
У Луцьку минулого тижня з ро-
бочим візитом побувала перший 
заступник Глави Адміністрації 
Президента України Ірина Акімова. 
Вона ознайомилась із роботою 
Волинського обласного центру 
кардіоваскулярної патології на базі 
Луцької міської лікарні та Центру 
надання адміністративних послуг в 
облцентрі. 

Також Ірина Акімова провела 
нараду з питання «Організація на-
дання медичної допомоги при сер-
цево-судинних захворюваннях: між-
народний і регіональний досвід». 

Перший заступник Глави Адмі-
ністрації Президента України Іри-
на Акімова зазначила, що питання 
протидії серцево-судинним захво-
рюванням не випадково обговорю-
ють на найвищому державному рів-
ні. Адже дві третіх смертей у країні 
стається саме від серцево-судинної 
патології. А оскільки основне за-
вдання влади — підвищення якос-
ті життя громадян, то й охорона 
здоров’я перебуває на особливому 
контролі. Тому в цій галузі й розпо-
чато реформи. Акімова наголосила, 
що їх мета — добитися злагодженої 
роботи ланцюжка: профілактика за-
хворювання, його раннє виявлення, 
а у разі складних випадків — якісна 
ургентна допомога. 

— Основна роль тут належить 
«первинці», лікарі якої мають бути 
вкрай уважними до пацієнтів, вчас-
но виявляти загрозливі симптоми й 

застосовувати адекватне лікування, 
— сказала Акімова. — Інший мо-
мент: коли стався рецидив, пацієнта 
мають вчасно довезти до медичного 
закладу. Тому ми і почали реформи 
з первинної ланки та з екстреної ме-
дичної допомоги. 

Посадовець зазначила, що за-
вдання влади бачить у вирішенні 
трьох проблем. Перша — забезпе-
чення матеріально-технічною ба-
зою. Тут уже багато що робиться. 
Друга — кадрова. На думку Ірини 
Акімової, з цим маємо велику про-
блему. Вона навела факт: в Україні 
є 425 кардіохірургів. Із них лише 60 
можуть самостійно робити операції. 
Тому, на думку Акімової, потрібно 
щось змінювати у системі медичної 
освіти. 

Ще одна проблема, яку має вирі-
шити МОЗ, — це створення медич-
них протоколів у лікуванні кардіох-
ворих. Саме їх наявність дає змогу 
надавати однакове лікування хво-
рим із серцево-судинною патологією 
незалежно від регіону країни. 

Ірина Акімова зазначила, що Во-
линь є яскравим прикладом того, як 
можна успішно втілювати програми 
з медичної сфери не за вказівкою 
зверху, а з власної ініціативи. Зокре-
ма, саме з ініціативи місцевої влади 
з 2011 року в області діє програма 
«Волинькард». 

У свою чергу голова ОДА Борис 
Клімчук наголосив, що від початку 
втілення цієї програми в обласно-
му бюджеті постійно закладається 

на неї все більше коштів. Загалом із 
2011 року використано вже 6,5 міль-
йона гривень. 

— Наша мета — змінити сус-
пільну свідомість у ставленні грома-
дян до власного здоров’я. Ми у бук-
вальному розумінні пішли в народ. 
Почали з організованих колективів 
у містах. Тепер основна робота — у 
селах. Туди виїжджає група фахівців 
найвищої кваліфікації на чолі з про-
фесором Андрієм Ягенським. Але 
парадокс — люди не йдуть. Один 
красномовний факт: якось ми за-
пропонували обстежитися депута-
там обласної ради. Прийшло відсо-
тків 40. 

Своїм баченням організації ліку-
вання серцево-судинних захворю-
вань під час наради поділилися фа-
хівці, які безпосередньо працюють 
із пацієнтами. Особливо цікавим 
був виступ завідувача відділу інтер-
венційної кардіології Національного 
наукового центру «Інститут карді-
ології ім. М. Д. Стражеска» НАМН 
України, професора Юрія Соколова. 
Він особливо наголосив, що центри 
кардіоваскулярної патології, куди 
хворих доставляють уже з інфаркта-
ми, повинні працювати цілодобово, 
маючи всі препарати. 

— Обов’язкова умова роботи та-
ких центрів — там усе повинно бути 
безплатно. Меценатство не допомо-
же. Тут необхідне повністю держав-
не забезпечення, — сказав відомий 
кардіолог. 

Журналістів зацікавило питан-
ня страхової медицини. Що Україна 
планує робити в цьому напрямку? 

— Передусім ми повинні відпо-
вісти на запитання: що ми чекаємо 
від страхової медицини? — зазна-
чила Ірина Акімова. — Насамперед 
від неї чекають додаткового фінан-
сування, яке піде в охорону здоров’я 
і дозволить поліпшити матеріально-
технічну базу закладу, матеріальне 
забезпечення лікарів і в результаті 
покращить якість лікування хворих. 
Але чи є введення страхової медици-
ни єдиним інструментом для втілен-
ня цієї мети? Якщо подивитися на 
світовий досвід, то головне — ефек-
тивна організація охорони здоров’я. 
У цьому контексті треба вирішити 
ще одне питання:  звідки брати-
муться страхові внески. Як правило, 
страхові внески — це додаткове фіс-
кальне навантаження на роботодав-
ців. Аби не було зворотної реакції: 
замість того щоб отримати більше 
коштів, можемо одержати менше. 

