
12 вересня до Луцька з робочим ві-
зитом приїздив Президент України 
Віктор Янукович. Він відвідав завод 
«Мотор», побував у обласній клі-
нічній лікарні, оглянув експозицію 
Музею волинської ікони, зустрівся 
з господарським активом нашого 
краю. Супроводжували главу дер-
жави міністри охорони здоров’я 
Раїса Богатирьова, фінансів Юрій 
Колобов, соціальної політики Ната-
лія Королевська та голова Держав-
ного агентства автомобільних доріг 
України Євген Прусенко. 

Цього разу ніщо не завадило 
Президенту Віктору Януковичу при-
їхати до Луцька. Нагадаємо, раніше 
його візити двічі відкладалися через 
погодні умови. Судячи з коментарів, 
Президента вразив завод «Мотор». 
Це державне підприємство, яке на-
лежить до сфери військово-промис-
лового комплексу. 

— Я сьогодні побував на чудо-
вому підприємстві, і це яскравий 
приклад, коли є господарники, є ко-
лектив, який знаходить можливості 
піднімати виробництво і відповідно 
платити заробітну плату, — сказав 
глава держави після побаченого. 

Обласну лікарню Президенту 
показали не просто так. Саме завдя-
ки його указу було виділено гроші й 
медзаклад зміг придбати найсучас-
ніше обладнання. 

— Президент посприяв у виді-
ленні 30 мільйонів гривень на при-
дбання апаратури для обласної клі-
нічної лікарні, — розповів головний 
лікар Іван Сидор. 

Перед зустріччю з Президентом 
він показав журналістам новітнє об-
ладнання. 

Зокрема, це сучасна клініко-діа-
гностична лабораторія, у якій про-

водиться увесь спектр досліджень, 
включаючи онкомаркери, гормони, 
маркери гепатитів та інше. 

— У цій лабораторії ми можемо 
виявляти рак на клітинному рівні, — 
запевнив Іван Сидор. — Якщо про-
лікувати хворого на такій стадії, то 
він залишається практично здоро-
вим. Загалом же у лабораторії здатні 
робити тисячу аналізів у день. 

Окрім того, до послуг волинян 
— ангіограф, 16-зрізовий томограф, 
магнітно-резонансний томограф, 
найсучасніші УЗД- і рентгенапарати 
тощо. Це високотехнологічне облад-
нання дало змогу запровадити у лі-
карні цілу низку передових методів 
і методик лікування й обстеження 
хворих. Економічний ефект від цьо-
го становить понад п’ять мільйонів 
гривень у рік. 

— У нас щороку лікується 28 
тисяч пацієнтів на стаціонарі, про-
водиться 15 тисяч операцій. Це при-

близно 55–60 операцій на день. Кон-
сультативна поліклініка в рік надає 
спеціалізовану медичну допомогу 
350 тисячам пацієнтів, — повідав го-
ловний лікар. 

У стінах закладу Президент про-
сто не міг не згадати про медичну 
реформу. За його словами, зараз 
дуже важливо забезпечити якісне 
і швидке надання першої медичної 
допомоги. 

— Сьогодні навіть найрозви-
неніші країни не припинили мо-
дернізацію медичної галузі. Вона 
продовжується, — сказав Віктор 
Янукович. — Україна тільки зроби-
ла перші кроки в цьому напрямку, і 
вони вже дають позитивний резуль-
тат. Це стосується будівництва пери-
натальних центрів. Ми завершимо 
зведення таких центрів у 2014 році. 
За їх рахунок у державі вже значно 
знизили смертність дітей і матерів. 

Ще одним напрямком, на якому 

сьогодні зосереджуються на держав-
ному рівні, є реформування системи 
надання швидкої медичної допомо-
ги. 

— Це напрямок, за рахунок яко-
го ми значно знизимо смертність, 
— наголосив Віктор Янукович. — 
Сьогодні збільшується кількість 
«швидких», і практично всі забез-
печені медичними препаратами, об-
ладнанням. Медична реформа тор-
кається кожної людини, а для того, 
щоб вона була успішною, треба, щоб 
наші медпрацівники мали соціальні 
гарантії. Ми будемо йти в напрямку 
збільшення заробітної плати медич-
них працівників, створення умов 
для їхньої роботи. Сьогодні середня 
зарплата в лікаря — в межах 4 тисяч 
200 гривень. 

У стінах лікарні Президент від-
повів на кілька запитань журналіс-
тів. Він наголосив, що завданням 

державної політики насамперед є 
стимулювання зростання зарплат, 
пенсій, соціальних виплат. 

— Безумовно, державна політика 
спрямована на покращення життя 
людей і будівництво сильної країни, 
де всі будуть захищені. Покращення 
життя українців — це передусім ма-
теріальний стан. Тому, починаючи з 
2010 року, ми підняли рівень зарпла-
ти в середньому по Україні на 62%, 
— наголосив Віктор Янукович. — А 
від стану виплати заробітної плати 
залежить і пенсійне забезпечення. 
Зростання пенсій буде тоді, коли 
буде зростання зарплати. Ми пови-
нні робити все, щоб люди похилого 
віку, які все життя працювали, бачи-
ли, що держава про них піклується. 

