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ПАНІКА, ІСТЕРИКА І ВЕЛИЧЕЗНІ ЗБИТКИ

В ЧОМУ СУТЬ МЕДИЧНОЇ «РЕФОРМИ» АБО «ТРАНСФОРМАЦІЇ»?

Страх керує людьми. З цим твердженням важко спере-
чатись, адже історія має шалену кількість прикладів, як 
вожді різних ґатунків мобілізовували власний народ на 
що-небудь саме завдяки страху. Така вже людська натура – 
в критичній ситуації беззастережно слухатись начальство. 
І це не просто так. Це еволюційний рудимент, що колись 
допоміг нам вижити, а тепер лежить в генетичному багажу 
кожного з нас. І за ці ниточки не гребують смикати сучасні 
керманичі самих різноманітних спільнот включно з дер-
жавами. Звісно, переважна більшість з вас знає про цей 
механізм, але я змушений про нього ще раз нагадати, щоб 
закласти фундамент подальшого аналізу ситуації.

А тепер, власне, до справи. У нас є неконтрольоване 
розповсюдження певного вірусу. Вірус не супер небез-
печний, скоріш неприємний, в порівнянні зі своїми «дру-
зями» з минулого. Завдяки адміністративному фіаско 
однієї з європейських країн, маємо жахливу картинку 

Для початку короткий екскурс в недалеке минуле. 
Система Семашка — радянська модель охорони 
здоров’я. Це так звана «централізована» система, впро-
ваджена на початку ХХ століття. По суті, це «планова 
економіка» в медицині. Так буде зрозуміло, чому вона 
сьогодні себе віджила. 

Що пропонується замість неї? Оскільки впродовж 
незалежності наша країна перейшла на ринкові відно-
сини майже в усіх сферах господарської діяльності, то 
і в охороні здоров’я ці ринкові відносини повинні були 
відобразитися, що є принаймні логічним. Однак трива-
лий час цього на відбувалося з різних причин. З часом 
модель Семашка стала виглядати як анклав «совка» 
посеред капіталізму. 

Отже, настала пора щось змінити. І ось Верховна 
Рада в 2017 році прийняла Закон України «Про дер-

«наслідків вірусу». А тепер починається магія… ЗМІ біль-
шості розвинених країн починають розкручувати паніку 
до неймовірних масштабів. Тема вірусу монополізувала 
весь інформаційний простір на декілька місяців поспіль. 
І це не дивно, страх смерті – найсильніший маніпулятор 
людськими емоціями. Закриті кордони. Впроваджені 
карантини. Економічні збитки зростають щодня. Споді-
ваюсь, ні для кого не секрет, що центральні ЗМІ будь-якої 
країни, прямо чи опосередковано, керуються «згори» і 
без чіткої вказівки своїх власників подібну істерію роз-
ганяти не будуть. Тим паче, що мова йде про колосальні 
гроші, рейтинги і життя людей.

Нащо ж вони це роблять, якщо ця авантюра настільки 
збиткова? Чому б просто, як наприклад в Швеції чи Біло-
русі, не залишити відповідальність за здоров’я громадян 
самим громадянам? Для відповіді на ці питання спробу-
ємо розбити наслідки карантинної істерії на «плюси і 
мінуси» для будь-якої демократичної влади. Почнемо з 
мінусів. Всі економічні збитки нестимуть малий та серед-
ній бізнес і пов’язані з ними люди. Великі виробничі під-
приємства і холдинги майже не постраждають від цього. 
А значить і «великі» бізнесмени, олігархи та політична 

жавні фінансові гарантії медичного обслуговування 
населення», а Уряд – низку підзаконних актів, в яких 
закріплені основні принципи і поняття трансформації/
реформи. Розглянемо деякі з них.

1. ПРИНЦИП «ГРОШІ ХОДЯТЬ ЗА ПАЦІЄНТОМ». 
Медична реформа передбачає запровадження прин-
ципу «гроші ходять за пацієнтом», тобто держава 
платить лікарням та лікарям за надані конкретним 
пацієнтам медичні послуги (ринкова модель), а не за 
«утримання ліжок» (модель Семашка). 

2. ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНОГО ГАРАНТОВАНОГО 
ПАКЕТУ». Медична реформа передбачає запрова-
дження поняття «державного гарантованого пакету» - 
певного обсягу медичних послуг та лікарських засобів, 
які держава зобов’язується оплачувати за заздалегідь 
встановленими тарифами. Тарифи кожного року буде 
затверджувати уряд. Пацієнти і лікарі точно знатимуть, 
за що держава платить, а за що ні. 

