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Добрі справи

У Великій Березовиці — нова медична амбулаторія

Якось одна з моїх колегжурналісток, увійшовши до нового приміщення поліцейської
дільниці в одному із сіл району,
захоплено (жартома, звичайно)
сказала: «Тепер мені хочеться порушувати громадський порядок!»
Коли 28 вересня присутні на урочистому відкритті та освяченні
нового приміщення Великоберезовицької амбулаторії загальної
практики — сімейної медицини
увійшли туди, то також висловлювали своє захоплення. Ніхто,
звичайно, хворим бути не бажає,
але, в разі чого, є куди та до кого
звернутися по якісну медичну допомогу. Тут створено комфортні
умови для пацієнтів і медиків, у
кожному кабінеті по-домашньому
затишно.
Трохи історії. У смт Велика
Березовиця і до того була амбулаторія, проте розташована на околиці села, людям незручно туди
добиратись. Нині ж медичний заклад відкрили поблизу кемпінгу,
де гарне маршрутне сполучення.
Селищний голова Ілля Костюк
каже, що разом з активом села
вже давно загорівся ідеєю створення сучасної амбулаторії. «Два
з половиною роки тривав процес
від закладки першого каменя до
відкриття. На будівельні та ремонтні роботи витратили близько одного мільйона гривень із
селищного бюджету, — ділиться
Ілля Ігорович, — ще 700 тисяч
спрямували на придбання медичного обладнання, 170 тисяч
— на меблі».
Приміщення облаштували на
першому поверсі висотної новобудови, його площа — близько
150 квадратних метрів. Чотири сімейні лікарі надаватимуть
медичні послуги 12–ти тисячам
мешканців Великої Березовиці,
Буцнева, Острова, Серединок.
Завідуюча Великоберезовицькою амбулаторією загальної практики — сімейної медицини Оксана

Ганевська задоволена новим приміщенням, де є всі умови для прийому пацієнтів та надання якісної
медичної допомоги. З чотирма
сімейними лікарями амбулаторії
підписали декларації 6646 мешканців округу. Пацієнти матимуть
можливість, не виїжджаючи із
селища, здати та отримати результати загального та біохімічного
аналізу крові, аналізу сечі, зробити електрокардіограму, отримати
інші медичні послуги.

робити висновки. Натомість держава, відповідно до ініційованої
Президентом концепції «Сільська
медицина», спрямовує колосальні кошти на розвиток первинної
ланки галузі медицини як пріоритетної. Завдяки цьому стало можливим відкриття нових медичних
закладів у селах України, сучасна
реконструкція старих приміщень,
придбання новітнього обладнання тощо. Найближчим часом у
Тернопільській області заплановано відкрити ще 19 нових амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, щоб ще більше
наблизити якісні медичні послуги
до людей. Закінчуються часи корупційної медицини. Тепер лікар
залежатиме від пацієнта, який

захоче чи відмовиться у нього
лікуватися. Держава надаватиме
кошти саме тому медику, до якого
підуть люди. Чим більше жителів
будуть отримувати якісні послуги
від медпрацівника, тим більшу заробітну плату він отримуватиме.
Ось основний зміст реформи».
«Дехто каже, що все у нашій
державі нищиться та занепадає,
— продовжив Олександр Похилий. — Проте останніми роками в
нашому районі капітально ремонтують дороги, відкривають спортивні майданчики, медичні заклади первинної ланки, як і у Великій
Березовиці. Крім того, проводять
реконструкцію всієї соціальної
інфраструктури. Чому дехто цього не бачить та не в змозі оцінити позитивні зміни? Не забувайте
також, що живемо у важкий час
війни, коли значні кошти змушені
витрачати на армію. Але сьогодні — лише про хороше. Незабаром такі амбулаторії відкриють у
селах Почапинці, Мишковичі та
Ангелівка. Бажаю, аби наші медики завжди з усмішкою зустрічали
пацієнтів. А люди щоб не хворіли,
вели здоровий спосіб життя та
приходили до амбулаторії не лікуватися, а лише на консультацію».
Андрій Галайко нагадав, що
на сесії районної ради було при-

На відкриття нового приміщення амбулаторії запросили
народного депутата України Тараса Юрика, голову Тернопільської РДА Олександра Похилого,
голову районної ради Андрія
Галайка, в. о. головного лікаря
ТРТМО Івана Трача. На захід
прийшло багато людей із Великої Березовиці та навколишніх
сіл.
«Дехто зі скептиків нині критикує реформу в медицині, — зауважив Тарас Юрик, — але вона лише
розпочинається, тому ще рано

Позиція

йнято рішення про розмежування первинної та вторинної ланок
медицини. «У жовтні цього року
на черговій сесії буде наступний
етап, — наголосив Андрій Васильович, — щоб ми змогли використати можливість фінансування первинної ланки за рахунок
державного бюджету та отримали
фінансування через Національну
службу здоров’я. А це будуть значні кошти, які держава вкладає у
первинну ланку медицини».
В. о. головного лікаря ТРТМО
Іван Трач розповів, що люди
активно підписують декларації
з сімейними лікарями. Завдяки
фінансуванню з бюджетів усіх
рівнів сільські заклади медицини
первинної ланки поповнюють сучасним обладнанням, що дає можливість пацієнтам на місці отримувати якісні медичні послуги.
Лише програма «Доступні ліки»
допомогла людям заощадити тисячі гривень. Проблем, звичайно,
ще багато, але і влада, і медики
працюють над їх вирішенням.
Приміщення освятили, а медпрацівників
поблагословили
на сумлінну працю парохи селища Велика Березовиця. Учні
місцевої школи надали дійству
більшої урочистості, подарувавши присутнім пісні та поетичне
слово про нелегку працю медиків. Уже в перші хвилини після
освячення сформувалися черги
до лікарів, зокрема, очікували
на прийом мами з дітьми.

