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Близько 13 млн грн на продуктові набори для ма-
лозабезпечених людей виділить Донецька обласна 
державна адміністрація на період карантину, оголо-
шеного у зв’язку з коронавірусною інфекцією.

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко зазна-
чив, що придбання продуктових наборів для со-
ціально незахищених людей планується поки на два 
місяці, а далі обласна влада буде діяти залежно від 
ситуації.

Гроші будуть виділені як субвенція з обласного 
бюджету місцевим бюджетам і підуть на придбання 
кожного місяця близько 15 тисяч продуктових на-
борів. Ціна кожного набору - майже400 грн.

На ДоНеччиНі 
малозабезпечеНим люДям 
розДаватимуть проДукти

Громадянам, які були звільнені з роботи в період каран-
тину і зареєструвалися в Службі зайнятості як безробітні, 
призначать житлову субсидію. Про це йдеться у Постанові 
КМУ «Про особливості надання житлових субсидій».

Безробітні отримають житлові субсидії на підставі заяв 
про їхнє призначення та інформації центрів зайнятості щодо 
їх перебування на обліку. 

Усім домогосподарствам, які отримували житлову субсидію 
в опалювальному періоді 2019-2020 років, житлові субсидії 
будуть подовжені без заяв громадян про їхнє призначення.

За даними Департаменту соцзахисту ДонОДА, в Донецькій 
області кількість отримувачів житлових субсидій у грошовій 
готівковій формі за березень 2020 року склала 153 300 осіб.

безробітНі  
в україНі автоматичНо 
отримають субсиДії

Пандемія і карантин вже зараз 
висвітлюють «чорні діри» – в 
організації світового устрою 

та в устрої душ окремих людей, які 
ще вчора видавали себе за святих, 
а виявилися мародерами. Ми отри-
мали унікальну можливість оцінити 
щирість кожного політика. Соціаль-
ну відповідальність кожного підпри-
ємця. Компетентність та відданість 
кожного лікаря, кожного вчителя, 
кожного з тих, на кого звикли покла-
датися, як на профі. 

Тест на ефективність пройде на-
самперед медична система, а далі 
– всі державні інституції та економіч-
на інфраструктура. Чи вони працю-
ють, чи імітують діяльність. Чи мають 
потенціал адекватно реагувати на 
виклики, чи й надалі торгуватимуть 
страхом. Чи бачать їхні керманичі, як 

втримати країну, чи свідомо приріка-
ють її пасти задніх.

А поки зберігаємо спокій і зви-
каємо до нової реальності і нових 
правил. Як тільки правила входять у 
звичку, нові норми вже не здаються 
такими важкими і страшними. Маємо 
просто новий спосіб взаємодії одне з 
одним і з навколишнім світом. 

Гуртуємося, підтримуємо старих, 
піклуємося про малих – їм наразі 
важче за всіх. Сіємо не паніку, а 
майбутні врожаї. Шукаємо позитивні 
новини – вони є, їх генерують люди, 
яким небайдуже, таких багато. Хто 
потребує допомоги – чекаємо, вона 
обов’язково прийде, вже зараз ба-
гато людей організовуються, щоб 
вирушити до вас. Кому подобається 
вчитися новому, то зараз саме час 

– у світі, зачиненому на карантин, 
світ знань відкритий, як ніколи.

А ми підтримуємо своїх читачів 
пропозицією додаткового заробіт-
ку. Ставайте нашими позаштатними 
кореспондентами та отримуйте го-
норари за сюжети, новини чи фото з 
життя своїх громад. Це можуть бути 
інтерв’ю з односельцями, яких ви 
вважаєте «героями нашого часу». 
Або репортажі про корисні громад-
ські ініціативи. Або про власний успіх 
у створенні своєї справи. Зв’язатися 
з редакцією можна через колл-
центр, соцмережі, електронну пошту 
newspapergromada@gmail.com або 
на сайті https://gromadaskhid.com.ua/ 
у розділі «Контакти».

Разом ми зможемо більше!
Редакція газети/Громада

Планета Земля проводить для людства тотальний стрес-тест. Зазвичай для того,  
щоб «приручити» нову хворобу, світові потрібно до двох років. Швидше за все, 
медицина знайде відповідь і на нинішній спалах коронавірусу. Від спричиненої ним 
економічної кризи ми також оговтаємося. Проте, вийдемо ми з цієї боротьби  
вже, здається, трошки іншими. Всі.

земля і люДи

ДОПОМОГА

ПОСОЛ 
ДОБРОЇ ВОЛІ
Україна отримала від Німеччини 
засоби захисту від коронавірусу

Маски, костюми захисту та дезінфіку-
ючі апарати для боротьби з  COVID 
-19 на загальну суму 175 000 євро пе-

редала оперативним підрозділам Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій По-
сол Федеративної республіки Німеччина пані 
Анка Фельдгузен.

Під час передачі вантажу із захисним осна-
щенням вона зазначила, що боротьба з коро-
навірусом – це завдання міжнародної спільноти, 
і Німеччина надає підтримку всім своїм партне-
рам, зокрема й Україні. 

До речі, пані Посол також працює із домівки. 
Дистанційна робота є незвичним досвідом і для 
неї. Її усталений розпорядок дня тепер, звичай-
но ж, дещо змінився.

– Зранку для мене дуже важливо спершу 
застелити постіль (що зазвичай я здебіль-
шого забуваю робити) – так я зберігаю мо-
тивацію й дисципліну. Потім займаюся фіз-
культурою, – розповідає про свій день Анка 
Фельдгузен. – Після цього я беруся за робо-
ту, адже і в період пандемії коронавірусу ми 
хочемо й далі інтенсифікувати відносини між 
нашими країнами. Замість того, аби робити це 
в своєму робочому кабінеті, я тепер читаю з 
дому, що нового пишуть у пресі та спілкуюся 
телефоном і електронною поштою зі своїми 
колегами в Берліні і Києві. Багато моїх зуст-
річей тепер здійснюються в електронному 
режимі, а нещодавно ми організували перше 
віртуальне спілкування міністрів закордонних 
справ України та Німеччини. 

Домашній «робочий простір» дипломатка 
ділить зі своїм сином Яном – німецька школа 
у Києві також закрита. Аби мати можливість 
відволіктися, вона радить складати пазли 
– сама почала займатися цим на карантині. А 
свіжого повітря їй щастить ковтнути хіба що 
на балконі. 

Руслан ТОЛОЧКО/Громада

Фото: Сергій ВАГАНОВ/ГромадаВІД РЕДАКЦІЇ

КОРОТКО



ГРОМАДА СХiД� 6 (15) / 2020

Сільгоспвиробникам в Україні виживати важко. Особливо на Сході України, де через бойові 
дії не надаються кредити. Тепер ще й карантин. Продаж молодняка та автозапчастин для 
сільськогосподарської техніки начебто залишили у дозволених видах діяльності, проте 
негаразди із закупівлею кормів та сировини, логістикою, збутом неабияк загострилися 
цієї весни. «Лише в кооперації ми виживемо, бо поодинці втратимо все», – вважають герої 
нашого матеріалу.

АБО ОПЕРАЦІЯ «КООПЕРАЦІЯ»

Кооперація - це добровільне 
об’єднання громадян, зорієнтоване 
на забезпечення членів громади 

товарами, роботою чи послугами. Ор-
ганізація об’єднань сільгоспвиробників 
та їхня кооперація – тільки так у нинішніх 
умовах фермери можуть розраховувати 
на перспективи. Йдеться і про розвиток, 
і про прибуток. Адже наразі саме той час, 
коли доводиться стрімко бігти, щоб прос-
то втриматися на місці. 