Наталка СЛЮСАР
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Україні прогнозують 
руйнівні землетруси 

Президент України Віктор Яну-
кович обіцяє підписати рі-

шення Верховної Ради про можли-
вість лікування екс-прем’єра Юлії 
Тимошенко за кордоном. Про це 
він заявив 17 жовтня, перебуваю-
чи в Донецьку. 

«Сьогодні в Україні немає зако-
ну, який би дозволив Тимошенко 
виїхати за кордон. Щойно це пи-
тання буде вирішено в парламенті 
й мені на стіл ляже цей закон, тоді 
буде питання до Президента. Звіс-
но, якщо парламент ухвалить цей 
закон, я його підпишу, — сказав 
він журналістам. — Далі, які там 
будуть механізми... Ймовірно, це 

буде суд, який прийматиме рішен-
ня про порядок виїзду, збережен-
ня якихось гарантій», — пояснив 
глава держави. 

Нагадаємо, політичні соратни-
ки Тимошенко, а також її захист 
наполягають на тому, що для ви-
їзду екс-прем’єра на лікування за 
кордон не потрібне прийняття до-
даткових законів. 

У той же час голова МЗС Поль-
щі Радослав Сікорські в інтерв’ю 
тижневику Wprost заявив, що, 
якщо все-таки не буде виріше-
но питання зі звільненням Юлії 
Тимошенко, в України з’являться 
ризики щодо підписання Угоди 
про асоціацію. «Україна піддалася 
б великим ризикам, легковажачи 
думкою таких країн-членів ЄС, як 
Нідерланди чи Німеччина, котрі 
вважають випадок Тимошенко за 
символ застосування вибіркового 
правосуддя», — заявив головний 
дипломат Польщі. 

«Президент Янукович добре 
знає, які ризики поразки перед фі-
нішем візьме на себе, якщо цього 
(звільнення Тимошенко. — Ред.) 
не зробить», — пояснив він. 

Лише 5% українців живуть 
заможно 
Завідувачка відділу дослідження рівня життя населення 
Інституту демографії та соціальних досліджень НАН 
України Людмила Черенько заявила, що в Україні лише 
5% населення мають рівень життя набагато вищий, 
ніж решта 95%. Водночас вона зазначила, що офіційна 
статистика не завжди може дати повну картину, оскільки 
будується, як і в усіх країнах світу, за результатами об-
стеження умов життя домогосподарств. 

В Україні зростає 
заборгованість із соцвиплат 
В Україні накопичується заборгованість із соціальних 
виплат. При цьому найбільші недофінансування лікарня-
них, допомоги з безробіття й дитячих грошей спосте-
рігаються у промислових регіонах і столиці. Зокрема, у 
Києві в жовтні заборгованість досягла 119,6 млн грн, у 
Дніпропетровській області — 75,8 млн грн, у Донецькій 
— 96 млн грн, у Харківській — 31,8 млн грн. Водночас 
найменше фінансову скруту відчувають мешканці Волин-
ської (0,64 млн грн) і Чернівецької областей (7,7 млн грн).  

7,5 
до стількох відсотків скоротив-
ся в Україні рівень безробіття, 
тож Мінсоцполітики не розгля-
датиме питання про скорочен-
ня терміну виплати допомоги 
з безробіття, заявила міністр 
Наталія Королевська. 

Віце-прем’єр-міністр Олександр 
Вілкул відкрив у Харкові Центр 

керування повітряним рухом — 
один із найсучасніших у Східній 
Європі. 

— Уряд веде системну роботу 
щодо підписання Угоди з Євро-
союзом про «Відкрите небо» та 
формування спільного авіаційно-
го простору з ЄС. У рамках цьо-
го особлива увага приділяється 
підвищенню безпеки польотів. 
Сьогодні ми відкрили один із най-
сучасніших не лише в Україні, а й 
у всій Східній Європі Центр керу-
вання повітряним рухом в аеро-
порту «Харків». Крім підвищення 
безпеки, він може збільшити про-
пускну спроможність аеропорту. 
Це вже четвертий сучасний Центр 
керування повітряним рухом в 
Україні (після Дніпропетровська, 
Сімферополя, Донецька), — сказав 
Олександр Вілкул. 

Він зазначив, що «Відкрите 
небо» дозволить залучити макси-
мальну кількість авіакомпаній до 

роботи на ринку як внутрішніх, 
так і зовнішніх перевезень Украї-
ни, що сприятиме створенню но-
вих робочих місць і зниженню цін 
на авіаквитки. 

