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ГОСТРІ ПИТАННЯ

Треба розуміти,  
в якій країні ми живемо

— Ларисо Адольфівно, ми живемо в країні, яка 
має надзвичайно велику свободу віросповідування. У 
нас є безліч церков різних конфесій та деномінацій. 
Люди можуть відвідувати будь-яку церкву, не ка-
жучи вже про те, що Святе письмо, яке має чи-
тати кожен віруючий, говорить, що молитися 
можна де завгодно і коли завгодно. Головне, щоб у 
людини було чисте серце, а Бог її почує. То які ж 
виникли проблеми зі московським патріархатом в 
Миколаївському районі? Між іншим, помітка саме 
про московський патріархат останнім часом зник-
ла з її назви…

— Особисто мене дуже неприємно здивувало, коли 
представник московського патріархату протоірей 
Ігор Виверець приніс це звернення, в якому йшлося 
про якісь притиснення. Насправді, з боку працівників 
державної райадміністрації такого не було жодно-
го разу. Звісно, я висловлюю свою думку аби кожен 
державний службовець, кожен пересічний громадя-
нин замислився над тим, що сьогодні відбувається в 
державі, хто був і є носієм пропаганди. Ствердження, 
що представники цієї церкви абсолютно поза 
політикою не відповідає дійсності. Громадяни, які 
читають, вивчають історію та розмірковують, пре-
красно розуміють, що церква завжди була в політиці, 
та мала вплив на маси. Я всім нагадую факт, який 
публікувався у засобах масової інформації, коли 
патріарх Кирило освячував танки, які потім їхали 
на війну проти України. Знаючи це, як можна йти до 
такої церкви і молитися за здравіє Кирила? Людям 
треба розуміти, що вони роблять, і в якій державі жи-
вуть, в якій державі будуть жити їх діти. 

— І розуміти, кого вони благословляють…
— Звичайно, бо може так статися, що з цього танка 

будуть стріляти по твоїх дітях. То невже ти цього хо-
чеш? Протягом всього часу ми можемо бачити з боку 
московського патріархату несприйняття української 
історії. Ця церква не визнає геноцид українського 
народу під час голодомору, чого навіть не приховує. 
День соборності України вони теж не визнають. Тому, 
коли її представник у своєму зверненні пише, що ми 
не запрошуємо їх на офіційні заходи, мені зовсім не 
зрозуміло, на яких саме заходах він хоче бути.

— До речі, всі ж вони відзначаються публічно і 
взяти в них участь може будь-хто.

— Звичайно, ми проводимо їх у сквері Пам’яті 
на велелюдді, адже це публічний захід. На них 
запрошується представник Українського патріархату, 
аби він читав молебень за загиблими. Але ніколи не 
йдеться про те, кому не приходити. Також у звернені 
йдеться про те, що ми примушуємо приходити 
на заходи. Але якщо люди — державні посадовці, 
службовці, чиновники, то це їх обов’язок бути 
присутніми на державних заходах. 

— Але цього листа підписало чимало людей…
— Так, але далеко не всі, хто вказаний у списку, 

підписувався насправді. Я спілкувалася з людьми, хто 
не підписував, за них це зробив хтось інший. Деякі ж 
просто підписалися, не замислюючись. 

Реформи, які вкрай необхідні
— Ви говорили про те, що кожен повинен 

розуміти в якій країні ми живемо. Напевне, ви чітко 
розумієте в якій країні хочете жити, на рівні вашої 
відповідальності — у Миколаївському районі. Яким 
ви бачите тут життя і що можна змінити найближчим 
часом?

— У нас є зміни, і це досить непогано. Наприклад, 
освітню реформу я вважаю просто прекрасною. Адже, 
на жаль, кількість населення зменшується. У нас є 
Шабельниківська сільська рада, де школу відвідує 
всього 35 учнів. І вислів «Не закривайте школу, бо не 
буде села», я би перефразувала «Не має дітей — не 
буде села». В цьому селі в школі немає 1-2-3 класів, 
діти є лише в четвертому, тобто початкової шко-
ли взагалі немає. І утримувати школу 1-2 ступенів 
немає смислу. В планах залишити тільки початкову 
школу, але здійснювати підвіз учнів. Але насамперед 
треба відремонтувати дороги, бо без них не буде ні 
медичної, ні освітньої реформ. 

— Ми бачили місцеві дороги, погоджуємося, що 
робити їх треба якнайшвидше. У вас є якийсь план 
фінансування ремонту доріг?

