
Як відомо, лікування онкохворих 
є одним із найбільш дорогих. Тому 
для багатьох страшний діагноз 
звучить як вирок лише через те, що 
у людей нема грошей, щоб бороти-
ся з недугою. Однак кожного року 
держава виділяє кошти на закупів-
лю препаратів, які пацієнти мали б 
отримувати безкоштовно. Про те, 
чи є вони та в якій кількості, кому 
призначаються, «Відомості» ведуть 
мову з головним лікарем Волин-
ського обласного онкодиспансеру 
Орестом Андрусенком. 

За його інформацією, в останні 
роки забезпечення стало кращим. 
Бо якщо, скажімо, у 2010 році за 
програмою «Онкологія» було отри-
мано медикаментів лише на 19% від 
потреби, то у 2011-му — 22%, мину-
лого року — 39% і цього (станом на 
01.07) — 26% від потреби. 

— Препарати надходять в осно-
вному в кінці року, — розповідає 
Орест Петрович. — Це пов’язано 
з різними причинами — запізнен-
ня з фінансуванням, проведенням 
тендерів. Тому маємо нерівномірне 
надходження медикаментів, а це по-
гано. На сьогодні ми отримали лише 
16 із 66 замовлених. Однак четвер-
тий квартал наближається, тендери 
завершаться, і, напевно, будуть ре-
зультати. На сьогодні у продажу зо-
всім немає «5-фторурацилу» — пре-
парату, який є основним у схемах 
лікування. 

— А він передбачений безко-
штовно? — цікавимося. 

— Так, але поки що нема. 
Однак багато препаратів, які 

надходять в онкодиспансер, за сло-
вами Ореста Петровича, «потребу-
ють кращої якості». 

— Ми бачимо, як ті чи ті ліки 
працюють, тому відверто говоримо 
про наслідки пацієнтам, — зауважує 
Орест Андрусенко. — Часто реко-
мендуємо людині шукати спонсорів: 
можливо, якісь депутати, підприєм-
ці, благодійні фонди зможуть допо-
могти фінансами, щоб придбати хо-
роший брендовий препарат. Такий, 

звичайно, дорожчий, однак він буде 
менш токсичним і не викликатиме 
ускладнень. 

Але, незважаючи на те, що кращі 
препарати існують, держава з року в 
рік не поновлює їх список, і надалі 
пацієнти безкоштовно можуть ско-
ристатися тільки медикаментами, 
які, як дипломатично висловився лі-
кар, «бажають кращої якості». Адже 
перелік препаратів визначає не ме-
дзаклад, а Міністерство охорони 
здоров’я. 

Та для багатьох хворих воли-
нян, які не є бізнесменами і не ма-
ють додаткових доходів, а живуть 
на пенсію чи зарплатню, отримати 
хоч щось безкоштовно є суттєвою 
підтримкою, бо з’являється надія на 
покращення здоров’я. Курси ж хі-
міотерапії вартують від 400–600 до 
двох-трьох десятків тисяч гривень 
за один. 

— Нормальний курс хіміотерапії 
коштує 6–12 тисяч гривень, — каже 
лікар. — Суть у тому, що спеціальні 
схеми хіміотерапії однакові в Німеч-

чині, Росії, Франції, Америці та в 
Луцьку. Тільки є різні препарати. 

Орест Андрусенко запевняє, що 
хворі в онкодиспансері знають про 
те, що можна скористатися безко-
штовними препаратами, й інформа-
ція про них розміщена у відділеннях 

на дошках оголошень. 
— Раніше було так: мали, скажі-

мо, п’ять флаконів препарату, є хво-
рий, виписували на нього і для нього 
зберігали, — розповідає про мето-
дику розподілу безкоштовних ліків 
Орест Петрович. — Але виникали 
запитання: чому для когось трима-
ють флакони, а мені не дають? То за 
останній час змінили підхід, і тепер 
є препарати — видали всім, кому по-
трібно. Закінчилися — все, нікому 
нема. Я кілька разів у міністерстві 
виступав і казав, що виділення ко-
штів на препарати хіміотерапії — це 
добре, але вкладати гроші потрібно 
у ранню діагностику й профілакти-
ку. Якщо будемо гроші витрачати на 
препарати, щоб лікувати четверту 
стадію, то толку не буде. 