Галина ЮРСА – ТРР «Джерело».
Фото автора.

Актуально

Бізнес Тернопільщини отримає гривневі
кредити під 7,5% річних
З 23 вересня 2018 року розпочинає діяти програма часткового відшкодування відсоткових
ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і середнього підприємництва, яка дає
змогу отримати кредит за відсотковою ставкою 7,5% річних в гривнях.

Степан БАРНА: «Для нас важливі
не лише інвестиційні проекти,
а й співпраця з бізнесом»

Про це голова ОДА зазначив під час зустрічі з представниками
U-LEAD,
яка
відбулася
на
підприємстві
«СЕ Борднетце-Україна».
Мета зустрічі — визначити та
посилити сфери співпраці між
учасниками кластерної ініціативи, а також покращити вищу
та середню спеціальну освіту в
автомобільній
промисловості
України задля забезпечення галузі кваліфікованими кадрами
та розвитку спільної освітньої
платформи.
За словами Степана Барни, сьогоднішня зустріч стала хорошим
майданчиком для обговорення
перспектив та проблем галузі, а
також обміну досвідом.
«В Україні відбулися системні
зміни, які сьогодні дають можливість компаніям високого рівня
працювати у нашій державі. Сприяють залученню інвестиційних
проектів, пов’язаних з машинобудуванням, Президент України Пе-

тро Порошенко і Прем’єр-міністр
Володимир Гройсман. Окрім цього, змінилися підходи і в регіонах.
Зокрема, Тернопілля зацікавлене
в реалізації інвестиційних проектів, розвитку, співпраці з бізнесом та створенні нових робочих
місць. Нам приємно співпрацювати з компанією «СЕ БорднетцеУкраїна», яка успішно реалізовує
проекти у Байківцях та Чорткові»,
— наголосив очільник області.
Також він звернув увагу на
важливість підвищення середньої
заробітної плати та підготовки
кваліфікованих кадрів.
Після засідання робочої групи
голова ОДА оглянув потужності
підприємства та поспілкувався з
його працівниками.
Нагадаємо, що, згідно зі «Щорічною оцінкою ділового клімату» та рейтингом «Регіонального
DoingBussiness»,
Тернопільщина
увійшла до п’ятірки областей із кращим бізнес-кліматом та високим
рівнем довіри бізнесу до влади.

За словами голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни, такі кредити стали доступними завдяки тому, що обласна державна адміністрація
спільно з Німецько-українським фондом розробила
відповідний механізм — Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове
відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і середнього підприємництва.
«На відшкодування відсотків за такими кредитами
з обласного бюджету до кінця 2018 року надано 900
тис. грн. Я переконаний, що депутатський корпус обласної ради підтримає спрямування значно більшої
суми коштів на 2019 рік, аби кожен представник бізнесу мав можливість скористатися програмою відшкодування», — зазначив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

Хто може претендувати на часткове
відшкодування?

Кредитувати будуть суб’єкти малого та середнього
підприємництва, які зареєстровані на території Тернопільської області і здійснюють в межах регіону господарську діяльність, основний вид якої відповідає
вимогам Порядку за встановленими основними напрямками, зокрема: сільське господарство, харчова та
переробна промисловість, готельний та ресторанний
бізнес, IT та телекомунікації, інформаційні послуги.

Що потрібно для отримання часткового
відшкодування?

Підприємцю достатньо звернутися до банкупартнера НУФ — ПАТ «KredoBank» або АБ «УКРГАЗБАНК» та підписати кредитну угоду.

Яка максимальна сума кредиту?

Максимальна сума кредиту для суб’єкта малого та
середнього підприємництва — 100 тис. євро. Кредити

надають у національній валюті. Участь позичальника у
фінансуванні об’єкта кредитування — не менше 20%.

Який строк часткового відшкодування?

Максимальний строк здійснення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків
не має перевищувати 24 місяці.
За отриманням детальної інформації щодо
отримання кредитів звертайтеся до банківпартнерів НУФ:
відділення ПАТ «KredoBank»,
м. Тернопіль вул. Дружби, 3, тел.: (0352) 47-5293, (0352) 43-00-43, (068) 084-70-09, електронна
адреса: mykola.subtelnyi@kredobank.com.ua
відділення АБ «УКРГАЗБАНК»,
м. Тернопіль, вул. Франка,23, тел.: (0352) 4760-31, 47-60-32, 47-60-40, електронна адреса:
tkondratenko@ukrgasbank.com;
м. Тернопіль, вул. Замкова, 9, тел. (0352) 52-0225, електронна адреса: ymykhasiv@ukrgasbank.
com
м. Чортків, вул. С. Бандери, 8 а, тел.: (03552)
2-13-10, 2-06-33, 2-04-17, електронна адреса:
aprosyniuk@ukrgasbank.com
м. Борщів, вул. Гетьмана Мазепи, 7, тел.: (03541)
2-39-40, 2-39-41, 2-39-42, електронна адреса:
mriznychok@ukrgasbank.com
За отриманням детальної інформації щодо
відшкодування відсоткових ставок за кредитами звертайтеся до Тернопільського регіонального центру підтримки підприємництва
(м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, каб. 837,
тел.: (0352) 25-25-85, (098) 648-60-86, електронна
адреса: ternopil.vrp@gmail.com).