— Оглянути дорогу зі Стрюковського повороту і 
до Миколаївки приїжджали представники Служби 
автомобільних доріг. За їх підрахунками тільки ви-
готовлення проектно-кошторисної документації 
буде коштувати 600 тис. грн. В обласному бюджеті на 
2018 рік передбачено 450 млн грн на ремонт доріг 
місцевого значення. Враховуючи це, ми будемо вихо-
дити з пропозицією до представників всіх сільських 
рад, щоб кожна сільська рада частково виділила 
кошти, а ми виготовимо проектно-кошторисну 
документацію. Тобто, мова йде про співфінансування, 
і сподіваємося, що з тих 450 млн грн нам виділять 
кошти на ремонт дороги, а проектно-кошторисна 
документація вже покаже скільки це буде. Наступний 
крок — дорога з Миколаївки через Троїцьке, Чарівне, 
Андрієво-Іванівку, виїзд на київську трасу. В минулому 
було оголошено тендер на проектування цієї дороги, 
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але, на жаль, проектна організація з невідомих при-
чин відмовилася це робити. Тому зараз оголошується 
новий тендер на ремонт цієї ділянки. За попередніми 
розрахунками цей ремонт, який заплановано на 
2018-2019 роки, коштуватиме 200 млн грн. Обласне 
керівництво бачило стан цієї дороги, і розуміє, що її 
треба робити, бо вона забезпечує виїзд на київську 
трасу. Адже коли йдеться про інвестиційні проекти, 
дорога — одна із складових економічного розвитку, 
жоден інвестор не почне проект за умов бездоріжжя. 
Тобто і медична реформа, і освітня реформа, і 
інвестиційні проекти всі потребують вирішення 
проблеми доріг. Ось чому ми взялись за ділянку з 
Стрюковського повороту до Миколаївки, бо розгля-
даючи, що Березівка буде госпітальним округом, 
треба забезпечити довіз пацієнтів у нормативні, 
передбачені законом, 30 хвилин. 

— І це не єдина проблема у цьому ланцюжку…
— Звичайно. Взяти хоча б міст у Миколаївці, який 

був побудований в 30-тих роках минулого століття, 
і розрахований на гужовий транспорт. Його тре-
ба перебудовувати. Тому за кошти районного бюд-
жету ми будемо готувати проектно-кошторисну 
документацію. Це одне із найгарячіших питань. І на-
ступне — відповідно до освітньої реформи треба зро-
бити опорні школи. У червні на сесії ми піднімемо 
це питання. Підготуємо необхідні документи, щоб у 
відповідності до закону провести конкурс, у якому 
візьмуть участь школи, що подадуть заявку, аби стати 
опорними і забезпечувати якісну освіти. 

— Якість пропозиції вже є?
— Так, бажання виявляють школи у Стрюковому, 

Миколаївці, Скосарівці та Андрієво-Іванівці, можли-
во, Антонюківська, які і будуть між собою змагатися. 
Я вважаю, що це здорова і нормальна конкуренція. 
Взагалі, планується утворити чотири опорних школи. 
Але все залежить від ініціативи педагогічного колек-
тиву. До речі, вже з 1 вересня 2018 року запрацює Нова 
школа і початкові класи вже мають бути обладнані 
відповідно до законодавства. У нас кожна сільська 
рада, розуміючи, що районний бюджет все не по-
тягне, запланувала витрати на обладнання класів. 
Стосовно фінансування, то на опорні школи і почат-
кову школу кошти виділяються окремо з державного 
бюджету.

— Тобто, все не так безнадійно, якщо говорити 
про цей рік?

— Наш губернатор хоча і не спортсмен, все ж 
підтримує спорт. Ще минулого року він ініціював 
будівництво спортивних майданчиків і стадіонів зі 
штучним покриттям за кошти обласного і держав-
ного бюджетів. Поки що ми єдиний район, де немає 
поля. Це питання підіймалося ще минулого року. 
І в підсумку, на цей рік у Миколаївці заплановано 
будівництво майданчика і поля зі штучним покрит-
тям за рахунок обласного бюджету. 

Кабакові та сонячні перспективи
— Ви говорили про інвестиційні проекти і те, що 

для цього необхідна логістика і дороги. В чому ви 
вбачаєте перспективу Миколаївського району, в які 
галузі тут можна залучати інвестиції?

— Минулого року ми вже розробили невелич-
кий інвестиційний план. Один з напрямків якого — 
швейне виробництво. В районі є Ісаєвський ліцей, 
де навчають швачок, 80% цих дітей потім шукає 
місце для працевлаштування. В Андрієво-Іванівці 
є колишня школа-інтернат, два приміщення якої 
стоять порожніми. Об’єднавши це, ми пропонуємо 
інвесторам наступне: є приміщення, до яких 
підведені комунікації, є професійно підготовлена 
робоча сила, тому шити можна у нас, і це буде їм 
вигідно. Це один з семи проектів, які ми розробили. І 
ніби ним зацікавилися.