Ми поцікавилися в Ореста Пе-
тровича, скільки триватиме і кошту-
ватиме лікування для пацієнтів за 
допомогою сучасного комплексу для 
проведення дистанційної промене-
вої терапії, який придбано для Воли-
ні за кошти фонду Рината Ахметова. 

— Є чотири методи лікуван-
ня онкологічних хворих: хірургія, 
променева терапія, хіміотерапія й 
імунотерапія, — пояснює лікар. — 
70% хворих повинні отримувати 
саме променеву терапію — як окре-
мий метод лікування або в комбі-
нації з іншими. Ми вже поставили 
комп’ютерний томограф, спеціаліс-
ти пройшли підготовку з роботи з 
лінійним прискорювачем, й уже з 
15 листопада повинен піти перший 
пацієнт. 

— Лікування тут буде безко-
штовним? — уточнюємо. 

— Так, Ахметов виділив кошти, 
щоб придбати апаратуру, а влада на 
місці — щоб збудувати приміщен-
ня. На три роки фонд бере на себе 
зобов’язання з утримання й об-
слуговування апаратури, що є дуже 
дорогою. Загалом найдорожче ліку-
вання у цілому світі — це промене-
ве. Адже йдуть великі енергетичні 
затрати, профілактичні ремонти по-
требують значних коштів. 

В умовах договору державно-

приватного партнерства між владою 
і фондом прописано, що «медичні 
послуги повинні бути доступними 
(у тому числі безоплатними для со-
ціально незабезпечених верств на-
селення). Платні послуги повинні 
надаватися лише на підставі попере-
дньо погоджених із фондом і належ-
ним чином затверджених правил». 
Отже, найімовірніше, пацієнтам усе-
таки доведеться платити за такий 
вид лікування, принаймні через три 
роки — точно. 

Людмила ШИШКО 

Слідчим відділом прокуратури 
області закінчено досудове роз-

слідування та скеровано до суду ма-
теріали кримінального проваджен-
ня щодо державного службовця 6-ї 
категорії управління Держкомзему 
у місті Луцьку. Про це повідомили 
у прес-службі прокуратури області. 

Посадовець у період із червня 
2008-го по лютий 2011 року не здій-
снював контроль за укладенням до-
говорів оренди землі та допустив 
використання суб’єктами господа-
рювання великих земельних ділянок 
в обласному центрі Волині без пра-
вовстановлювальних документів і 
без плати за землю. У зв’язку з цим 
до бюджету міста Луцька не надій-

шло платежів за користування зем-
лею на суму майже 1,5 млн грн. 

Слідчим викрито також факти 
зловживання службовим стано-
вищем і службового підроблення, 
вчинених посадовцем упродовж 
2010–2013 років, коли він обіймав 
посади начальника та заступника 
начальника одного з відділів управ-
ління Держкомзему в Луцьку. 

Діючи в інтересах своїх знайо-
мих — керівників низки суб’єктів 
господарювання, службовець по-
сприяв їм у заниженні земельних 
платежів за користування земельни-
ми ділянками в Луцьку. Задля цього 
він вніс завідомо неправдиві дані у 
витяги з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку цих зе-
мельних ділянок. Унаслідок цього 
суб’єктами господарювання не спла-
чено в бюджет Луцька земельний 
податок та орендну плату за корис-
тування земельними ділянками на 
суму понад 902 тис. грн. 