ДОВІДКА: станом на початок 2020 
року у Донецькій області  функціонує 
17 сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів (СОК). Протя-
гом  2019 року було утворено 2 та-
ких об’єднання – СОК «Еко молоко» 
(Мар’їнський район) та СОК «Ветеран 
Приазов’я» (Волноваський район).
БІГТИ, ЩОБ ВТРИМАТИСЯ НА МІСЦІ
Сільськогосподарські кооперативи 

Донеччини багатофункціональні, зай-
маються здебільшого заготівельно-збу-
товим видом діяльності. За напрямами 
вони розподіляються так:
• м’ясний – СОК «Агро-Альянс» Бах-

мутського району
• молочарські – СОК «Чубарич» Бах-

мутського району та  СОК «Еко мо-
локо» Мар’їнського району

• з обробки землі – СОК «Райгородець» 
та СОК «Хлібороб Слов’янщини» 
Слов’янського району, СОК «Універ-
сал» Костянтинівського району, СОК 
«Меотіда Агро» («Павлопілля») Вол-
новаського району, СОК «ВОСТОК 
ГРУП» Добропільського району

• зерновий – СОК «Промінь-Агро» 
Покровського району, СОК «Доб-
робут та злагода» Званівської ОТГ, 
СОК «Розвиток-2» та  СОК «Золоті 
пруди» Олександрівського району

• плодоовочеві – СОК «Амор Терра 
світ» Покровського району,  СОК 
«Ветеран Приазов’я» Волноваського 
району

• з переробки горіхів – СОК «Схід-
Агро» у Селідовому

• інші – СОК «Консультаційна прак-
тична платформа «Центр розвитку 
та підтримки агросектору» та  СОК 
«Центр розвитку рибних госпо-
дарств та відновлення біоресурсів» 
Покровського району.
На фінансову підтримку фермерства 

та кооперативів держбюджетом України 
на 2020 рік передбачено 400 млн грн. 
Департаментом агропромислового роз-
витку та земельних відносин Донецької 
облдержадміністрації розробляється 
обласна програма фінансової підтримки 
кооперативів, зокрема – фінансування 
придбання обладнання для прийому і 
охолодження молока та програма фінан-
сової підтримки членів сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів 
з частковою компенсацією вартості ус-
тановок штучного доїння молока.

Зрозуміло, що державна допомога 
залежить від стану бюджету, і минулого 
року для фермерів вона виявилася дуже 
скороченою. Багато хто так і не отри-
мав обіцяної компенсації за придбання 
сільгосптехніки. 

Тож підмогою може стати зацікав-
леність у розвитку сільгоспкооперації 

міжнародних донорів. У Донецькій об-
ласті з серпня 2018 року активно діє 
Програма ООН із відновлення та розбу-
дови миру, яку реалізують чотири агент-
ства ООН і, зокрема, Продовольча та 
сільськогосподарська організація ООН 
(ФАО). Одним із завдань  ФАО є допо-
мога у створенні та підтримці виробни-
ків зернових та олійних культур, молока 
та м’яса, птиці та яєць. Найскладніше, як 
зазначає експерт ФАО з сільськогос-
подарської кооперації Ростислав Кос 
– переконати агровиробників повірити 
у власні сили та переваги об’єднання 
між собою.

Допомогу із закупівлі обладнання 
від Програми ООН вже отримали 7 коо-
перативів Донецької та 9  кооперативів 
Луганської областей. Цього року пла-
нується розширити співпрацю із щойно 
створеними кооперативами, які ще ак-
тивно не запрацювали, або з ініціатив-
ними групами фермерів, які тільки хо-
чуть створити кооперативи. Сума одного 
гранту може складати до 6 500 євро. За-
явки прийматимуться до 3 травня 2020 
року. Для отримання додаткової інфор-
мації щодо умов конкурсу та процедури 
подачі можна звертатися електронною 
поштою info@ccc.kiev.ua або за телефо-
ном 0 800 406 411.

«ПРИБУТКУ НЕ ОТРИМУЄМО, 
ПРАЦЮЄМО 
НА ПЕРСПЕКТИВУ»
Кооперація дає змогу поліпшити не 

лише конкурентоспроможність продук-
ції сільгоспвиробників на шляху від ви-
робництва до реалізації, а й розбудову 
сільських територій в цілому. Через зай-
нятість селян у кооперативах підвищуєть-
ся добробут населення, розвивається 
соціальна інфраструктура, виховується 
відповідальність.

Так, голова Павлопільської сільської 
ради Волноваського району Сергій Шап-
кін визнає, що найважливіші питання із 
життєзабезпечення села розв’язуються 
за участю кооперативу «Меотіда Агро». 
Він з’явився ще 2013 року і з початком 
війни пройшов серйозну перевірку на 
міцність. Наразі до його складу входить 15 

пооДиНЦі  
Не виЖити, 
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Ростислав КОС, експерт  
Продовольчої та сільськогоспо-
дарської організації ООН:
– Від об’єднання у сільськогоспо-
дарський обслуговуючий коопера-
тив зможуть отримати переваги усі 
його учасники. Аграрії через коопе-
ратив зможуть закуповувати вели-
кі партії насіння, засобів захисту, 
добрив чи пального. Ціна в цьому 
випадку буде суттєво нижчою, ніж 
якби кожен закупив би окремо. 
Аналогічна ситуація із реалізацією 
продукції – через кооператив є 
можливість продажі гуртової партії 
за вищою ціною.

повноправних та 150 асоційованих членів. 
Організація неприбуткова, займається 
насамперед водопостачанням, але також 
обробляє 150 га землі. В планах – віднов-
лення насосно-зрошувальної системи та 
подача води через міні-турбіни, що доз-
волить виробляти альтернативну енергію 
та зменшити собівартість води. А ще в 
Павлополі не було громадської організа-
ції, завдяки якій можна було б  проводити 
роботу з залучення міжнародних донорів, 
тож з цим також впорався кооператив. 

Досвідом роботи кооперативу «Меоті-
да Агро» з читачами «ГРОМАДИ Схід» 
ділиться його директор Вадим БУРЛА-
КОВ. 

– З якою метою був створений ваш 
кооператив?

– До 2013 року послуги з водопоста-
чання Павлопільській сільській раді на-
давалися маріупольським металургійним 
комбінатом імені Ілліча. Функціонувала 
якісна зрошувальна система, що знач-
но підвищувала врожайність місцевих 
господарств. Але через зміну власника 
підприємство припинило надавати пос-
луги, і село мало б залишитись без води. 
Перед громадою постав виклик – знайти 
підприємство, що буде забезпечувати 
населення водою. Через те, що в селі 
такого не було, ініціативна група місце-
вих активістів у складі 15 осіб прийняла 
рішення об’єднатись для розв’язання 
цього питання. Так було створено коо-
ператив, який взяв на обслуговування 
водогін та насосну станцію. 

Коли 2014 року село опинилося в епі-
центрі бойових дій, ми відновлювали 
пошкоджені ворожими обстрілами транс-
форматори, гасили пожежі, ремонтували 
газопроводи та лінії електропередачі, до-
ставляли поранених у лікарню. Пережиті 
труднощі нас лише загартували. Всі чітко 
усвідомлювали, що лише в кооперації ми 
виживемо, бо поодинці  втратимо все. 
Звичайно, найпростіше сісти на «видно-
му» місці, вимагати гуманітарку та кричати 
«нам всі винні», але ми обрали інший шлях 
– працювати, як би важко не було.

– Яку підтримку ви отримуєте від  
держави?

– Ми розраховуємо лише на себе. Але 
завжди намагались залучити додаткові 

Вадим Бурлаков (ліворуч) з учасником кооперативу  
Олександром Дяденчуком. Після обстрілу школи, 2017

ДОСВІД
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Весняно-польові роботи на Донеччині 
в розпалі. Як «ГРОМАДІ Схід» повідо-
мили в облдержадміністрації, наразі 

завершується сівба ранніх ярих зернових 
та зернобобових культур. Станом на 2 квіт-
ня аграріями Донецької області їх посіяно 
майже 100 тисяч га, або 84% від заплано-
ваних. Це на 10% менше минулорічних по-
казників за аналогічний період. 

Допустимих термінів, як з озиминою, 
тут немає, отже, більшість фермерів 
орієнтується на температурний режим. 

Суттєві корективи у плани аграріїв 
вніс карантин – певний час діяла забо-
рона роздрібної торгівлі насінням та за-
собами захисту рослин. Це відбилося на  
роботі дрібних господарств. Наразі до 
нормативної бази внесені зміни, що вра-

ховують і потреби сільгоспвиробників.  
Прогнозована посівна площа під 

урожай 2020 в Донецькій області зали-
шилася майже на рівні минулого року 
– понад 900 тисяч га.  