— Які ще проекти було запропоновано?
— Ще один із проектів — виготовлення альтер-

нативного виду палива, а саме — брикетів. Сільські 
ради готові надати за умовну ціну територію для 
їх виробництва. Третя пропозиція — це туристич-
ний бізнес. Ми запланували досить цікавий марш-
рут. Він починається із Ісаєво, де є палац Курисів, 
який знаходиться в чудовому стані. Директор ліцею 
справжній фанат цього приміщення, він може 
провести неймовірну екскурсію. Враховуючи, що 
приміщення одного гуртожитку стоїть порожнє, у 
ньому можна облаштувати міні-готель. Далі маршрут 
прямує до Андрієво-Іванівки, де можна прогулятися 
у Мар’їній Рощі. Там можна пограти в пінбол, пока-
татися на квадроциклах, порибалити. Далі вже ви-
рушити до Левадівки, де знаходиться садиба-музей 
Степана Олійника. Крім того, Левадівка споконвіку 
славилася своїми кабаками. І вони у нас, так би мови-
ти, ексклюзивні. Адже там особливий піщаний ґрунт, 
на якому вони ростуть, який забезпечує неймовірні 

смакові якості кабаків. Напевне, знайдуться госпо-
дарки, які будуть готувати різні вироби з кабака. І так 
як Вилкове пригощає рибою, так Левадівка буде при-
гощати стравами з кабака.

— Гастрономічний туризм цілком може розви-
ватися на Одещині. І люди з радістю відпочивали 
би на вихідних у таких місцях…

— На два-три дні туристи могли би виїжджати на 
міні-тури. Звичайно, поки що це тільки наша ідея, якою 
хтось повинен зацікавитись і вкласти кошти. Ось ми і 
шукаємо бажаючих інвестувати у кабакову кашу. Якщо 
ж говорити про те, що має реалізуватися найближчим 
часом, то в Ісаївській і в Антонюківській сільських ра-
дах, в Амбаровому знайшовся інвестор, і вже, навіть, 
завершує підготовку документів на встановлення со-
нячних батарей. Таким чином, бюджети сільських рад 
отримуватимуть суттєві надходження за оренду.

Ми самодостатня нація
— Що б ви побажали місцевим жителям, аби вони 

самі робили своє життя цікавішим, веселішим, 
кращим?

— Позбутися комплексу меншовартості. Є у нас 
така слабинка. Наприклад, коли ми зустрічаємо 
інвестора, то вважаємо, що це він прийшов до нас, і 
тому такий значимий. Насправді ж, це ми надаємо 
йому можливість розбагатіти. Мені здається, що так 
повинен розмірковувати кожен українець.

— Тобто, необхідно правильно себе 
позиціонувати…

— Не треба на задніх лапках бігати перед кимось. 
Ми повинні мати почуття власної гідності. Саме 
із цієї причини не варто бігати до московського 
патріархату, бо треба розуміти, що це представни-
ки імперії, у яких, власне, і залишилися імперські 
замашки, які передбачають наявність господа-
ря, якому треба служити. Пора собі сказати, що ми 
самодостатні, і шукати, виховувати, культивувати це 
в собі. І далеко ходити не треба — давайте просто біля 
себе наведемо порядок.

— Скажіть, а ви готові до того, щоб вислухати 
людей, які прийдуть до вас з цікавими ідеями?

— Звичайно, але таким людям крім ідеї треба та-
кож мати уявлення, як втілити її у життя. Тому треба 
для її реалізації скласти бізнес-план. І не варто за-
питувати, що мені дала держава. Давайте подумаємо, 
що особисто кожен із нас зробив для цієї держави, 
наприклад, який внесок зробив у районний бюд-
жет. Тоді картина нашого розвитку стане абсолютно 
зрозумілою, і справа піде швидше. 

Олеся ОЗАРІНСЬКА

Визначено, що саме дитина має знати
— Саме в цьому документі закладено ключові еле-

менти — вимоги до обов’язкових результатів навчан-
ня та компетентностей здобувачів освіти — що виз-
начають зміст освіти в початковій школі. Саме тут за-
кладено, що саме дитина має знати, вміти, розуміти 
після завершення чотирьох перших класів, — 
розповіла міністр освіти та науки, представник партії 
«Народний фронт» Лілія Гриневич.

Робота над стандартом тривала два роки. При 
цьому було використано досвід 7 країн — Фінляндії, 
Сінгапуру, Ірландії, Шотландії, Франції, Канади та 
Польщі.

— Водночас ми ґрунтувалися на кращих практиках 
української школи, — додала міністр.

У стандарті визначено загальні та обов‘язкові 
результати навчання за 9 галузями: мовно-
літературною, математичною, природничою,  
технологічною, інформативною, соціальною і 
здоров’язбережувальною, фізкультурною, грома-
дянською та історичною, мистецькою.