Загальний розмір шкоди, за-
вданої бюджету обласного центру 
Волині внаслідок зловживання 
службовим становищем і службової 
недбалості службовця управління 
Держкомзему в місті Луцьку, ста-
новить майже 2,4 млн грн, із яких у 
ході розслідування кримінального 
провадження землекористувачами 
добровільно відшкодовано понад 
166 тис. грн. 
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Через зловживання чиновника Держкомзему бюджет Луцька 
втратив 2,4 млн грн 

Агрохолдинг Рината Ахме-
това і Вадима Новинського 

HarvEast шукає для купівлі компа-
нію з земельним банком не менше 
50 тис. га. Про це розповів генди-
ректор холдингу Саймон Черняв-
ський газеті «Капітал». 

«Нам цікаві пропозиції з зе-
мельним банком від 50 тис. га, що 
розміщені в сприятливих кліма-
тичних зонах. Вибір буде залежати 
від пропозицій і ситуації на рин-

ку», — зазначив він, не уточнив-
ши, які саме варіанти розглядає 
HarvEast. 

Велике господарство з добре 
розвиненою інфраструктурою 
може коштувати близько $1 тис. 
за гектар, каже керівник аналітич-
ного департаменту інвесткомпанії 
Concorde Capital Олександр Па-
ращій. Відповідно, нова покупка 
HarvEast може обійтися приблиз-
но в $50 млн. 

«Київстар» відмовляється 
від Djuice 
Компанія «Київстар» припинила випуск нових тарифних 
планів для абонентів власного мобільного бренда Djuice. 
Про це заявив директор із комерції та оперативного 
маркетингу компанії Святослав Горбань, передає Forbes.
ua. «Компанія не має наміру насильно переводити 
абонентів Djuice на нові тарифи», — зазначив Горбань. 
За його словами, найближчим часом «Київстар» планує 
також припинити випуск нових тарифних планів і для 
абонентів Beeline. 

Українці заборгували 
за комуналку 11 млрд грн 
Заборгованість населення України з оплати житлово-ко-
мунальних послуг у серпні знизилася на 2,3% порівняно 
з липнем — до 10,947 млрд грн. Про це повідомляє 
прес-служба Державної служби статистики. За її даними, 
скорочення заборгованості спостерігалося в усіх регіо-
нах країни. При цьому середній термін заборгованості 
становив 3,5 місяці. Найвищий рівень оплати зафіксова-
ний у Закарпатській, Кіровоградській, Сумській, Львів-
ській і Черкаській областях, найнижчий — у Волинській 
області, а також у Києві та Севастополі. 

983
стільки мільйонів гривень 
становила загальна сума неви-
плаченої заробітної плати в Украї-
ні станом на 1 вересня 2013 року. 
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Актуально

Незважаючи на те, що 
кращі препарати існують, 
держава з року в рік не по-
новлює їх список, і надалі 
пацієнти безкоштовно мо-
жуть скористатися тільки 
медикаментами, які, як 
дипломатично висловився 
лікар, «бажають кращої 
якості»

Безкоштовні ліки онкохворим є, але їх мало 

Мільярдери вже починають скуповувати 
сільгоспугіддя 

Значний потенціал збереження 
ресурсів криється у вторинній 

переробці побутових відходів і ви-
користанні їх, зокрема, як альтерна-
тивного палива. 

«Вже у понад 500 містах і селах 
України впроваджено технологію 
роздільного збирання побутових 
відходів. Це втричі більше, ніж ми-
нулого року», — наголосив віце-
прем’єр-міністр Олександр Вілкул 
під час робочої наради в Дніпропе-
тровську. 

— Запуск нових сортувальних 
комплексів дозволить повернути у 
виробництво й економіку держа-
ви коштовні ресурсні компоненти і 

сприятиме вирішенню проблеми за-
бруднення довкілля. Сьогодні лише 
4% від загальної кількості відходів 
переробляється для вторинного 
використання. Наше завдання — 
збільшити цей показник до 35%, як 
в європейських країнах, — сказав 
Олександр Вілкул. — Із 2010 року 
в Україні відкрито вже 21 сміттє-
сортувальну лінію за допомогою 
сучасних технологій поводження з 
побутовими відходами у 15 населе-
них пунктах. У Рівненській області 
працює завод із перероблення по-
бутових відходів для використання 
в якості альтернативного палива на 
цементному заводі (запресовані з 

відходів брикети надходять до печей 
цементного заводу). 