3. 100% ПОКРИТТЯ ВАРТОСТІ медичних послуг та 
ліків держава гарантує у разі отримання пацієнтом 
екстреної медичної допомоги, первинної медичної 

еліта серйозних збитків не зазнають. Збитки державних 
компаній покриють з бюджету, а це не їхні гроші, а зви-
чайних людей. В чому ж плюси такої ситуації для влади? 
Все просто. Як направлена пожежа, яка гасить стихійну 
пожежу, подібна істерія і паніка повністю переключа-
ють негативні емоції народу із суспільно-політичних 
питань на стихійну небезпеку. Всі, піддавшись панічним 
настроям, «борються» з новою загрозою і забувають про 
помилки і злочини чинної влади. Тим паче, як і під час 
пожежі, можна приховати минулі збитки і «під шумок» 
поцупити ще трохи бюджетних коштів. А саме головне, 
що інструменти підрахунку і висвітлення збитків і жертв 
знаходяться цілком в руках ЗМІ, які в свою чергу зале-
жать від олігархів.    

Отже, все це – гра в одні ворота. В наші з вами 
ворота, товариство. Як влучно писав у своєму творі 
Лесь Подерев’янський – «Ця х@*ня зветься демо-
кратією». Ніхто ніколи не зможе підрахувати, навіть, 
приблизно скільки життів врятувала, чи, навіть, згу-
била, ця штучно створена паніка, але коштуватиме 
вона нам дуже дорого.
_____________________________________________________

допомоги у сімейного лікаря; паліативної допомоги 
(створення «хоспісів», наприклад, для невиліковних 
онкологічних хворих, яким необхідне знеболення. В 
таких випадках держава зобов’язується оплачувати 
необхідну кількість знеболювальних препаратів).

4. ВВЕДЕННЯ ТАРИФУ СПІЛЬНОЇ ОПЛАТИ. Якщо 
держава частково покриває витрати на медичну допо-
могу, вводиться тариф спільної оплати, який буде вста-
новлюватися Кабміном, і за межами якого стягнення 
плати буде заборонено. У разі спільної оплати медичні 
послуги можуть частково оплачуватися самими пацієн-
тами, або за рахунок інших джерел, таких як обов’язкове 
соціальне медичне страхування, добровільне медичне 
страхування чи кошти місцевих бюджетів. Причому 
деякі медичні послуги пацієнти повинні будуть опла-
чувати самостійно (наприклад, пластичні операції для 
омолодження). 

5. СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЗДОРОВ’Я. 
Медична реформа передбачає створення нового органу 
виконавчої влади - Національної служби здоров’я. 
Завдання цієї служби - виконання функції оплати, 

Даниїл Лемешко
    член Ради ГО «Поступ»

Сергій Лебедєв
          член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.facebook.com/PostupUA/
https://www.potential.com/articles/coronavirus-disease-covid-19-anxiety-why-you-shouldnt-panic/
https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012595535811


Багато з нас пам’ятають, що колись «Поступ» був 
іншим. Тоді хороші люди об’єдналися для того, щоб 
робити щось хороше для держави. А, паралельно, розва-
жатися, шукати ділові зв’язки та інше. Адже краще бути 
з кимось, ніж самому. На загальних патріотичних погля-
дах «Поступ» будувався, як організація впливу на владу. 
Але пройшло чимало часу і така стратегія показала 
свою безперспективність. Впливати на владу олігархів 
можуть лише олігархи. Ніхто більше. Стала очевидною 
проста істина: “Хочеш впливати на владу — ставай вла-
дою”. Після цього була розроблена нова стратегія, яка 
вилилася в Доктрину Громадянської республіки. Ство-
ривши ідеологію, організація продовжила рух, але вже 

Всім відомо, що в старіших багатоквартирних будин-
ках є велика проблема з обліком тепла. При вертикальній 
розводці тепломереж лічильники потрібно ставити на 
кожну батарею.

Ми добре розуміємо, що технічних задач, які не можна 
вирішити, немає в принципі.

Так, треба переробити, переварити труби, можливо, 
невеликий ремонт зробити,  все це зрозуміло, проблема 
в тому, що ніхто не хоче цим займатись. Як тільки хтось 
зі споживачів хоче це зробити, виникає багато перепон. 