Обов‘язкові результати показують, що дитина має 
вміти, знати, розуміти після кожного з двох циклів 
навчання в початковій школі. Тобто після 2-го та 4-го 
класу. Світовий досвід свідчить, що дитина в ранньо-
му віці розвивається стрибкоподібно, з огляду на це й 
передбачено окремі вимоги саме після таких циклів 
навчання. 

Адже дитина під час навчання на першому циклі 
початкової школи та другому має різні особливості 
розвиту, сприйняття інформації тощо. Наприклад, 
обов‘язковий результат навчання «Здійснює об-
числення зручним для себе способом у навчальних 
ситуаціях, зокрема під час гри» виражатиметься у 
наступних очікуваних результатах:
• оперує числами в межах 100, розв’язуючи різні 

життєві проблеми (шукає номер квартири 
(будинку), місця в кінотеатрі, у вагоні потяга, 
автобусі, літаку, номер кабінету в різних установах, 
номер телефону тощо);

• обчислює суму (додає), різницю (віднімає), добуток 
(множить), частку (ділить зручним для себе 
способом у межах 100, зокрема й користуючись 
предметами або засобами, які їх замінюють);

• знаходить значення математичних виразів;

• обчислює значення виразів зі змінною;
• застосовує різні способи виконання арифметичних 

дій із числами (додавання, віднімання, множення, 
ділення) під час розв’язування завдань та 
конкретних життєвих проблем, описаних у 
математичних задачах.

Про базові навчальні плани
Окремо Лілія Гриневич зауважила, що разом із 

стандартом приймаються чотири базові навчальні 
плани. Зокрема, в них закладено збільшення обсягу 
вивчення української мови в школах національних 
меншин.

— Також дуже важливо розуміти послідовність за-
провадження державних стандартів. За Державним 
стандартом початкової освіти першокласники поч-
нуть навчатись з 1 вересня 2018 року. Стандарт 
базової школи має стартувати з 1 вересня 2022 року, 

а стандарт старшої школи — з 1 вересня 2027 року, — 
нагадала міністр.

Вона також підкреслила, що ця реформа освіти 
якісно відрізняється від попередніх спроб реформу-
вання тим, що держава закладає реальні передумови 
змін.

Усі гроші на матеріально технічне забезпечення 
підуть на місця. І на цьому етапі дуже важливо, щоб 
була продуктивна співпраця та партнерство між орга-
нами місцевого самоврядування та МОН. Необхідна 
передумова змін — підвищення соціального статусу 
вчителя. 

— Однак наразі залишається багато зловживань 
навколо цієї теми. Деякі органи місцевого самовря-
дування занижують надбавки, а деякі навіть зму-
шують йти вчителів у примусові відпустки. Зараз 
ми вивчаємо деталі цієї справи і вживатимемо 
відповідні заходи, — зазначила Лілія Гриневич.

Початкова освіта отримала державний стандарт

Реформа освіти отримала ще один важливий документ. Як повідомило Міністерство освіти 
України на своєму офіційному сайті, затверджено Державний стандарт початкової освіти, за 
яким навчатимуться першокласники з 1 вересня 2018 року.

Продовження. Початок  на 1 стор.

Лариса ВИСОЦЬКА: «Нам треба позбутися комплексу 
меншовартості і виховувати у собі почуття власної гідності»

ОСВІТА



Мужские слезы воина
Эта встреча была трогательной по многим при-

чинам. Воспоминания рвали душу взрослых мужчин. 
Кроме того, остроты добавлял нынешний момент в 
нашей стране.

Юрий ЛЫСЕНКО,  
ветеран войны в Афганистане
— Мы думали, что отвоевали за себя и за своих 

детей. Но, к нашему горю и сожалению, это не так. 
Сейчас наши дети воюют на востоке Украины, защи-
щая ее от врага, и мой сын сейчас тоже в АТО. Никто 
из нас не мог себе представить, что такая беда придет 
к нам в дом, — с такими словами, сквозь слезы, обра-
тился Юрий Лысенко к присутствующим в Ивановке 
на церемонии, посвященной этой афганской войне. 

Больно смотреть, когда люди плачут: женщины, 
дети, старики. Плакать их заставляет горе, но когда 
плачут мужчины, от этого становится еще тяжелее. И 
виной тому — война, пожалуй, самое страшное, что 
может сотворить человек на земле.

О той далекой и чужой войне, на которой сражались 
наши воины, издание «Народна думка» поговорила с 
непосредственными ее участниками. Поначалу нам 
еле-еле удалось уговорить ветеранов на разговор, но 
под конец — они раскрылись полностью. 

Нужна ли была та война?
Павел ПАНЧЕШЕНКО,  
полковник в отставке
— Павел Николаевич, на сколько нам нужна была 

тогда война в Афганистане, что мы получили и 
приобрели там?