Загальний стан посівів озимих зерно-
вих культур на Донеччині задовільний, але 
в значній мірі він залежатиме від погодних 
умов у подальшому. Триває підживлення 
рослин та збереження їх від гризунів.

За даними Мінекономрозвитку, ста-
ном на 2 квітня українські сільгоспви-
робники посіяли 1,3 млн га ярих зерно-
вих, зернобобових та технічних культур, 
що становить 9% до прогнозу (15,3 млн 
га). Серед лідерів - Одеська, Харківська, 
Херсонська області. 

Дмитро ЛЕЩУК/Громада

ПОСІВНА-2020
Погода сприяє нарощуванню темпів посівної, тож  
тримаємо кулачки за аграріїв.

СПІЛЬНОДІЯ В ДІЇ
Кооперативний рух нараховує понад 700 мільйонів добровільних об’єднань 
по всьому світові з загальним оборотом понад 2,2 трильйона доларів. Діяль-
ність деяких із них вже давно вийшла за межі агропромисловості певних 
країн – це потужні транснаціональні об’єднання. Оборот найбільшого в 
світі південнокорейського кооперативу NH Nonghyup сягає 63 млрд до-
ларів. На кооперативних підприємствах працює понад 250 мільйонів людей, 
а їхніми послугами користується половина населення планети.  

Батьківщиною кооперації вважається ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, де 1795 року мешкан-
ці селища Халл  повстали проти високих цін, встановлених місцевими борошно-
мелами, та об`єдналися, аби встановити справедливу ціну на продукцію. 

Найбільшими драйверами для розвитку кооперації ставали періоди 
криз. Це видно на прикладі США, де об’єднання фермерів досягло найбіль-
шої популярності за часів Великої депресії.

В ЯПОНІЇ фермерські кооперативи збувають близько 90% усієї сільгосп-
продукції. У КАНАДІ 40% населення є членами мінімум одного кооперативу. 
У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ кооперативи тримають 95% ринку молочної продукції. 
Сільгоспкооперативи ФРАНЦІЇ мають другу найбільшу в світі систему бан-
ківських установ – Credit Agricole. 

Кооперації ІСПАНІЇ властиві укрупнення та поглинання, завдяки чому 10% 
місцевих кооперативів володіють ¾ усього кооперативного обігу кош-
тів. Найвідоміший приклад – кооператив Мондрагон, що об’єднує більше 
100 кооперативів із потужними продовольчими дочірніми компаніями,  
хеджфондами та фондом взаємного страхування. У цій корпорації працю-
ють понад 74 тисячі робітників, її офіси розташовані у 41 країні світу, а продажі 
здійснюються у 150 державах.  

1941 року до містечка Мондрагон з населенням близько 7 000 людей і з пов-
ним набором наслідків громадянської війни (злидні, голод, безробіття, 
соціальна напруга) приїхав 26-річний католицький священик Хосе Марія 
Арісменді. Він прагнув соціальної справедливості, можливості для якої бачив 
у спільній праці. На пожертви священик створив відкриту технічну школу, 
прищеплюючи учням ідеї солідарності і прагнення до загальної вигоди. До 
1959 року учнями Арісменді було створено кілька виробничих кооперативів. 
Далі вони прийшли до розуміння, що поодинці дуже важко досягти процві-
тання, тому домовилися про принципи співробітництва та взаємодопомоги.

Найважливішим принципом роботи кооперативу Мондрагона є демократія. 
Кожна людина має право голосу. Працівники обирають раду директорів, яка 
наймає очільників виробничих підрозділів. Фінансова структура кооперати-
ву не має аналогів в світі. Кожен працівник отримує гарантію довічного пра-
цевлаштування за умови внесення пайового внеску 14 тисяч євро (допускаєть-
ся розстрочка платежів на 3-7 років). На ці гроші працівникові нараховуються 
відсотки, але забрати їх можна тільки з виходом на пенсію. Кооперативи відра-
ховують 45% від чистого прибутку на дивіденди пайовикам в залежності від 
трудового внеску кожного. Якщо один з кооперативів проводить скорочення 
штату, працівник має право переважного працевлаштування до іншого. Розмір 
найвищої заробітної плати не перевищує найнижчу більш ніж в 4,5 рази. Всі 
працівники кооперативу зобов’язані користуватися послугами власного банку, 
який фінансує створення нових робочих місць.

В УКРАЇНІ наразі зареєстровано менше 1 500 сільськогосподарських 
об’єднань, з яких реально працює чи не половина. Це навіть менше, ніж 
кількість кооперативів на польській Галичині зразка 1938 року (їх було по-
над 4 000). 1939 року радянська влада ліквідувала більшість громадських 
установ разом з українськими кооперативами, що вільно існували з 1860-
1880 років та діяли в русі злиття економічної спільнодії з розвитком націо-
нальної свідомості.

Розбудову виробничої сільськогосподарської кооперації у східній Україні 
пов’язують із діяльністю громадського активіста Миколи Левитського. Його 
називали «артільним батьком», а сам він запропонував 30 вересня кожного 
року відзначати День кооперації. Хліборобська артіль Левитського розпо-
чала свою діяльність 1894 року і стала першим кооперативом Російської 
імперії. Письмова угода між членами артілі стала  зразком для коопера-
тивних гуртівень, що виникали згодом. В ній йшлося про те, що вся земля 
об’єднувалася та передавалася в спільне володіння і користування артілі, все 
рухоме і нерухоме майно належало артілі і перебувало у спільному користу-
ванні, увесь врожай був спільною власністю та після сплати боргів і податків 
розподілявся між членами кооперативу за кількістю дорослих працівників.

Звісно, що зі знищенням поняття приватної власності уся кооперативна фі-
лософія економічної справедливості обнулилася – на користь радянської 
системи з її державним регулюванням. На сході сільськогосподарська та кре-
дитна кооперація була ліквідована владою УРСР ще 1929 року, а  споживча 
кооперація перетворилася на державні заклади торгівлі. Нові кооперативи (у 
галузі торгівлі, будівництва, заготівель вторинної сировини, переробки сільгосп-
продукції) почали створюватися в Україні лише наприкінці 1980-х років.

Кожна країна сама вибирає, яким чином розвивати ідею спільнодії. У 
США, Франції і Канаді кооперативи організовуються самими фермера-
ми, в Малайзії ними керують чиновники, в Китаї потрібно купувати ак-
ції, щоб увійти до об’єднання, в Ізраїлі кооперативний рух втілює ідею 
соціалізму. А Україні наразі треба обрати власний шлях, спираючись на 
менталітет свого народу та досвід інших країн.

кошти на власний розвиток, і вже маємо 
успішний досвід взаємодії з міжнародни-
ми донорами. 

2013 року ми виграли грант від Міжна-
родної організації з міграції на розвиток 
зеленого туризму. На суму 3 тисячі доларів 
була облаштована зона відпочинку на 
Павлопільському водосховищі, придбано і 
встановлено там столики та альтанки.

Сіялка для просапних культур 
з’явилася у нас після гранту на 5 тисяч 
доларів від Норвезької ради у справах 
біженців в Україні. Завдяки гранту ФАО 
ми придбали мінітрактор, а на кошти Між-
народного Комітету Червоного  Хреста 
купили насоси, генератор, зварюваль-
ний апарат та спецодяг.

Наразі подали заявку на програму 
USAID «Економічне відродження Сходу 
України», що надає інвестиційну допо-
могу малим та середнім підприємствам. 
Працюємо над проєктом та маємо надію 
отримати техніку для посадки медонос-
них дерев та трав на полях, що вже роз-
міновані.

– Що б ви порадили новачкам?
– Не боятися. Бо спільна мета, якщо 

вона дійсно спільна, об’єднує.

«ПЛАНУЄМО СТВОРЮВАТИ 
РОБОЧІ МІСЦЯ»
Наприкінці 2018 року ініціативна гру-

па учасників бойових дій, які не схотіли 
здавати свої земельні паї в оренду, ви-
рішила спробувати власними зусилля-
ми обробляти землю. Так у січні 2019 
року у селі Сонячному Волноваського 
району з’явився кооператив «Ветеран 
Приазов’я», до складу якого увійшло 15 
людей. Ветерани займаються обробкою 
30 гектарів землі власною технікою і пла-
нують у майбутньому отримувати з цього 
дохід, – розповідає голова кооперативу 
Андрій ІВЧЕНКО.