За останніх чотири роки в Укра-
їні побудовано три аеродромні дис-
петчерські вишки — в Сімферополі 
(2010 р.) та Донецьку (2012 р.), Хар-
кові (2013 р.). На завершальному 
етапі — будівництво вишки в ае-
ропорту «Київ» (Жуляни), а також 
реконструкція вишки та будівни-
цтво Центру керування повітряним 
рухом у Львові. А також уведено в 
дію п’ять сучасних аеродромних 
радіолокаторів у Борисполі, Льво-
ві, Сімферополі, Одесі та Дніпро-
петровську, модернізовано чотири 
автоматизовані системи керування 
повітряним рухом — у Борисполі, 
Донецьку, Харкові та Львові. За ін-
формацією «Украероруху», до 2017 
року планується будівництво нових 
аеродромно-диспетчерських вишок 
в аеропортах «Дніпропетровськ», 
«Бориспіль» (Київ) та «Одеса». 

Цьогоріч із країни в офшори вивели 
33 мільярди гривень 
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Обсяг коштів, які були виведені 
з-під оподаткування в країни 

з низькими податковими ставка-
ми з початку 2013 року, становить 
33 млрд грн. Про це повідомив мі-
ністр доходів і зборів Олександр 
Клименко. 

«За нашими підрахунками, в 
офшори і низькоподаткові юрис-
дикції тільки цього року з-під опо-
даткування в Україні було виведе-
но більше 33 млрд грн», — цитує 
Клименка прес-служба Міндохо-
дів. 

У зв’язку з цим він підкреслив, 
що Україна зацікавлена у своїй 

участі в глобальних структурах, у 
тому числі структурах Європей-
ського Союзу, що протидіють роз-
миванню бази оподаткування. 

За словами Клименка, Україна 
підтримує План боротьби з роз-
миванням бази оподаткування 
та переміщенням прибутку (план 
BEPS), представлений Організаці-
єю економічного співробітництва 
та розвитку і затверджений на 
саміті глав держав «Великої двад-
цятки», який пройшов у Санкт-
Петербурзі у вересні поточного 
року. 

«Ми вітаємо амбітний і все-
бічний план BEPS і вважаємо, що 
він дозволить створити додаткові 
можливості для боротьби з виве-
денням прибутків з-під оподатку-
вання. Україна готова приєднати-
ся до реалізації Плану», — сказав 
Клименко. 

Нагадаємо, з 1 вересня в 
Україні набув чинності закон про 
трансфертне ціноутворення, який 
розроблявся і приймався як ін-
струмент протидії практиці виве-
дення надприбутків за кордон. 

На Півдні України можуть про-
йти руйнівні землетруси. За 

останніх два тижні в регіоні стали-
ся поштовхи магнітудою від 3,6 до 
5 балів. «Серед сейсмологів побутує 
думка, що невеликі землетруси — це 
добре, тому що вони дають розрядку 
енергії, яка накопичується в землі. 
Але наші дослідження показують, 
що скоро на Україну (за попередні-
ми прогнозами, це буде Крим) чекає 
стихія, яка навіть може зруйнувати 
будівлі. Йдеться про термін у де-
кілька місяців», — заявив керівник 
Кримського міжнародного центру 
сейсмобезпеки Микола Георгієв. 

Натомість заступник директора 
з наукової роботи Інституту гео-
фізики НАНУ Олександр Кендзера 
переконаний, що це словесні мані-
пуляції і передбачити землетруси за-
здалегідь неможливо. Лише за кіль-
ка годин до їх початку. 

Попри свій скептицизм, Кен-
дзера запевняє: перестрахуватися 
потрібно, а будівельні норми варто 
переглянути просто сьогодні. Тим 
часом в Одесі планують попереджа-
ти про землетруси через SMS. 

Події

Російський газовий монополіст 
пропонує Словаччині подаль-

ше зниження ціни на імпортний 
російський газ. Про це повідомляє 
словацька газета Hospodarske 
Noviny, цитує державне агентство 
«Укрінформ». 

«За підсумками зустрічі голови 
правління ВАТ «Газпром» Олек-
сія Міллера з прем’єр-міністром 
Словаччини Робертом Фіцо у Бра-
тиславі, «Газпром» запропонував 
Словацькій газовій компанії (SPP) 
внести зміни до чинного догово-
ру, відповідно до яких Словаччина 
отримуватиме газ за дешевшою 
ціною», — йдеться у повідомленні.

Представники SPP підтверди-
ли факт переговорів із внесення 
змін у контракт про постачання 
палива. У «Газпромі» від комен-
тарів поки відмовилися, пише 
Hospodarske Noviny. 

В 2011 році «Газпром» уже зни-
жував ціни на газ для словацької 
компанії, але і тоді розмір знижки 
не було оприлюднено, наголошу-
ється у статті. 

Раніше повідомлялося, що 
Словаччина начебто готова до ре-
версу газу в Україну, але каже про 
технічну неготовність самої Укра-
їни, у «Нафтогазі» ж вказують на 
«політичний підтекст». 

«Газпром» запропонував Словаччині 
меншу ціну на газ. Україна терпить 

Ірині Акімовій до вподоби 
ініціативність волинської влади 

Угода з Євросоюзом про «Відкрите небо» 
сприятиме зниженню ціни на авіаквитки 

Янукович обіцяє відпустити Тимошенко 
за кордон, якщо Рада схвалить закон 


