
Потреба пацієнтів волинських 
лікарень і клієнтів аптек у якісних і 
доступних ліках забезпечена май-
же стовідсотково. Такий висновок 
моніторингу місцевого фарма-
цевтичного ринку, який зробили 
фахівці МОЗ у рамках проведення 
Тижня здоров’я. Він тривав із 1 по 7 
квітня під гаслом «Слідкуйте за сво-
їм кров’яним тиском — скоротіть 
ризик інфаркту й інсульту», позаяк 
темою цьогорічного Всесвітнього 
дня здоров’я (7 квітня) була гіпер-
тонія. 

Хоча показник забезпеченості 
медпрепаратами в області є одним 
із найвищих на всеукраїнському тлі, 
загальнодержавна статистика дале-
ка від ідеалу. Тому уряд і Президент 
укотре наголошують на активізації 
роботи з забезпечення якісними 
та доступними ліками. Зокрема, на 
нещодавньому засіданні Ради наці-
ональної безпеки й оборони глава 
держави Віктор Янукович нагадав, 
що майже рік тому для врегулюван-
ня ситуації у фармацевтичній сфе-
рі та на ринку лікарських засобів 
РНБО ухвалила рішення про спри-
яння розвитку вітчизняної фарма-
цевтичної промисловості. Проте це 
завдання виконується дуже повіль-
но. «Ми розраховували, що ситуація 
буде змінюватися набагато динаміч-
ніше і швидше, ніж це робиться за-
раз, — зазначив Президент. — Люди 
чутливо ставляться до цього пи-
тання, ситуації, яка складається на 

фармацевтичному ринку. І заходи, 
вжиті урядом у цьому напрямку, не-
достатні». Гарант наголосив на необ-
хідності затвердження вимог до ви-
робництва та контролю якості ліків 
відповідно до стандартів Євросоюзу. 
Власне, заради цього було запро-
ваджене обов’язкове ліцензування 
імпортних ліків на виконання За-
кону «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо ліцензування 
імпорту лікарських засобів і визна-
чення терміна «активний фармацев-
тичний інгредієнт». Попри прогнози 
про дефіцит імпортних ліків, сьогод-
ні фармацевти констатують: якісних 
імпортних медикаментів вистачає 
всім, принаймні у березні жодних 
проблем із ліками на Волині не за-
фіксовано. Більше того, препарати 
стали навіть доступнішими, ніж у 
попередні роки, завдяки реалізації 
обласних програм у сфері охорони 
здоров’я. 

Одним із реальних кроків до зде-
шевлення медпрепаратів для воли-
нян є реалізація пілотного проекту 
щодо запровадження державного 
регулювання цін на лікарські засоби 
для лікування осіб із гіпертонічною 
хворобою, затвердженого торіш-
ньою урядовою постановою. 

— Програма є лише початком у 
забезпеченні українців доступними 
ліками, — зазначає начальник Дер-
жавної служби з лікарських засобів у 
Волинській області Валентин Коло-
туха. — Адже проект спрямований 
насамперед на підтримку найменш 

захищених верств населення, зокре-
ма пенсіонерів, у яких найчастіше 
діагностують гіпертонію. Тепер дер-
жава регулює ціни на сім молекул: 
еналаприл, лізиноприл, бісопролол, 
метопролол, небіволол, амлодипін і 
ніфедипін. До впровадження пілот-
ного проекту різниця в ціні, примі-
ром, на еналаприл, у різних аптеках 
могла сягати 30%. А нині, усунувши 
перекупників і забезпечивши прямі 
поставки ліків від виробника в апте-
ки, можна контролювати ціни. Сьо-
годні таких оптових фірм, які забез-
печують постачання 80% медичних 
засобів в Україні, є п’ять. 

За даними статистиків, торік 
на ці цілі Волинь отримала субвен-
цію у розмірі 815,8 тисячі гривень. 
Лікувально-профілактичні закла-
ди області забезпечили рецептами 
близько 30 тисяч осіб із гіпертонією. 
Антигіпертензивні препарати, що 
беруть участь у пілотному проекті, з 
аптечної мережі області відпускають 
44 суб’єкти господарювання. 

Завдяки проекту гіпертоніки 
отримали змогу за відповідними 
рецептами купувати гіпотензивні 
препарати за зниженими цінами. 
Рецептурне відшкодування вартості 
гіпотензивних ліків не лише стало 
на заваді самолікуванню гіпертонії, 
а й збільшило категорію охоплених 
адекватним лікуванням хворих. До 
слова, одним із реалізаторів цього й 
інших соціальних проектів у сфері 
медицини є державне виробничо-
торгове підприємство «Волиньфарм-

постач». Як зазначив його директор 
Михайло Півнюк, сьогодні волиняни 
мають можливість одержати доступ-
ніші ліки завдяки меморандуму між 
фармацевтами та виконавчою вла-
дою області. А також, звісно, завдя-
ки державній підтримці, контролю з 
боку Президента й уряду. 