 – Чи були у вас складнощі при реєст-
рації кооперативу?

– Ні. Працівники ЦНАПу Волноваської 
райдержадміністрації  допомогли здола-
ти всю процедуру.

– Як пропонуєте вдосконалити зако-
нодавство зі створення кооперативів?

– Необхідно не лише врегулювати  
державну підтримку, але й виробити чіт-
кій механізм взаємодії кооперативу з ор-
ганом місцевого самоврядування. Ми не 
отримуємо коштів на розвиток з бюджету 
Сонячної сільської ради, хоча і звертали-
ся з пропозицією розроблення програми 
фінансової допомоги  та затвердження її 
депутатами на сесії ради. Але у зв’язку з 
відсутністю грошей у місцевому бюджеті 
нам було відмовлено.

– Які найбільш нагальні проблеми є у 
вашій діяльності?

– Відсутнє фінансування. При належ-
ному фінансуванні ми б могли придбати 
сучасну техніку та займатися прибиран-
ням території села, розведенням риби. 
Розширення напрямів нашої діяльності 
дозволить створити нові робочі місця, 
що є актуальним для села та сприятиме 
його розвитку.   

YuliyaGL/Громкор

Технопарк СОК «Меотіда Агро»

Андрій Івченко

НАЖИВО
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Лише шість країн у світі донедавна хазяйнували без ринку сільгоспземель: Північна Корея, 
Венесуела, Таджикистан, Куба, Конго та Україна. Наразі ми виходимо з того сумнівного 
товариства –  Верховна Рада України підтримала закон про відкриття ринку землі 
сільськогосподарського призначення. Це жодним чином не змушує нікого її бігцем продавати. 
Ті, хто вже обробляє свої ділянки, зможуть це робити і надалі. А всім охочим стати власниками 
земельних паїв треба бути готовими захищати це своє право – ба навіть у судах.

право На землю

ЯК ВИ  
СТАВИТЕСЯ  
ДО ЗАПУСКУ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ  
РЕФОРМИ?

Наталя МОСКАЛЕНКО:
– Неоднозначне ставлення до від-

криття ринку землі. Здається пра-
вильним, що можна буде залучати ін-
весторів. Але чи не буде зловживань? 
Є дуже великі сумніви. Я в свої молоді 
роки працювала на фермі і свій пай за-
робила, щодня прокидаючись о п’ятій 
ранку. У вісімнадцять це непросто. І, 
хоча я зараз живу у місті, свою землю 
продавати не збираюся. Зараз вона в 
оренді, обробляється, потім я залишу 
її синові, він продовжить цю справу 
– ми з ним про це говорили. Але знаю, 
що багато людей вже свою землю про-
дали, тобто, так би мовити, віддали в 
довгострокову оренду, що фактично те 
саме, що продали, бо багато кого з них 
вже й немає серед живих. 

Андрій ТАРАМАН:
– Бардак із землею дуже великий. 

Перепродана вже не раз, бо «чорний» 
ринок діє вже давно. Обліку немає, не-
має порядку, немає гідної ціни, ділки 
скуповують землю у селян за безцінь. 
Хтось у своїх орендарів вже на роки 
вперед брав великі суми на машину, 
будинок, подорож, лікування тощо 
– і вже й забув, що в нього була земля. 
Багато фермерів паї ділили на дрібні 
ділянки та обмінювали їх. Ціни сміш-
ні: за 5 га – 30-35 тисяч гривень. За 
4-5 років оренди людям заплатили б 
більше. Думаю, треба зробити окре-
мий «банк землі» і повну ревізію, щоб  
держава отримувала податок, була 
гідна ціна. Не мати можливості про-
дати землю дорого, як інше майно, 
начебто, й несправедливо. Але розп-
родаж землі під час війни вважаю не-
правильним. Народ бідний, а у бідних 
все можна забрати задарма. Тож краї-
на ще не готова до ринку землі. 

Микола МАРТИНОВ:
– Поживемо – побачимо.Земельну 

реформу треба було робити ще 2000 
року, я вважаю. У нас в окрузі дрібних 
фермерів багато, бо землю тоді дава-
ли, але були труднощі з кредитуванням 
і малим господарствам важко було ви-
живати. Земля була тільки на папері. 

ДУМКА

Закон про обіг сільськогоспо-
дарських земель надасть мож-
ливість тим, хто має паї, не тільки 

віддавати їх в довгострокову оренду, 
як було раніше, а й продавати та купу-
вати. Власники сільськогосподарських 
ділянок зможуть також використову-
вати їх як заставу для кредиту. А ста-
ти власником може кожен громадянин 
України з 18-ти років.

Ще раз - кожен українець має пра-
во безоплатно отримати п’ять ділянок 
землі під різні цілі: будівництво будинку, 
гараж, садівництво, особисте селянське 
господарство, будівництво дачного бу-
динку. В цілому, можна приватизувати 
2,28 га землі.  

Отримати земельний наділ можна в 
будь-якому регіоні країни, це не зале-
жить від місця проживання. Необхідно 
знайти вільну ділянку і вже від того, де 
вона розташована – в межах міста, села, 
або району – до тих органів місцевого 
самоврядування й потрібно звертатися.

У надскладний для країни час окре-
мим видом соціальної допомоги була 
запроваджена ініціатива щодо виділення 
земельних ділянок учасникам бойових 
дій. Для них зазначена пільга першочер-
гового відведення землі. Право набуття у 

власність земельної ділянки вони мають у 
порядку, визначеному Земельним кодек-
сом, як і будь-який громадянин України.

На практиці відстояти своє законне 
право на землю буває досить непросто. 
Про один з таких прикладів «ГРОМАДІ 
Схід» розповіла головна спеціалістка 
Костянтинівського бюро правової допо-
моги Валерія Тіщенко.

2017 року до органів місцевого само-
врядування Іллінівської ОТГ звернулися 
дев’ять учасників бойових дій та троє 

громадян, які хотіли отримати у влас-
ність земельні ділянки. Протягом двох 
років вони готували всі необхідні доку-
менти, розробили проєкти землеустрою, 
погодили їх, виконали інші дії, передба-
чені порядком передачі земельних діля-
нок. Але на сесії місцеві депутати не під-
тримали рішення про виділення землі. 
Аргументували це тим, що позивачі не є 
мешканцями громади. 

– Особисто я голосував «за» виділен-
ня землі людям, які захищали і захища-
ють нашу країну, незалежно від того – з 
Іллінівської вони громади чи ні, – проко-
ментував ситуацію депутат місцевої ради 
Андрій Тараман. – Що ж до інших, то се-
ред причин відмови різні депутати вка-
зували на різне: зокрема, на те, що землі 
мало і перш за все думати потрібно про 
місцевих вояків. Ще називалися певні 
перестороги з приводу того, що  займа-
тися землеробством ці люди не будуть, 
бо земля їм, начебто, потрібна для про-
дажу. Декому із заявників пропонувався 
наступний варіант. Спочатку пай взяти в 
оренду – так громада і податок отримає, 
і подивиться, як вони господарювати-
муть, чи не заросте земля бур’янами. І, 
мовляв, якщо все буде гаразд, позитив-
но розглянуть їхні прохання. 

На такі пропозиції заявники не при-
стали і, не отримавши позитивного рі-
шення, пішли до суду. Це сталося у груд-
ні 2019 року.

Наразі по двох адміністративних по-
зовах громадські юристи отримали пози-
тивні рішення суду. Іллінівську ОТГ все 
ж таки зобов’язали виділити відповідні 
земельні ділянки у власність. 

– Ще за сімома справами прийнята 
ухвала про винесення на розгляд сесії 
із зобов’язанням прийняти вмотивоване 
рішення з урахуванням висновку суду, 
що також є позитивним результатом для 
позивачів, – пояснює Валерія Тіщенко. 

За її словами, невиконання рішення 
суду обійдеться громаді у чималеньку 
суму – до 30 тисяч гривень за кожне рі-
шення.