Треба узгодити це з постачальником тепла (в нашому 
випадку, це Київтеплоенерго), де зразу ж скажуть, що 
цього неможливо зробити, типу немає законодавчої бази, 
ще якась єресь. Все це блокується, тому що теплогене-
руючим компаніям вигідно, щоб менше споживачів могли 
контролювати споживання, так вони більше можуть спи-
сувати свої втрати на споживачів, і ніхто ніколи нікому 
нічого не доведе ні в одному суді. 

Тобто доки не має пристрою обліку, на всі ці квартири 
можна списувати втрати тепла.

За нашою інсайдерською інформацією від високопо-
садовців Київтеплоенерго, кількість тепла, яка видається 
в тепломережу, менша, ніж кількість тепла, за котру пла-
тять споживачі без індивідуального обліку тепла.

Тарифи завищені настільки, що коли люди заплатять 
всі розрахункові цифри, то сумарно виходить більше, 

новим курсом, до побудови Великої України.
Однак, час показав, що курс новий, а підхід більшості 

членів організації — старий. Багато-то досі думає, що 
«Поступ» — це все ще екскурсії, цікаві загальноосвітні 
лекції, листи до державних органів... Але це не так. 
Сьогодні «Поступ» є організацією, яка поставила собі 
амбітну мету, — прийти до влади і побудувати Велику 
Україну. А для досягнення такої мети, старий підхід до 
організації є категорично недостатнім. Вже замало про-
сто платити внески і отримувати газету. Наша перемога 
потребує участі кожного. І все більше поступівців це 
розуміють та включаються в роботу. Це показник, що 
люди правильно зрозуміли, що і як ми робимо і, найго-
ловніше, підтримують такий шлях. Врешті-решт, в серед-
ині «Поступу», мимоволі, формується нова організація з 
тих, хто готовий присвятити частину свого часу та зусиль 
нашій перемозі. І авангардом цієї нової організації є ті, 
хто працюють по залученню нових кадрів. Бо чисельне 

ніж генерується тепла від котельні, це сумарно по Києву. 
Київтеплоенерго всі свої втрати вішає на споживачів.

Для чого ще потрібен облік тепла? 
Споживач повинен мати можливість регулювати 

кількість спожитого тепла, а не сплачувати за тими 
методиками розрахунку, які нав’язує Київтеплоенерго. 
Так, споживач не може регулювати ціну цього тепла, 
оскільки хто продає, той і диктує ціну, але він може 
регулювати кількість споживання. Якщо грошей немає 
чи хоче зекономити, прикрутив, сидить в холоді, але і 
не платить, як, наприклад, з електроенергією, а тут вихо-
дить, грошей немає, платити за тепло не має змоги, чи, 
наприклад, поїхав у відпустку, і не хоче сплачувати за 
тепло, а все одно нараховують.

Ще яка проблема: восени вже холодно, тепла немає, 
ми вже платимо, а весною, вже жарко, в квартирі парко, 
вікна відкриті, і ми ще платимо.

Виникає абсурдна ситуація: нам нав’язують цю 
послугу без змоги регулювати споживання.

Нас не цікавлять технічні аспекти, будь-яку тех-
нічну задачу сьогодні можна вирішити, потрібно мати 
бажання. А нинішня влада, та й минула, показує, що 
не хоче це вирішувати, в т.ч. Київтеплоенерго не хоче 
вирішувати цю задачу. Чому? Все просто: їм вигідно 
мати якомога меншу кількість споживачів тепла з інди-
відуальним обліком. На всіх цих споживачів можна 
повісити всі свої втрати. Так роблять не лише по теплу, 
також така схема по воді та газу. Всі втрати розкида-
ють рівними частинами на тих споживачів, у кого немає 
індивідуального обліку.

Також вся ця сфера дуже корумпована, споживач 
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УМОВИ ПЕРЕМОЖНОГО ШЛЯХУ «ПОСТУПУ»

ЧОМУ ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНИК НЕ ЗАЦІКАВЛЕНИЙ У ВСТАНОВЛЕННІ 
ЛІЧИЛЬНИКА ОБЛІКУ ТЕПЛА?