— После того, как наши войска вывели из 
Афганистана, с каждым годом мы все больше пони-
маем, что афганская война, конечно же, нам не нуж-
на была. Но, как кадровые военные, приказы руко-
водств страны мы не обсуждали. Был среди военных 
такой разговор, что если бы мы тогда опоздали со 
своим десантом в Кабул, Баграм, Шинданд и другие 
города, а потом не захватили бы аэропорты и дворец 
Амина, то там через два дня были бы уже американ-
цы. Это была большая политика двух сверхдержав: 
Советского Союза и США.

Вынести с той войны мы ничего не могли, кроме 
боли утрат за друзей и товарищей, которые погибли. 
К тому же, многие получили там различные болезни: 
тропическую лихорадку, малярию, которые я лично 
лечил после войны в семи госпиталях. Но, несмотря 
на это, афганская война показала мужество и геро-
изм наших ребят.

— А почему было мужество и героизм наших во-
инов на чужой земле?

— Дело в том, что наши ребята были так воспитаны 
— на выполнение долга, примеров можно приводить 

очень много, вот один из них. В 1980 году, когда мы 
шли через перевал Саланг, то  душманы на одном из 
спусков, для того, чтобы остановить нашу колонну, ки-
нули трехлетнего ребенка нам под танк. Я сам танкист, 
и знаю, что остановить 42-тонную машину на спуске 
крайне сложно. И спасая этого ребенка, механик свер-
нул свой танк в пропасть, хорошо, что удержал.

Когда начались уже активные действия, и мы уви-
дели кровь друг друга, искалеченные тела друзей, без 
рук, без ног и головы, вот тогда уже срабатывал ин-
стинкт самосохранения. Одним словом — это была 
самая настоящая война.

Я участвовал в трех поездках колонны автомо-
билей по оказанию гуманитарной помощи. Возили 
муку, пшеницу, тогда за кусок мыла афганцы целова-
ли ноги нашим солдатам, а галоши для них казались 
невероятной ценностью. Это были специальные гу-
манитарные рейсы, в которых мы раздавали все для 
того, чтобы они к нам лучше относились.

Боль утрат: на грани жизни и смерти
Вячеслав СТОЙКОВ,  
рядовой, водитель «Урала» танкового батальона
— Вячеслав Викторович, какие чувства вы испы-

тывали к местному населению?
— Вражды к ним никто из нас не чувствовал. 

Бывало, едем по территории, а детвора кушать про-
сит — бросаем им, все, что у нас есть. Едем дальше — в 
нас уже стреляют, и тогда мы тоже стреляем в ответ. 
Там было странное чувство, напряжение просто су-
масшедшее. Мы не были заточены на то, чтобы уби-
вать, и если надо помочь — помогали. Но когда поги-
бали друзья, товарищи, то было очень сложно.

— Когда погибали ваши друзья, вам хотелось 
отомстить, вы можете вспомнить ваше состоя-
ние тогда, была злость?

— Злость была во время боя, а вот просто пойти и 
отомстить — такого не было. Во время боя даже чув-
ствовался какой-то азарт, как у охотника, на пули и 
взрывы никто не обращали внимания. Но, вот после 
боя, когда все заканчивалось, чувствовалась сильная 
усталость. Помню, едешь, начинаешь все прокручи-
вать и осознавать, становилось страшно, ведь пули 
свистели совсем рядом.

Валерий ПИДИСКО,  
старший прапорщик запаса
— Валерий Порфирьевич, как вы думаете, война 

изменила вас, испортила ваш характер, может, вы 
стали более жестокими и жестче?

— Нет, мы не стали жестче, мы просто стали се-
рьезнее. В моем понятии, единственное, чем хоро-
ша война, так это тем, что там все плохое в человеке 
видно сразу, в гражданской жизни мы такого долго 
не замечаем. Так же я понял и прочувствовал то, что 

человек пугается только тогда, когда он это осознает. 
Много случаев было там, в разные передряги попада-
ли. Смерть была везде, совсем рядом, но ты чувству-
ешь себя нормально. А когда прошло два-три часа, 
тогда начинается: ноги и руки трусятся. Бегом ищем 
баню, где бы скорее попариться, снять напряжение.

Воспоминания прошлого  
и напутствие в будущее

Николай НЕДЕЛКОВ,  
в Афгане получил четыре ранения,  
три из которых — тяжелые 
— Николай Федорович, ветераны знают цену 

жизни не на словах. Судя по нашивкам на вашем ки-
теле, вы это прочувствовали не один раз…

— Нам говорили командиры, что надо помочь 
Афганской революции. На войне, чтобы выжить, ко-
манду офицера надо было выполнять быстро и четко, 
не спать на посту. Многих, кто засыпал на посту от 
усталости — душманы резали, бывало, по 30-40 че-
ловек. Поначалу мы пили воду из речки — заболели 
дизентерией. Уже потом пригнали машину, которая 
фильтрует воду. В целях безопасности мы ходили в 
туалет по 7-8 человек. Привыкать было очень тяжело, 
вокруг одни сопки.