Владислав Круть з Костянтинів-
ки – один з двох, чиє прохання суд  

Юристка Валерія Тіщенко  
та її перемога

Ділянка під садівництво у селі Новополтавка Іллінівської ОТГ. 
За право власності на неї наразі судиться родина Волошиних

СКАРБНИЧКА
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Клавдія ГУСЄВА:
– Мені все одно, є реформа чи немає 

її. Землі у мене немає такої, щоб оброб-
ляти і щось вирощувати, брати її вже не 
хочу – вік не той. Є город, у нас тут ко-
жен собі клаптик обробляє, картоплю 
та помідори-огірки для себе вирощує. 
Цього вистачає. Якщо треба буде цей 
клаптик узаконити, так це я зроблю, 
щоб не відібрали.

Валентина НАУМОВИЧ:
– Реформу зараз уважно вивчає-

мо. Те, що її прийняли – добре. Дуже 
сподіваємося, що з переходом нашого 
Орловського до Сартанської громади 
всі 9 гектарів землі, що зараз орендує 
«Харвест» (агрохолдінг – прим. ред.), 
відійдуть туди і людям перепадуть 
якісь паї. У людей є, звичайно, горо-
ди, деякі навіть по 40 соток, вони теж 
стануть власністю. Зараз податок на 
цю землю сплачується, але вона номі-
нально належить сільраді, на цій зем-
лі не можна побудувати нічого, навіть 
яму викопати не можна. А коли землю 
офіційно оформлять, може, хто і ферму 
захоче створити. І, якщо навіть здава-
ти землю в оренду, то ціна буде зовсім 
інша, ніж ті копійки, що зараз.

Тетяна РУДНИК:
– В мене є пай, продавати я його 

не буду. Я за те, щоб землю, як і рані-
ше, віддавати в оренду. З іншого боку, 
якщо людина старенька і в неї нікого 
немає – чого б і не продати, щоб мати 
якусь копійчину, жити та не від кого не 
залежати.

Юрій АГАПІН:
– Ринок землі не завадить. Я зай-

маюся фермерством, крім своєї землі і 
батьків, орендую ще людські паї. У мене 
є та кількість землі, яку мені під силу об-
робити. Додатково ще купувати щось чи 
продавати я не збираюся. Плюсом буде 
те, що можна буде брати під землю кре-
дити. Але ж знову – чи не буде підводних 
каменів, як це часто в нас трапляється? 
Поки думаю, що я б не ризикував.

задовольнив. Чоловік сьогодні вже на 
заслуженому відпочинку, а раніше слу-
жив у поліції, зокрема, й у населених 
пунктах, що межують з лінією зіткнення. 
Розповідає, що вже давно разом з дру-
зями планував займатися рослинниц-
твом. Два роки тому  усі необхідні доку-
менти були подані до Держгеокадастру. 
Там питання вивчили і, оскільки у місті 
пропозицій не знайшлося, запропонова-
ли ділянку у Костянтинівському районі. 

- Наше питання виносилося на три 
сесії Іллінівської ОТГ. Але жодного разу 
рішення підтримано не було. Більшість 
депутатів були проти надання землі не-
місцевим мешканцям, хоча прописка у 
цьому питанні ролі не грає, - каже кос-
тянтинівець.

Наразі Владислав чекає, коли рішен-
ня суду набуде чинності.

А ось родині Волошиних чекати дове-
деться довше. Їхні справи - серед тих, що 
суд задовольнив частково: зобов’язав 
органи місцевого самоврядування по-
вернутися до розгляду питання повтор-
но з урахуванням  зауважень.

Їхня історія також почалася ще 2017 
року. Тоді чотири члени родини Воло-
шиних планували взяти під ведення 
особистого господарства ділянку землі 
одним масивом і зайнятися там вирощу-
ванням овочів та садівництвом.

– Перше, що ми зробили – з’ясували, 
що вона знаходиться не в комунальній 
власності громади, а в держзапасі. На-
писали звернення до Держгеокадастру 
(а якби земля була у комунальній влас-
ності, то потрібно було б звертатися до 
сільради). Порядок прописаний у статті 
118 Земельного Кодексу України. Отри-
мали дозвіл на розробку проєктної до-

кументації. Далі в одній з місцевих про-
єктних організацій замовили проєкти 
на відповідні ділянки. До слова, ця про-
цедура платна. А потім вже з готовими 
документами звернулися до Держгео-
кадастру за онлайн-погодженням. Там, 
власне, і перевіряють правильність та 
відповідність усіх документів. Цю проце-
дуру ми пройшли успішно і зареєструва-
ли проєкти, – описує Олексій Волошин. 

На погодження проєкти відправили 
до органів місцевого самоврядування, 
де з-поміж чотирьох заяв Волошиних 
щодо виділення наділів депутати підтри-
мали лише одну – заяву Христини, яка  
є учасницею бойових дій. Їй пощастило 
дійти до фінального етапу оформлення  
права власності у ЦНАПі. На отриманих 
гектарах Христина вже вирощує городи-
ну та плодові дерева.

10 КРОКІВ ДО ОТРИМАННЯ У 
ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ПАЮ
Головна спеціалістка Костянтинівського бюро правової допомоги Валерія ТІЩЕНКО 
надала покроковий алгоритм втілення закріпленого Конституцією права отримання у 
власність земельної ділянки.
1

Особа подає до Головного управління Держгеокадастру 
у Донецькій  області або до органів місцевого самовряду-
вання клопотання про надання дозволу на розробку земле- 
впорядної документації із зазначенням орієнтованого розмі-
ру та цільового призначення бажаної земельної ділянки.

До клопотання додаються:
• графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце роз-

ташування земельної ділянки
• копія паспорта та копія реєстраційного номера облікової 

картки платників податків (ідентифікаційного номера)
• за наявністю – документ, що посвідчує участь в АТО/

ООС (посвідчення, довідка).
2

Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, 
який передає земельні ділянки у власність, відповідно до повно-
важень, визначених ст. 122 Земельного кодексу України, розгля-
дає клопотання у місячний термін і дає дозвіл на розробку про-
єкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (або надає 
мотивовану відмову у його наданні та рекомендує звернутися до 
землевпорядної організації). Дозвіл надається безоплатно.
3

Після отримання дозволу на виконання робіт заявник 
звертається до розробника документації з землеустрою для 
замовлення землевпорядної документації. Проєкт земле-
устрою щодо відведення земельної ділянки розробляється 
за замовленням громадян суб’єктами господарювання, що 
є розробниками документації з землеустрою (ст. 26 Закону 
України «Про землеустрій»), у термін за угодою сторін (але 
не більше 6 місяців). Умови і термін визначаються угодою, 
укладеною замовником з розробником документації.
4

Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділян-
ки погоджується в порядку, встановленому ст. 186-1 Земель-
ного кодексу України. Органи, зазначені в ч. 1-3 цієї статті, 
зобов’язані протягом 10 робочих днів з дня одержання проєк-
ту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або копії 
такого проєкту безоплатно надати розробнику або надіслати 
рекомендованим листом з повідомленням свої висновки про 
його погодження або про відмову в такому погодженні – з 
обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно 
до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у 
відповідній сфері. Висновки надаються безоплатно.
5

Після погодження земельна ділянка реєструється в  
Державному земельному кадастрі (14 календарних днів  

згідно з ст. 21 Закону України «Про державний земельний ка-
дастр»). Державна реєстрація земельної ділянки здійснюєть-
ся безоплатно із видачею Витягу з Державного земельного 
кадастру.
6

У разі необхідності проєкт землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки направляється для здійснення 
обов’язкової державної експертизи землевпорядної доку-
ментації (відповідно до ст. 34 Закону України «Про держав-
ну експертизу землевпорядної документації» – 20 робочих 
днів). Відповідно до ст. 39 Закону України «Про державну ек-
спертизу землевпорядної документації», розмір плати стано-
вить 3% від кошторисної вартості проєктно-вишукувальних 
робіт, але не менше 20 грн.
7

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцево-
го самоврядування, який передає земельні ділянки з кому-
нальної у приватну власність, відповідно до повноважень, 
визначених статтею 122 цього Кодексу, у двотижневий тер-
мін з дня отримання погодженого проєкту приймає рішення 
про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та надання її у власність. Рішення є бе-
зоплатним.
8

Право власності на земельну ділянку реєструється в орга-
нах державної реєстраційної служби. За державну реєстра-
цію права власності щодо земельних ділянок з фізичних осіб 
справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 мінімальної 
заробітної плати (відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень»).
9

Орган виконавчої влади або орган місцевого самовря-
дування, який передає земельні ділянки з комунальної у 
приватну власність,відповідно до повноважень , визначених 
ст. 122 Земельного кодексу України, у двотижневий термін 
з дня отримання погодженого проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійс-
нення обов’язкової державної експертизи землевпорядної 
документації – після отримання позитивного висновку такої 
експертизи) приймає рішення про затвердження проєкту 
землеустрою.
10

Після затвердження проєкту землеустрою людина звер-
тається до ЦНАПу та реєструє право власності.