Олександр Черниш
    член Ради ГО «Поступ»

зростання — це головне, що поки не дає нам перемогти. 
І якщо член організації працює по залученню людей, то 
це ключовий показник того, що він все правильно зро-
зумів щодо нашого шляху. Рано чи пізно, в організації 
залишаться лише ті, хто хочуть перемоги. Це природній 
процес. Бо не цікаво та й нема сенсу людині, яка не хоче 
будувати Велику Україну, бути в «Поступі».

«Поступ» один. Крім нього, на політичній арені нема 
більше нікого, хто реально хоче побудувати Велику 
Україну. В країні, де всі смердять, - ті, хто миються, 
будуть вважатися ненормальними. Тому сьогодні наше 
головне завдання - знайти тих, хто вже думає так само, 
які і ми, залучити їх до «Поступу» та спільними зусил-
лями побудувати Велику Україну. Але знаходить лише 
той, хто шукає. Тому пошук однодумців сьогодні є голо-
вним напрямком нашої роботи і основним показником 
того, що член «Поступу» хоче нашої перемоги.
_____________________________________________________

не може взяти будь-якого сантехніка, який поставить 
теплолічильник, потім його зареєструвати в Київте-
плоенерго і користуватись ним. Йому обов’язково 
нав’яжуть свою дружню спеціалізовану монтажну 
організацію, яка візьме більше грошей, оскільки час-
тину потім роздасть у вигляді відкатів в Київтепло-
енерго. І виникає питання, споживач і згоден поста-
вити лічильники на кожну батарею, але виходить дуже 
велика вартість. Якщо взяти фірму  зі сторони, яка не 
є дружньою Київтеплоенерго, то вона ніколи не зможе 
офіційно здати цей теплолічильник в експлуатацію, бо 
знайдуть тисячу причин, щоб не підписувати акт вве-
дення в експлуатацію. 

Ми хочемо звернути увагу влади на цю проблему, щоб 
теплопостачальник або знайшов шляхи для встанов-
лення теплолічильників, або встановив таку вартість, 
яка б не обтяжувала бюджет споживачів.

Як з усім цим боротись: всім зрозуміло, що кожен 
споживач тепла поодинці ніхто, кожен споживач послуг 
Київтеплоенерго поодинці ніколи не зможе виграти цю 
битву, не встановлення теплолічильника, нічого.

Єдиною можливістю звернути на себе увагу є масові 
неплатежі, тільки таким чином ми можемо змусити 
владу ворушитись і вирішувати цю глобальну всеукра-
їнську проблему. 

Має діяти принцип: нема лічильника - нема оплати за 
тепло!

Приєднуйтесь до нашого руху, разом ми скоріше 
досягнемо мети!
_____________________________________________________

Наталя Малихіна   
    член Исполкома ГО «Поступ»

В ЧОМУ СУТЬ МЕДИЧНОЇ «РЕФОРМИ» АБО «ТРАНСФОРМАЦІЇ»?
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

контролю та вибору медичних послуг. Ця служба також 
укладає договори про медичне обслуговування насе-
лення в рамках гарантованого державою пакета з уста-
новами охорони здоров’я будь-якої форми власності та 
фізичними особами-підприємцями.

Це, звісно, не всі «параметри» медичної реформи, 
а лише деякі з них. В часі так співпало, що в розгор-
нутому вигляді ця реформа почала свою реалізацію за 
часів, коли У. Супрун була в.о. міністра МОЗ, тому пере-
січні та і не пересічні громадяни називають її «Реформа 
Супрун», хоча перші уявлення про модель реформу-

вання з’явилися задовго до призначення Супрун на цю 
посаду. 

Які очікуються результати реформи – питання рито-
ричне. Буде вона успішною чи ні – покаже час. Також 
велике значення буде мати реакція професійної та 
пацієнтської спільноти на зміни. Однак давайте чесно 
спитаємо самих себе: чи можна добитися успіху в одній 
реформі, не маючи блискучих результатів в жодній із 
важливих реформ? Говорячи про реформу охорони 
здоров’я, не можна забувати про реформу інфраструк-
тури (а це транспорт для перевезення пацієнтів, дороги, 

по яким він їздитиме), про зміну підходів до якості 
лікарських засобів (багато якісних і ефективних ліків, 
які використовуються в Європі і США, роками не можуть 
отримати реєстрацію в України), про реформу соці-
альної сфери і, саме головне, про реформу добробуту 
українців, щоби вони були здатні споживати послуги 
з охорони здоров’я понад той мінімум, який пропонує 
держава.

_____________________________________________________
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