Помню, как-то собрал нас всех командир полка и 
говорит: «Товарищи солдаты и сержанты, не прода-
вайте патроны и бензин, не меняйте свои часы». Ну, а 
мы ж, молодые, не послушали. И как-то нас построи-
ли в шеренги, и сказали выставить руки вперед, что-
бы посмотреть сколько часов. Стоишь, чуть не пла-
чешь: все часы кувалдой разбили, а нам говорят: «Вы 
не понимаете, что с помощью ваших часов сделают 
такие механизмы, что вас потом подорвут». А если 
кто-то что-то нарушил, то сидел за это на гауптвах-
те — это такая яма и сверху колючая проволока. Но 
если была боевая тревога, то сразу с ямы отпускали.

— Скажите, как мы должны воспитать сейчас 
наших детей, чтобы они любили Украину?

— Сейчас самое главное, и я об этом постоянно го-
ворю: приглашайте нас в школы, чтобы нас там ви-
дели. Я хочу, чтобы дети уважали всех ветеранов, и 
вспоминали также тех, кто воевал за границей. Надо, 
чтобы они знали, что это была неправильная война, а 
нас просто призвали. Но мы многое можем дать сей-
час детям. 

А еще воины говорят, что для подрастающего по-
коления нужно побольше информации, но у нас мало 
очагов культуры: Домов культуры, спортзалов, би-
блиотек. Мы проигрываем информационно, не уде-
ляется должное внимание изучению своей истории. 
А ведь любовь к родине начинается со своего села, 
школы, даже со своего огорода, что возле дома. И 
подводя итог нашей беседе, можно сказать, что война 
по-настоящему учит нас ценить жизнь и понимать, 
что такое мир. Вот и как бы подытожив нашу встречу, 
все ее участники единогласно сказали: «Украину мы 
никому не отдадим! Это святое!»

*  *  *
От редакции: издание «Народна думка» благода-

рит за приглашение и организацию встречи Дмитрия 
Николаевича Гнатюка — председателя Ивановской 
районной организации Союза воинов-афганцев. 

Мы желаем всем ветеранам и всей Украине мирного 
неба над головой!

Владислав ОЗАРИНСКИЙ

КРИК ДУШИ

ВОИНЫ—АФГАНЦЫ: 
«Украину мы никому не отдадим»

День чествования участников боевых действий на территории других государств отмечают 
15 февраля. В этот день в Украине отдавали дань памяти воинам-афганцам в честь  
29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. Там развернулась первая война 
после Второй мировой войны, вошедшая в жизнь нашей страны, которая у многих оставила 
неизгладимые раны в душе и на сердце.

На фото: Николай НЕДЕЛКОВ, Дмитрий ГНАТЮК, Валерий ПИДИСКО,  
Вячеслав СТОЙКОВ, Павел ПАНЧЕШЕНКО
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РЕФОРМЫ

— Валентина Ивановна, так в чем же заключа-
ется медицинская реформа для вашей больницы? 

— Нам надо было подготовиться к изменениям. 
Для этого в ЦРБ была проведена огромная работа. 
Сформирована действенная система медицинской 
помощи по Николаевскому району и определена 
территория доступности в радиусе 7 км. В номина-
ции у нас планируется дальше 5 пунктов оказания 
медицинской помощи, среди них районная поли-
клиника, Стрюково, Андреево-Ивановка. Также мы 
вынесли на рассмотрение вопрос о создании таких 
пунктов в местах большой численности населения. 
Например, по участку Стрюково, Новопетровка, 
Романовка, Амбарово и Гвоздавка. А также Исаево 
со Скосаревкой — это самые большие участки. Идет 
активная работа с Одесским информационно-анали-
тическим центром, мы уже дали информацию о необ-
ходимом количестве машин, оборудования, обеспе-
чении врачей сумками, стоимость каждой составляет 
42 тыс. грн. В ней будет портативный электрокардио-
граф, небольшой планшет, все оборудование для ока-
зания качественной медицинской помощи. Что от нас 
зависело, мы сделали. Провели интернет в поликли-
нику, во все кабинеты, за свои деньги закупили ноут-
буки, мало конечно, всего два, и принтеры. 