Інші члени родини, звісно, долуча-
ються до роботи, але процес отриман-
ня власних ділянок  у них гальмуєть-
ся. Місцеві депутати  відмовляли їм 
дев’ять разів. Звернення ані до об-
ласних чиновників, ані до урядовців 
результатів не дали. Отже, довелося 
питання розв’язувати у суді, який зно-
ву повернув їх до проблемного етапу 
– звернення до органів місцевого са-
моврядування.  

– Як ставлюся до цього? Філософ-
ськи. Зупинятися не збираюся. Я знаю, 
що ми праві, робимо все відповідно до 
чинного законодавства. Будемо бороти-
ся далі, – каже Олексій Волошин.

Омріяна ним ділянка під садівництво 
розташована у селі Новополтавка Іл-
лінівської ОТГ. Там і зараз сад із яблунями 
та грушами, але дуже занедбаний. Навко-
ло купи сміття, чагарники вище людсько-
го зросту, більшість дерев сухі, від деяких 
залишилися самі пеньки. Через сухостій 
часто трапляються загоряння. Одне з та-
ких днями гасили Волошини.

Продавати ділянку вони не збирають-
ся. І вже продумують, де брати ресурси 
на обробку землі, як доглядати та куди 
збувати вирощене. Взагалі, більшість з 
тих, з ким спілкувалися наші журналісти, 
категорично проти продажу землі.  Ка-
жуть, таке багатство потрібне самим. Як 
вважає Олексій Волошин, поки що ри-
нок землі в Україні все одно не сформо-
ваний на основі зрозумілих, прозорих, 
однакових для всіх правил.  

Тож продавати чи не продавати? Вибір 
робитимуть самі власники землі, якщо в 
них з’явиться таке право. А бажання та-
кого вони, принаймні поки що, не мають.  

Лілія АНДРУСИК/Громада

Олексій Волошин знається  
на садівництві
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1 квітня в Україні стартувала Програма медич-
них гарантій, які держава пропонує кожному 
пацієнтові на безоплатній основі. Вважаєть-

ся, що громадяни України вже заробили собі 
медичну допомогу своїми податками. Діятиме 
Програма в усіх медичних закладах у будь-яко-
му куточку країни – за умови, що заклад уклав 
відповідну угоду на фінансування з Національ-
ною службою здоров’я України (НСЗУ). Ця уста-
нова виступає гарантом між пацієнтом та медич-
ним закладом на кшталт страхової компанії.

ПАЦІЕНТИ ЕКОНОМЛЯТЬ
Запровадження Програми медичних гарантій 

– можливість для  кожного громадянина реалізува-
ти своє право на якісну, безпечну та доступну ме-
дичну допомогу від держави. По суті, це другий етап 
медичної реформи, що розпочалася за часів Уляни 
Супрун в уряді Порошенка. Якщо перший етап мед-
реформи стосувався первинної ланки медицини 
(педіатрів, сімейних лікарів, терапевтів), то другий 
торкнеться фахівців вузького профілю та лікарень. 

На сьогодні з НСЗУ уклали контракти майже 
90% всіх лікарень України. Тобто кожна лікарня 
запропонувала НСЗУ перелік медичних послуг, 
який вона може надати пацієнтові, та повідоми-
ла про наявність технічного обладнання, яке 
потрібно для цього. Таким чином, практично всі 
комунальні медичні заклади (районні, міські, об-
ласні лікарні) країни увійшли в реформу і будуть 
отримувати кошти з держбюджету. І всі вони ста-
ють доступними кожному – прив’язки пацієнта до 
районної чи міської лікарні більше не буде.

На реалізацію Програми медичних гарантій-
2020 у бюджеті передбачено 72 млрд грн, що 
складає 64% від бюджету на всю медичну галузь.

Механізм «гроші йдуть за пацієнтом» здається 
дуже простим. Отримавши направлення від свого 
сімейного лікаря, для подальшого лікування грома-
дянин України має право вибирати медичний заклад 
або фахівця, незалежно від місця проживання або 
реєстрації. Гроші від держави будуть перераховані 
Національною службою здоров’я саме в той стаціо-
нар, лікарню чи спеціалізований заклад, де людина 
буде лікуватись, оперуватися  чи обстежуватися. 

За словами в. о. голови НСЗУ Оксани Мовчан, 
особливий акцент зроблено на таких пріоритет-
них послугах, як лікування гострого мозкового 
інсульту, гострого інфаркту міокарда, допомога 
в пологах і неонатальна допомога, ендоскопічні 
обстеження, спрямовані на ранню діагностику он-
кологічних захворювань.

Від пацієнта вимагається лише одне – мати де-
кларацію з сімейним лікарем. Бо якщо такої декла-
рації у вас досі немає, ви не потрапляєте до систе-
ми безоплатної медичної допомоги і гроші НСЗУ за 
вами не «підуть». Відтепер у разі вашого звернен-
ня без скерування сімейного лікаря до будь-якого 
спеціаліста – ЛОРа чи хірурга – останній має право 
затребувати з вас плату за свої послуги. Виняток: 
без скерування лікаря первинної ланки безоплат-
но можна буде звертатися лише до акушера-гіне-
колога, стоматолога, педіатра, психіатра, нарколо-
га і лише за екстреною допомогою. 

Скерування до вузьких спеціалістів буде в елек-
тронному вигляді, як і медична картка пацієнта. На 
телефон пацієнта, якого сімейний лікар скеровує 
на консультацію до вузького спеціаліста, прийде 
відповідний код. Для літніх пацієнтів, яким непрос-
то користуватися телефоном, код можуть роздру-
кувати. Пацієнт приходить, скажімо, до кардіолога 
і називає йому свій код. Кардіолог заходить в його 
електронну карту і бачить, з якими проблемами до 
нього сімейний лікар скерував пацієнта.

6 ЗДОБУТКІВ МЕДРЕФОРМИ
Попри карантин і дефіцит бюджету, 
в Україні розпочався другий етап 
трансформації системи охорони здоров’я. 
Як висловилася колишня в. о. голови МОЗ 
Уляна Супрун, «ніщо не спинить зміни, час 
яких настав».
Авжеж, зміни завжди лякають, і потрібен час, щоб порівня-
ти «було» та «стало» і оцінити переваги. Усі ми пам’ятаємо 
безліч нарікань та побоювань на першому етапі реформи, 
коли медичні і навколомедичні спільноти розкололися на 
прихильників Супрун та її супротивників. Але зараз вже 
цілком очевидно: реформа кардинально змінила ланд-
шафт системи охорони здоров’я в Україні. 

Нагадаємо: Верховна Рада затвердила медичну реформу 
у жовтні 2017 року, а стартувала вона з 1 січня 2018 року. 
Вже наприкінці року українці отримали більш системний 
доступ до первинної медицини, медики – можливість 
збільшення зарплат залежно від кількості пацієнтів і 
якості своїх послуг.

ЗМІНА СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ. Основним принци-
пом системних змін проголосили правило «гроші ходять 
за пацієнтом». Тепер держава фінансує не медичний за-
клад, а виділяє фіксовану суму за кожного пацієнта. Се-
редня виплата у первинній ланці на одного дорослого 
пацієнта складала 370 грн 2018 року, 2019-го — 450 грн.

В успішних і затребуваних лікарів зарплата зросла в 3-
4 рази, констатував МОЗ. Рекорд був зафіксований у 
Хмельницькій області, де зарплата одного з медиків пе-
ревищила 30 тис. грн.