 ПОГОДА

У західних областях 3 жов-
тня похмуро, короткочасний 
дощ. Температура вночі +2...+4°C, 
вдень +6...+8°C. 4 жовтня пере-
важно ясно, опади не прогнозу-
ють. Температура повітря вночі 
-1...0°C, вдень +6…+10°C. 5 жов-
тня сонячно, дощ не очікується. 
Вночі температура повітря стано-
витиме -1...+2°C, вдень +7...+11°C.

У північних регіонах 3 жов-
тня похмуро, без опадів. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+2...+4°C, вдень +6...+9°C. 4 жов-
тня похмуро, опади не прогнозу-
ють. Уночі температура станови-
тиме +1...+2°C, вдень +6...+9°C. 
5 жовтня змінна хмарність, дощ 
не передбачається. Температу-
ра повітря вночі +1...+2°C, вдень 
+7...+10°C.

У Києві 3 жовтня хмарно, без 
опадів. Уночі температура пові-
тря становитиме +2…+4°C, вдень 
+6...+8°C. 4 жовтня змінна хмар-
ність, сухо. Температура повітря 
вночі +2...+3°C, вдень +6...+9°C. 5 

жовтня хмарно з проясненнями, 
дощ не очікується. Температура 
повітря вночі +1…+2°C, вдень 
+7...+10°C.

У східних регіонах 3 жовтня 
очікується похмура погода з до-
щами. Вночі температура повітря 
+4...+5°C, вдень +6...+7°C. 4 жов-
тня буде хмарно, прогнозують 
опади. Температура вночі стано-
витиме +5...+7°C, вдень +9...+8°C. 
5 жовтня змінна хмарність, уночі 
передбачаються опади. Темпе-
ратура повітря вночі +4...+5°C, 
вдень +9...+10°C. 

У південних областях 3 жов-
тня хмарно з проясненнями, 
прогнозують опади. Температу-
ра повітря вночі становитиме 
+7...+8°C, вдень +8...+9°C. 4 жов-
тня очікується похмура погода 
з рясними дощами. Температура 
повітря вночі +6...+7°C, вдень 
+8...+9°C. 5 жовтня хмарно, очі-
куються опади. Нічна температу-
ра повітря становитиме +6...+7°C, 
денна +8...+9°C. 

В Україні активно впроваджується технологія роздільного 
збирання відходів 

Залишки онкохімпрепаратів 
за програмою «Онкологія» 
станом на 19.09.2013 року

Назва Кількість
Оди-
ниця 

виміру

Доксолік 50 мг 804 фл.

Метотрексат 50 мг 47 фл.

Іриносиндан 
20 мг/мл по 5 мл

65 фл.

Філстим р-н 
30 млн од.

8 фл.

Навелік 50 мг 27 фл.

Паклітаксел 30 мг 6 фл.

Дакарбазин 
200 мг

142 фл.

Мітолік 10 мг 28 фл.

Мітолік 20 мг 20 фл.

Темодал 140 мг 40 кап.

Ербітукс 100 мг 40 фл.

Золадекс 10,8 мг 60 шпр.

Золадекс 3,6 мг 43 шпр.

Філстим р-н 
48 млн од.

13 фл.

Лезра 25 мг 330 таб.

Емесетрон 8 мг 49 амп.

Аромастан 25 мг 730 таб.

Фарестон табл. 
60 мг

300 таб.

ЦЕЛ 1 г 5 фл.

Поліплатиллен 
250 мг

7 фл.

Паклітаксел 
260 мг

89 фл.