— Начало положено…
— Мы зарегистрировались в системе Health (здо-

ровье), создали рабочие места для каждого врача 
Николаевского района. Закупили компьютер для ра-
боты по стационару и организовали рабочее место. 
Это дает возможность планировать финансирование. 
И сейчас по первичной медицине все понятно, везде 
пишут сколько врач заработает, когда наберет паци-
ентов. Посчитали, что 370 грн. за одного пациента. 
По стационару немного сложнее, идет ввод форм за 
2016 год, потом за 2017. Теперь эти формы, по кото-
рым будут оценивать, включают много параметров 
оценивания качества оказания медицинской помощи. 
Согласно этого будет финансирование на каждый от-
дельный случай. Например, мы потратили на прием 
родов то-то, тогда государство гарантировано будет 
выдавать нам финансирование за объем работы, кото-
рый мы сделали, а мы уже будем смотреть, что дальше. 

— Что не хватает медицине Николаевского райо-
на для того, чтобы функционировать полноценно?

— Основная проблема для нас — это кадры и ме-
дицинское оборудование. У нас нет хирурга, анесте-
зиолога, семейных врачей не хватает, нет узиста, и 
гинеколога нет.

— Какие видите пути решения кадрового вопроса?
— Ежемесячно посылаем письма с заявками, но 

дело в том, что в городе врачи устраиваются на чет-
верть ставки и работают, а к нам и на полторы не хо-
тят. Там выгоднее, чем в сельской местности. Со сво-
ими доморощенными тоже не просто. За 8 лет было 
выучено 28 интернов, им платились зарплаты. Но, 
интернатура закончилась, и все разошлись.

— Кроме достойной оплаты специалистам так-
же необходимо жилье…

— В этом направлении сделано тоже немало. Мы 
переоборудовали старый административный корпус 
под жилой дом, сейчас я прошу деньги на его ремонт. 
Хочется сделать там две нормальные квартиры, что-
бы специалист пришел и получил обустроенную двух-
комнатную квартиру, в которой будет кухня, туалет, 
ванная. Планируем закупить туда необходимую ме-
бель: кровать, шкаф, стол, кухню.

— Теперь непосредственно о самой реформе. 
Разделение на три уровня помощи: экстренная ме-
дицина, семейная, поликлиники — дают какой-то 
результат?

— По моему мнению, первичная помощь дает ре-
зультат, как и второй уровень. Хотя, стационар (наша 
больница второго уровня) сейчас недостаточно эф-
фективна по ряду причин. У нас нет УЗИ, нет флюоро-
графии, а с цифровым рентген аппаратом огромные 
проблемы. Только в прошлом году за ремонт трубки 
заплачено 42 тыс. грн., был бы флюорограф — было 
бы легче. Был бы исправный в Андрее-Ивановке, 
тоже было бы легче, но там только на запчасти нужно 
200 тыс. грн., потому что такие запчасти уже не вы-
пускаются. А новый стоит минимум 1,8-2 млн грн. 

Что касается экстренной помощи, я считаю, что 
ее отделение было неправильным решением даже с 
финансовой точки зрения. Совмещение «скорой» по-
мощи и приемного покоя было бы куда эффективнее, 
чем их работа по отдельности. Конечно, они оказыва-
ют помощь, но нам не отчитываются, кому ее оказа-
ли. Если больной находится дома, хорошо, когда род-

ственники позвонят в поликлинику и вызовут врача 
на дом. А если нет, больной остается один на один со 
своими проблемами. У нас разобщена работа, нет вза-
имодействия. И это вызывает ряд проблем. 

— А что есть положительного в изменениях? 
Ведь все так ждали реформы, надеясь на лучшее…

— То, что пациентам будут оказываться услуги не 
из-за того, что врач их охватил диспансерным наблю-
дением, а потому что они хотят наблюдаться у врача, и 
сами будут записываться. Да, это плюс очевиден, вто-
рой плюс — запись поликлинику можно сделать без 
очередей по онлайн записи, кто не сможет так — есть 
телефоны. Но вот огромный минус в этой системе — 
это автобусное сообщение в Николаевском районе.

— Дороги, действительно, в плохом состоянии…
— Объясню еще один нюанс. В Николаевке по-

ликлиника работает с 8 утра, в ней семейные врачи 
работают до 12.00, а после они идут на свои участки, 
и делают осмотр своих лежачих пациентов и тому 
подобное. Но дело в том, что во многих населенных 
пунктах нет утренних автобусных рейсов. Некоторые 
пациенты могут воспользоваться рейсовыми авто-
бусами. Но с этой ветки, по которой расположены 
Петровка, Романовка, Антонюки, Ново-Петровка 
первый автобус приходит около 11.00. Это значит, 
что нам надо менять распорядок работы самого пун-
кта оказания медицинской помощи. Возможно, до 
этого времени врач сможет пойти посмотреть кого-
то на участке. Но есть пациенты, приезжающие в 
8.00. На некоторых участках целая катастрофа. Так, с 
Гвоздавки, Переселенцев, Амбарово вообще не ходит 
автобус. С Ново-Григорьевки, Пищанки не то, что не-
возможно приехать — там вообще нет дороги. Есть та-
кие населенные пункты, через которые первый авто-
бус проезжает в 14.00. Поэтому все нужно учитывать и 
корректировать. 