ВЛАСНИЙ ЛІКАР ДЛЯ КОЖНОЇ СІМ’Ї. Власного сімейно-
го лікаря, терапевта чи педіатра ми могли обрати з квітня 
2018 року. Хтось шукав інформацію по медичних фору-
мах, але більшість з нас скористалася порадами знайо-
мих. Вже до кінця року 23 млн українців підписали декла-
рації з сімейними лікарями. Причому 76% з підписантів, за 
даними соціологів, були задоволені своїми докторами.

Втім, пацієнти можуть змінити лікаря, якщо їх не влашто-
вує якість наданих послуг. Достатньо укласти нову декла-
рацію, і система сама анулює попередню.

ДОСТУПНІ Й ЧАСТО БЕЗОПЛАТНІ ЛІКИ.  За умовами 
програми «Доступні ліки» хворі на серцево-судинні за-
хворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет 2 типу 
можуть отримати безоплатно 64 лікарські засоби. Інші 194 
надаються зі знижкою. Вартість найдешевшого препара-
ту, який безоплатно надає держава, складає 4 гривні 76 
копійок, найдорожчого – 898 гривень 22 копійки. 

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ. Перехід до елект-
ронної системи стався ще на етапі підписання декларацій. 
1 квітня 2019 року в Україні з’явився електронний рецепт, 
яким ми вже звикли користуватися з програмою «Доступ-
ні ліки». Після призначення певних лікарських засобів па-
цієнту на мобільний номер надсилають спеціальний код 
та номер рецепта, який можна «отоварити» у будь-якій 
аптеці, підключеній до програми.

«НОВА» ОСВІТА ЛІКАРІВ. 2018 року піднявся прохідний 
бал ЗНО на спеціальності «медицина», «стоматологія» і 
«педіатрія». Тепер він становить 150 балів із профільних 
предметів (раніше для вступу потрібен був сертифікат 
ЗНО хоча б з мінімальною кількістю балів). Щоб зупи-
нити деградацію медичної освіти та навалу малокваліфі-
кованих лікарів, Міністерство охорони здоров’я спільно 
з Міністерством освіти та науки ухвалило постанову про 
запровадження Єдиного державного кваліфікаційного 
іспиту в системі охорони здоров’я. Для студентів-медиків 
ввели обов’язковий тест IFOM за зразком американсь-
кого оцінювання лікарів. Перездавати IFOM можна лише 
один раз. Це не дуже подобається студентам, які плану-
вали купити диплом, а також їхнім корумпованим виклада-
чам. Але, попри спротив, система впроваджується.

ЛІКВІДАЦІЯ НЕПРОЗОРИХ СХЕМ ЗАКУПІВЛІ ЛІКІВ. 
Вперше в історії України Міністерство охорони здоров’я 
відкрило свої дані, і вони засвідчили, що 2018 року на 
закупівлі ліків з 2 млрд грн було зекономлено 800 млн 
грн держбюджету. Заощаджені гроші дозволили отрима-
ти додаткові медикаменти для українських пацієнтів. Че-
рез те, що медикаменти закуповувалися не через фар-
мкомпанії-монополісти, а через міжнародні організації –  
ЮНІСЕФ, ПРООН та інші, деякі з ліків, вакцин, стентів вда-
валося купувати в 26 (!) разів дешевше, ніж раніше. Крім 
того, завдяки рекомендаціям міжнародних організацій 
з держзакупівель усунули застарілі препарати, замінив-
ши їх сучасними та ефективними. Також була запущена 
комплексна електронна система обліку ліків в регіонах, 
що дозволило розподіляти залишки ліків, закуплених за 
бюджетні кошти.

Влад СУПРУНЕНКО/Громада

БУЛО – СТАЛО

ЩО БЕЗОПЛАТНО, А ЩО НІ

Фото з Донецької ОЦКЛ у Маріуполі: 
Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада

меДреФорма
Для більшості людей інформація про реформування, первинні, вторинні, 
третинні ланки системи надання медичної допомоги – просто набір слів. 
«Реформа буде прийнята населенням, коли буде зрозуміла», – сказав 
один з відомих лікарів. Отже, спробуємо пояснити зрозуміло.

ЩО ЦЕ ЗА 26 ПАКЕТІВ МЕДИЧНИх ПОСЛУГ, ЯКІ З 1 КВІТНЯ 2020 РОКУ Є ГАРАНТОВАНО 
БЕЗОПЛАТНИМИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ? НАДАЄМО ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК:

• первинна медична допомога 
• екстрена медична допомога 
• амбулаторна вторинна (спеціалізо-
вана) та третинна (високоспеціалізо-
вана) медична допомога дорослим 
та дітям
• мамографія молочної залози
• гістероскопія
• езофагогастродуоденоскопія
• колоноскопія
• цистоскопія
• бронхоскопія
• лікування хворих методом екстра-
корпорального гемодіалізу в амбула-
торних умовах
• хірургічні операції дорослим і дітям 
в стаціонарі
• стаціонарна допомога дорослим 

та дітям без проведення хірургічних 
операцій
• медична допомога при гострому 
мозковому інсульті
• медична допомога при гострому 
інфаркті міокарда
• медична допомога при пологах
• медична допомога новонародженим 
в складних неонатальних випадках
• діагностика та хіміотерапевтичне 
лікування онкологічних захворю-
вань
• діагностика та радіологічне лікуван-
ня онкологічних захворювань
• психіатрична допомога дорослим та 
дітям
• діагностика і лікування дорослих і 
дітей з туберкульозом

• діагностика, лікування та супровід 
осіб з ВІЛ
• лікування осіб з психічними та 
поведінковими розладами внаслідок 
вживання опіоїдів з використанням 
препаратів замісної терапії
• стаціонарна паліативна медична 
допомога дорослим та дітям
• мобільна паліативна медична 
допомога
• реабілітація немовлят, які наро-
дилися передчасно і/або хворими, 
протягом перших 3 років життя
• реабілітація дорослих і дітей від 3 
років з ураженням опорно-рухового 
апарату
• реабілітація дорослих і дітей від 3 
років з ураженням нервової системи

етап 
ДруГиЙ

ЗДОРОВ’Я
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Пацієнтові важливо знати, що на ко-

жен пакет послуг є свій додаток. Лікар-
ня повинна розмістити цю інформацію у 
себе на видному місці – це зобов’язання. 
Перелік установ, які надають дані послу-
ги по Україні, можна буде знайти на сайті 
НСЗУ. 

Деякі послуги залишаться платними. 
Якщо людина на власний розсуд потре-
буватиме, наприклад, рентгену чи УЗД 
поза межами лікарні, масажу чи прове-
дення лабораторних досліджень у спе-
ціалізованих закладах, або у плановому 
порядку захоче звернутися до стомато-
лога (це стосується і дитячої стоматоло-
гії), то такі послуги потрібно буде сплачу-
вати власним коштом. 

ЛІКАРІ ЗАМИСЛЕНІ
З початком другого етапу медрефор-

ми передбачається збільшення зарплат-
ні лікарів. Якщо фахівець провів для вас 
консультацію, то його робота буде опла-
чена з бюджету. Якщо пацієнту зробили 
операцію – лікарня також отримає конк-
ретну суму. Для цього у МОЗ розробили 
прейскурант цін на кожну маніпуляцию 
з пакету безоплатних послуг. На думку 
чиновників, це стане запобіжником в от-
риманні хабарів.

Згідно тарифікації, за мамографію 
медзаклади отримають 204 грн, діагнос-
тику ВІЧ – 1 500 грн, пологи коштува-
тимуть 8 136 грн, лікування інсульту –  
19 332 грн, інфаркту – 16 001 грн тощо.

До тарифів за медичні послуги не 
включена вартість лікарських засобів, ме-
дичних виробів та витратних матеріалів. 
Ними медзаклади будуть забезпечувати 
централізовано за рахунок інших про-
грам державного бюджету. Тож вимо-
га лікарів купити ліки чи заплатити за 
аналізи, обстеження тощо – незаконна. 
Запам’ятайте номер 16-77 – це гаряча 
лінія НСЗУ, яка буде збирати такі скарги 
і вживати відповідні заходи. Ця установа 
має право призупинити оплату і навіть 
розірвати угоду з такою лікарнею.