— Наприклад, пілотний проект 
для гіпертоніків насправді є уні-
кальним явищем української меди-
цини, бо є прообразом державного 
страхування на зразок європейської 
практики, — вважає Михайло Пів-
нюк. — Попри гарантовану держав-
ну соціальну підтримку, вразливі 
категорії отримують дешеві якісні 
медпрепарати щонайменше за трьо-
ма програмами. Скажімо, за вете-
ранською соціальною програмою, 
яку фактично реанімували три роки 
тому, лише в березні 2013-го «Во-
линьфармпостач» надало знижок на 
100 тисяч гривень. 

У краї вдалося зберегти близько 
30 так званих «ветеранських» аптек, 
де продають ліки за пільговими ці-
нами. Крім цього, державне підпри-
ємство розширює мережу аптечних 
закладів на селі на виконання дер-
жпрограми з забезпечення доступ-
ними ліками громадян у сільській 
місцевості. 

— Сільська аптечна мережа як 
за радянських часів, так і нині є не-
рентабельною, — зазначає Михайло 
Півнюк. — Однак ми разом із об-
ласною владою йдемо назустріч во-
линянам, щоб будь-хто на селі зміг 
дешево придбати ліки. Це фактично 
суто соціальна програма. Адже сіль-
ські аптеки неспроможні себе прого-
дувати, навіть на зарплату продавців 
бракує виторгу. Проте люди отри-
мують якісні та доступні ліки без-
перебійно. І приємно, що на Волині 
ця програма реалізується найліпше 
в Україні. Тобто у всеукраїнському 
розрізі ліки найдоступніші саме для 
волинських селян. 

Успіх досягнуто завдяки співп-
раці фармацевтів із місцевими ор-
ганами влади. Спільно вдалося збе-
регти всі сільські аптеки та повністю 
забезпечити медпрепаратами всі без 
винятку ФАПи. Сьогодні мешкан-
ці понад 360 сіл мають можливість 
придбати практично за копійки най-
необхідніші ліки. І щороку кількість 
пунктів, де можна отримати доступ-
ні препарати, збільшується. Напри-
клад, торік програма з забезпечення 
селян ліками запрацювала у Старо-
вижівському районі. Там з’явилося 
37 точок при ФАПах, де відповідні 
фахівці забезпечують селян дешеви-
ми, проте найякіснішими медпрепа-
ратами. 

Андрій ГОРДІЙЧУК 

За словами радника Президен-
та України Андрія Гончарука, 

угода між Україною та Європей-
ським Союзом про спрощення 
оформлення віз набере чиннос-
ті, ймовірно, до травневих свят. 

На брифінгу Гончарук по-
відомив, що Президент Віктор 
Янукович підписав Закон «Про 
ратифікацію Угоди між Украї-
ною та Європейським Союзом 
про внесення змін до Угоди 
між Україною та Європейським 
Співтовариством про спрощен-
ня оформлення віз». 

Це означає, за словами рад-
ника Януковича, що Україна 
завершила всі необхідні вну-
трішньодержавні процедури для 
набуття угодою сили. 

«Тепер, щоб угода набрала 
чинності, необхідне відповідне 
рішення з боку Європейського 
Союзу. Хочеться з радістю кон-
статувати, що ці процеси пере-
бувають на стадії завершення. 
17 квітня заплановано розгляд 
цього питання», — розповів Гон-
чарук. 

«Сподіваємося, рішення буде 
прийнято. Найближчим часом 
відбудеться обмін нотами, і хоті-
лося б, щоб до свят воно набуло 
сили», — додав він. 

Спрощений візовий режим 
поширюватиметься на представ-
ників громадських організацій, 
які подорожують для освітньої 
підготовки, беруть участь у се-
мінарах, конференціях, зокрема 
за програмами обміну. Стосува-
тимуться зміни і тих, хто бере 
участь у міжнародних виставках, 
представників релігійних гро-
мад, учасників офіційних про-
грам Євросоюзу з прикордонної 
співпраці. 
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стільки тисяч юнаків піде 
до армії навесні цього року. 
Про це заявив заступник 
начальника Генштабу 
Збройних сил України 
адмірал Ігор Кабаненко. 

Понад 1,5 тисячі українців 
загинуло у пожежах і ДТП 
З початку року в Україні у пожежах і дорожньо-
транспортних пригодах загинуло 1625 людей. Про 
це повідомляє прес-служба Державної служби 
з надзвичайних ситуацій. Зокрема, як вказано в 
повідомленні, з початку року в Україні сталося 
12 837 пожеж, у яких загинуло 904 особи та 457 були 
травмовані. Крім цього, за вказаний період на дорогах 
країни було зафіксовано 5324 аварії, у яких загинула 
721 людина та 6684 отримало травми. 