Юлиана БОГДАНОВИЧ

В Николаевской районной больнице мы были в прошлом году, когда ее руководство всеми 
силами пыталось подготовиться к грядущей медицинской реформе. Что удалось за это время, 
рассказывает ее главный врач Валентина КИРИК.

Основная проблема сельской медицины — 
это кадры и медоборудование

Безкінечні підрахунки
Так як те, що запропонував директор КП «Злагода» 

Л. Москалець, озвучивши тарифи на питну воду 
на минулій сесії, не знайшло підтримки в сесійній 
залі. Після сесії були створені комісії, до складу яких 
ввійшли представники від кожної громади, фахівці з 
фінансового відділу ОТГ та КП «Злагода». 

Тариф на холодну питну воду централізованого водо-
постачання народжується в дуже важких пологах та в за-
тяжних передпологових переймах споживачів, депутатів, 
які захищають інтереси своїх виборців в законодавчій 
площині та директора комунального підприємства пана 
Москальця, який в будь-який спосіб намагається як най-
глибше залізти в кишеню споживача.

Зупинимося на прикладі села Новопетрівка, 
яка входить в ОТГ. Почнемо відлік з 28 сесії 
Великомихайлівської селищної ради, яка відбулась 
2 лютого 2018 року. Адже саме з цього дня тариф на 
воду закружляв в вихорі танцю під акомпанемент 
калькуляторів.

Зверніть, будь ласка, увагу на ці ціни за 1 куб. м 
води (копійки не будем враховувати). Близько 37 грн. 
(підрахунок «Злагоди»), 22 грн. (запропонований 
КП «Злагода» єдиний тариф по всій ОТГ), 9 грн. (тариф 
підрахований комісією по с. Новопетрівка), 17 грн. 
(КП «Злагода» отямилась, що пролітає з попереднім 
підрахунком — «підрахувала» вже самостійно, без 
членів комісії), 18,50 грн. (запропонований єдиний 
тариф по Великомихайлівській селищній раді), після 
засідання постійної комісії на розгляд сесії виносить-
ся ще один — свіжеспечений тариф — 15.50. 

Дивлячись на все це, стає жахливо! Складається вра-
ження, що в КП «Злагода» працюють не фахівці, а ... !!! 
Знаєте, навіть й влучного слова не можу підібрати! А 
вода у нас, судячи з цін, хоч і суперечливих, прохо-
дить дуже складний технологічний процес. А ще, для 
того, щоб вбити оці ненависні страшні мікроби, наша 
дорогоцінна водиця тече по «срібних трубах» — зне-
заражування сріблом. Насправді ж, як і в більшості 
невеликих населених пунктах, вода подається на-
сосом безпосередньо в водопровідну мережу і жод-
ного разу, після багаторазових проривів мережі, не 
дезінфікувалась.

Ціни «від ліхтаря»
Яка ж все таки ціна повинна бути на воду в 

с. Новопетрівка? Звичайно ж — 9 грн. Хоча вона, 

швидше за все, може бути ще меншою. При розра-
хунках КП «Злагода» не були надані дані по фактич-
ному споживанню води населенням, не зважаючи 
на те, що у людей стоять лічильники і оплата про-
водиться згідно їх даних. Тому кількість спожитої 
води рахувалась від «ліхтаря». Мало віриться, що в 
комунальному підприємстві немає фактичних да-
них про спожиту воду. Це, найшвидше, не влаштовує 
пана Москальця — надати правдиву інформацію. І 
ще одне запитання до ініціаторів та виконавців цьо-
го всього сценарію: «З якого це такого переляку та на 
якій підставі в тих громадах, де тарифи нижчі, ніж за-
пропонований єдиний по всій ОТГ, повинні платити 
більше, яке обґрунтування?» Якщо немає законного 
обґрунтування, то це просто нахабний грабіж, який, 
на мою думку, вже підпадає під статтю Кримінального 
кодексу.

Зараз мешканці семи громад чекають рішення де-
путатського вердикту. На минулій сесії депутати од-
ностайно проголосували за закон, справедливість та 
інтереси своїх виборців.

Що ж остаточно переможе: закон та справедливість 
чи можлива корупційна складова візьме верх, яка 
прослідковується в формуванні тарифів КП «Злагода»? 
Поживемо  — побачимо.

Людмила КРУГЛОВА

Простих людей, які живуть у Великомихайлівській ОТГ, останнім часом бентежить питання, 
які ж все таки будуть тарифи на воду централізованого водопостачання.

«Золоті» водні тарифи 
Великомихайлівської ОТГ

ГОСТРІ ПИТАННЯ

На фото: Валентина КИРИК,  
главный врач Николаевской районной больницы