До слова, спілкуючись із жителя-
ми Луцька, Віктор Янукович пообі-
цяв, що влада робитиме все можли-
ве, щоб пенсії зростали щорічно на 
10–15%, більше наразі не дозволяє 
економічне становище. 

Відповідаючи на запитання про 
те, як держава стимулюватиме при-
плив інвестицій в економіку країни, 
Президент зазначив, що це залежить 
від багатьох чинників: створення 
сприятливого клімату для ведення 
бізнесу, можливості отримати до-
ступні кредити тощо. 

— Ми поставили завдання, щоб 
державні кредити були доступні. І з 
року в рік будемо скорочувати про-
центні кредитні ставки. Зараз вони 
коливаються на рівні 17–18%. Це 

дуже дорого. Тому ставимо завдан-
ня до кінця цього року знизити про-
центні ставки до 14%, а наступного 
— до 11–10%. 

Президент разом із тим зазна-
чив, що не все залежить від держа-
ви, тим паче, що у неї обмежені мож-
ливості. Він наголосив на важливій 
ролі державно-приватного партнер-
ства. 

— На рівні держави сьогодні за-
безпечені умови для державно-при-
ватного партнерства, яке створює 
мотивацію для інвесторів, для біз-
несу. Умови ведення бізнесу повинні 
постійно спрощуватися, — підкрес-
лив Віктор Янукович. 

Того ж дня Президент провів на-
раду з господарсько-адміністратив-
ним активом області. Віктор Яну-
кович узяв до уваги пропозиції тих, 
хто виступав, і пообіцяв вирішити 
їх на рівні Києва. Це, зокрема, ініці-
атива щодо «канікул» у перевірках 
підприємств — сумлінних платни-
ків податків, а також ситуація щодо 
дозволів у містобудівній сфері, які 
прозвучали з уст голови ради під-
приємців області Петра Пилипюка. 

За результатами візиту на Волинь 
глава держави дав окреме доручення 

центральним органам виконавчої 
влади щодо вирішення актуальних 
питань економіки області. Зокрема, 
посприяти ремонту доріг загаль-
ного користування і магістралей, 
які ведуть до міжнародних пунктів 
пропуску. Також окремим пунктом 
обумовлено й завершення будів-
ництва мостового переходу через 
р. Прип’ять (с. Щетинь, Любешів-
щина). Планується також завершен-
ня в області протипаводкових робіт, 
здійснення капітальної реставрації 
й реконструкції пам’яток архітекту-
ри краю (дерев’яна церква у с. Гішин 
Ковельського району, Луцького зам-
ку, замкових валів у м. Володимир-
Волинський. Ідеться у проекті до-
ручення і про ремонт низки доріг у 
Шацькому районі. 

Особливими пунктами докумен-
та є ті, що спрямовані на підтримку 
виробників товарів дитячого асор-
тименту і завершення будівництва 
Волинського обласного перинаталь-
ного центру. 

Президент України позитивно 
оцінив роботу обласної влади на 
чолі з головою облдержадміністрації 
Борисом Клімчуком. Про це глава 
держави заявив під час наради з ад-
міністративно-господарським акти-
вом регіону. 

«За три з половиною роки, що ми 
спільно працюємо, я в цілому задо-
волений ситуацією у вашій області», 
— сказав Віктор Янукович. 
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На заводі «Мотор»

Нацбанк: У кожного українця 
по сім рахунків 
За даними Нацбанку, на кожного працездатного укра-
їнця припадає по сім банківських рахунків. Як повідо-
мили у прес-службі НБУ, станом на перше липня 176 
банків України обслуговують 194,8 мільйона рахунків 
клієнтів. Із них кількість рахунків фізичних осіб стано-
вить близько 191 мільйона, або 98% від усіх відкритих 
рахунків клієнтів. Із них 136,3 мільйона — поточні та 54,5 
мільйона — депозитні рахунки. 

Росія підвищила вартість газу 
для Білорусі 
Білорусь у 2014 році буде отримувати газ із Росії за ціною 
175 доларів за тисячу кубометрів. Про це заявив перший 
віце-прем’єр Білорусі Володимир Семашко, передає 
«Лента». За словами Семашка, зараз вартість постачань 
російського палива складає близько 163 доларів за 
тисячу «кубів». Як підкреслив Семашко в ході зустрічі 
з главою «Газпрому» Олексієм Міллером, «на перспек-
тиву» в білоруської сторони буде найдешевший газ. У 
приклад він навів вартість постачань палива Україні, яка 
отримує газ по 440 доларів за тисячу кубометрів. 

5
стільки тисяч людей щороку 
гине на дорогах України, ще 
40 тисяч травмуються. Про 
це повідомив президент ВГО 
«Асоціація безпеки дорожнього 
руху» Михайло Берлін. 
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Події

Президент оглядає експозицію Музею волинської ікони

Віктору Януковичу показали високотехнологічне обладнання обласної лікарні

Волинь відвідав Президент 