Волинянка перевозила                 
зі Львова наркотики 
40-річну мешканку Нововолинська, яка привезла 
зі Львова 25 таблеток наркотичного засобу 
«Субутекс» вартістю 13 тисяч гривень, затримали 
правоохоронці. З її слів, саме в обласному центрі 
сусідньої області вона придбала пігулки в невідомої 
особи. Оперуповноважений ВБНОН УМВС України у 
Волинській області старший лейтенант Юрій Пасевич 
розповів, що жінка вже двічі була за ґратами — за 
скоєння крадіжки та злочину, пов’язаного з незаконним 
обігом наркотиків. 

Волинянам не загрожує дефіцит 
якісних дешевих ліків 

Україна 
сподівається 
на спрощення 
візового режиму 
з ЄС до травня 
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У редакцію «Відомостей» зверта-
ються читачі з проханням вкотре 
роз’яснити окремі положення но-
вого пенсійного законодавства. Ми 
запросили до розмови заступника 
начальника Головного управління 
Пенсійного фонду України у Волин-
ській області Марію Ковалюк. 

— Чи може сьогодні жінка, якій 
виповнилося 55 років, піти на пен-
сію? Наскільки більшою може бути 
її пенсія, якщо вона залишиться 
працювати? 

— Нагадаємо, що у зв’язку з 
набранням чинності пенсійної ре-
форми, встановлений вік виходу на 
пенсію для жінок — 60 років. Проте 
підвищення пенсійного віку відбу-
вається поступово. До 1 січня 2015 
року право на достроковий вихід на 
пенсію за віком мають жінки, яким 
виповнилося 55 років, за наявності 
не менше 30 років страхового стажу 
та за умови звільнення з роботи. 

У цьому разі розмір пенсійних 
виплат зменшиться на 0,5% за кож-
ний повний або неповний місяць 
дострокового виходу на пенсію. 
Зменшення розміру пенсії за віком 
застосовується протягом усього пе-
ріоду отримання пенсії незалежно 
від її виду. 

Наприклад, громадянці Н., 
5.11.1956 року народження, призна-
чили пенсію у віці 55 років, право 
набувалось у 55 років і 6 місяців. 
Заявниця надала документи про 
заробітну плату і страховий стаж, 
який становить 30 років і 6 місяців. 
Обчислений розмір пенсії у 1143,55 
гривні зменшено на 34,31 гривню 
(знизили на 3% — по 0,5% за 6 мі-
сяців дострокового призначення) й 
установлено у розмірі 1109,24 гривні. 

Іншій громадянці, пані О., 
5.10.1956 р. народження, призначи-
ли пенсію у віці 55 років. Заявниця 
надала документи про заробітну 
плату і страховий стаж, який стано-

вить 30 років 11 місяців. У зв’язку з 
низькою заробітною платою визна-
чений розмір пенсії заявниці значно 
менший за мінімальний. Обчисле-
ний розмір пенсійних виплат змен-
шили на 3% (по 0,5% за 6 місяців 
дострокового призначення) й уста-
новили його у мінімальному розмірі. 

Упродовж 2012 року реалізували 
своє право на дострокове призна-
чення пенсії 723 жінки. Середній 
розмір такої пенсії (після зменшен-
ня на відповідні відсотки) — 1017,68 
гривні. Зменшення кожної пенсії 
відбувається індивідуально залежно 
від її фактично визначеного розміру 
та кількості місяців дострокового 
призначення. 

— Чи може жінка отримати 
пенсію у 55 років, якщо у неї немає 
30 років страхового стажу? 

— Ні. Однією з умов для виник-
нення права на пенсію після досяг-
нення жінкою 55 років є наявність не 
менше 30 років страхового стажу.  

Не маючи 30 років стажу, жінка не може вийти на пенсію у 55 років Злодії залишили мешканців 
багатоповерхівки без опалення 

Невідомі викрали вентилі в під-
валі одного з будинків облас-

ного центру Волині. Про це йшло-
ся під час оперативної наради в 
стінах мерії, пише VIP. 

Директор департаменту 
«Центр надання адміністративних 
послуг» Лариса Карп’як розпові-
ла про звернення, що надходили 
в групу оперативного реагування 
«15-80». 

Зокрема, чиновниця повідала, 
що мешканці будинку на вулиці 
Федорова, 3 залишилися без опа-
лення через те, що з підвального 
приміщення невідомі викрали 69 
бронзових вентилів. 

Луцький міський голова Мико-
ла Романюк зауважив, що в таких 
випадках треба звертатися до пра-
воохоронних органів, щоб притяг-
нути винних до відповідальності, 
адже комунальники стверджують, 

що охочі до легких грошей кра-
дуть навіть алюмінієві серцевини 
від замків на поштових скриньках.  


