доходу. Тіло кредиту 
плюс 3% розбиваються на 15 ро-
ків. Так, за однокімнатну квартиру 
вартістю 200 тисяч щомісяця тре-
ба буде сплачувати 1205 гривень. 
Зобов’язання позичальника — кож-

ного місяця справно гасити 3%, а 
решта 13% — не його справа. Навіть 
якщо у бюджеті не буде грошей, то 
стосунки з’ясовуватимуть держава 
і банк. Планується внести зміни у 
Бюджетний кодекс, аби зробити від-
шкодування відсотків по іпотечних 
кредитах захищеною статтею, як 
зарплата.

Кредитування за умовами по-
станови КМУ на Волині здійсню-
ють «Ощадбанк», «Укргазбанк», 
«Укрсоцбанк», «Укрексімбанк». Як 
повідомив Олександр Максимчук, 
іще десять комерційних банків зго-
лосились на участь у програмі. За-
ступник голови ОДА додав, що на 
сьогодні щодо можливості отримати 
пільговий іпотечний кредит про-
консультувалося понад 300 волинян. 
Люди, навчені гірким досвідом недо-
держання банками і державою своїх 
обіцянок, не поспішають брати ква-
дратні метри у кредит. 

Ольга ЮЗЕПЧУК
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