В межах другого етапу заплановано 
створення спеціальних госпітальних ок-
ругів, до яких входять 3-5 районів. На 
сьогодні у Донецькій області таких ок-
ругів шість: у Маріуполі, Волновасі, Пок-
ровську, Краматорську, Слов’янську та 
Бахмуті.  В цих містах працюватимуть 11 
опорних лікарень  інтенсивного лікуван-
ня. Вони, як вважають автори реформи, 
замінять районні лікарні, а сама ідея 
створення таких округів, на їхню думку, 
допоможе підняти доступність установ 
для пацієнтів – шлях до лікарні не може 
перевищувати однієї години.

Для лікарів та медустанов розпочи-
нається епоха шаленої конкуренції у 

На допомогу приходить БФ «Карітас Маріуполь» – навіть 
в умовах карантину. Медичні фахівці фонду працюють ад-
ресно, уникаючи великих скупчень людей, з використан-
ням засобів захисту. Деякі обов’язки виконують дистан-
ційно, через місцевих медиків та працівників сільрад.

Про що йдеться? Літні самотні (чи умовно самотні) люди 
з тяжкими та хронічними захворюваннями, що призвели 
до І чи ІІ групи інвалідності, мають можливість отримати 
допомогу на лікування.

600 селян, які не можуть пересуватися самостійно та не 
мають карткових рахунків, отримають одноразову допо-
могу ліками на суму 4 000 грн. А ще 161 особа з тих людей, 
які можуть самостійно купувати ліки в аптеках, протягом 
чотирьох місяців отримуватимуть на банківську карту кеш-
гранти в розмірі 1 000 гривень щомісяця (тобто в сумі – ті 
ж 4 000 грн, тільки не відразу). Фаза очікування – півроку, 
а через шість місяців учасник проекту може отримати до-
помогу ще раз.

Проект «Забезпечення базових потреб в різних секто-
рах, включно з грошовою допомогою, особливо вразли-
вих людей, постраждалих від конфлікту в буферній зоні 
на сході України» діє з 2016 року. Загалом «Карітасом 
Маріуполь» було охоплено 15 сіл Волноваського району. 
Також допомагали твердим паливом, продуктовими на-
борами та грошовими грантами.

Зараз медична команда «Карітасу Маріуполь» працює 
у селищі Новотроїцьке. 

Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада

ЦИФРА Тільки 78 зі 169 МеДичниХ ЗАклАДів  
ДОнецькОї ОБлАСті, що працюють на  

підконтрольній Україні території, уклАли кОнтРАкт З нСЗу  
(станом на 2 квітня 2020 року). До цієї кількості входять  

спеціалізовані лікарні, комунальні медичні заклади, приватні 
клініки та підприємці, які мають приватну практику.

боротьбі за пацієнта та ті гроші, що 
йдуть за ним. Адже фінансова спромож-
ність лікарні тепер буде залежати не від  
кількості «койко-місць», що їх гарантова-
но заповнять пацієнти з районної поліклі-
ники (або своїми податками ми сплатимо 
за пусті ліжка). Відтепер вибір за пацієн-
том, і успіх медзакладу залежитеме від 
наявності «популярних» фахівців, яким 
люди довіряють, сучасної діагностичної 
апаратури, ввічливості персонала. 

Як ставляться до таких нововведень 
медики? Багато хто з керівників лікарень 
вважає, що в алгоритмі впровадження 
другого етапу є ціла низка «недоопра-

цювань». Вартість послуг, кажуть лікарі, 
є на 40-50% нижчою, ніж того потребують 
реальні витрати. Не зовсім зрозуміло, як 
буде проводитися закупівля ліків в рин-
кових умовах, а це мають самостійно ро-

бити саме медичні заклади і тільки з На-
ціонального переліку лікарських засобів. 
Не відпрацьований логістичний механізм 
перевезення хворого в екстрених випад-
ках. За яким протоколом і яка лікарня має 
приймати таких хворих, поки неясно. Є 
побоювання, що у разі недостатньої кіль-
кості пацієнтів багато лікарень, особливо  
в малонаселеній місцевості, не отрима-
ють достатньо коштів від НСЗУ, а місцеві 
бюджети не зможуть їм компенсувати 
будь-які  витрати. Деякі маленькі лікарні 
взагалі не зможуть укласти угоду з НСЗУ, 
бо не мають коштів на технічне обладнан-
ня, яке повинно бути в лікарні на момент 
підписання угоди. У кращому випадку лі-
карні скоротять частину медперсоналу, у 
гіршому – закриються. 

Під загрозою закриття залишаються 
деякі профільні стаціонари, на кшталт ту-
беркульозних та психіатричних диспан-
серів. Їхня робота буде оптимізована.

В уряді зазначають, що лікарню не за-
криватимуть, якщо вона не буде відпові-
дати критеріям НСЗУ – у такому випадку її 
може фінансувати місцева влада. Але чи 
будуть на це гроші у місцевих бюджетах?

Євген ТОПОР/Громада 

ХТО ДОПОМОЖЕ СЕЛЯНАМ З ЛІКАМИ?
Ліки, тверде паливо, продукти харчування – на жаль, багатьом літнім людям доводиться обирати між трьома, 
здавалося б, найнеобхіднішими статтями витрат. Бо на все відразу просто не вистачає грошей. Обирають  
зазвичай продукти, нехтуючи здоров’ям.

ДОПОМОГА

Євген ЧАКО, виконавчий директор БФ «Карі-
тас Маріуполь», керівник проекту: 
– В реалізації медичного напрямку проекту 
беруть участь 10 фахівців, з них два психоло-
ги, які працюють в телефонному режимі, три 
соціальних працівники та два соцпрацівники 
з медичного напрямку. У віддалених селах 
сімейна медицина практично не працює. Не 
може один фельдшер на три села надавати 
допомогу якісно та вчасно. Багато літніх лю-
дей позбавлені послуги з домашньої опіки та 
соціального супроводу. Тому нам доводиться 
реагувати відразу на декілька фронтів. 
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ПОГОДА

ДОЩІ ПРОГРАЮТЬ 
ПО ГОРОДАХ ГАМУ
У другій половині квітня нарешті дочекаємося дощу. Опади очіку-
ються 16 та 18, 23, 24 та 30 квітня. Швидкість вітру складе 2-5 м/с.

Такі кекси до Великоднього свята ви-
ходять пишними та розсипчастими, до 
того ж довго не черствішають. 

 Що потрібно: 
• вершкове масло – 180 г
• цукор – 160 г (7 ст. ложок з вершечком)
• яйця – 3 шт
• борошно – 180 г (6 ст. ложок з вер-

шечком)
• розпушувач – 1 чайна ложка
• родзинки – 1 склянка 
• дрібка солі
• за бажанням - ваніль 
Як готувати:
1. Масло поставте в тепло, щоб воно стало 

м’яким. Родзинки замочіть в окропі.
2. Змішайте міксером (або вінчиком) мас-

ло та цукор. Додавайте яйця по одному, ко-
жен раз збиваючи суміш до однорідної кре-
моподібної маси.

3. Просіяне борошно окремо з’єднайте з 
розпушувачем та сіллю, вмішайте в раніше 
підготовану суміш.

4. Родзинки промийте, просушіть та до-
дайте в тісто.

5. Готове тісто (воно має вийти не надто 
туге та досить липке) розкладіть по фор-
мочках для кексів (силіконових, металевих, 
паперових чи навіть одноразових з фольги 
– як вам зручно). Форми нічим попередньо 
змащувати не треба, наповнюємо їх тістом 
на 2/3. 

6. Випікайте кекси при температурі 160 °С 
до готовності (25-30 хвилин).

7. Готові вироби можна прикрасити, як і 
традиційні паски – яєчною глазур’ю та різно-
кольоровими посипками.

великоДНі кекси

Синоптики прогнозують, що максимальна температура повітря становити-
ме +22°С, мінімальна вночі - 0°С. Найтеплішими стануть 28, 29 та 30 квітня, 
найхолоднішими – 15 та 16 квітня: температура повітря в ці дні не підніметься 
вище +10°С.

В цілому поки можемо розраховувати на  досить прохолодну й хмарну погоду.

Відповідь на сканворд №5 (14)

Цей рецепт – для тих, в кого ну ніяк не складається дружба із дріжджовим тістом. Але 
ж хочеться все ж таки порадувати родину домашньою, а не купованою  випічкою. 

СМАЧНОГО


