
На загальних зборах трудо-
вого колективу ОНМедУ 13 ве-
ресня викладачі, співробітники
та студенти підписали звернен-
ня до Президента України Во-
лодимира Зеленського, голови
комітету Верховної Ради Украї-
ни з питань здоров’я нації, ме-
дичної допомоги та медичного
страхування Михайла Радуць-
кого та нового Міністра охоро-
ни здоров’я Зоряни Скалецької.

Під час обговорення про-
грами подальших дій висту-
пили представники профе-
сорсько-викладацького скла-
ду ОНМедУ.

— Наша програма дій на-
правлена на захист честі та
гідності нашого уславленого
Одеського національного ме-
дичного університету, — під-
креслив у своєму виступі зав.
кафедри урології та нефро-
логії проф. Ф. І. Костєв. — Ми
не вміємо боротися тими га-
небними методами, якими бо-
рються з нами наші опоненти.
Важливо, щоб у цій складній
ситуації колектив залишався
єдиним, правильно оцінював
свої цілі та завдання продов-
жувати нашу благородну мі-
сію — вчити студентів, лікува-
ти пацієнтів, розвивати медич-
ну науку та працювати на бла-
го нашого університету.

В. о. проректора з науково-
педагогічної роботи А. С. Сон
акцентував на тому, що колек-
тив університету не вимагає
чогось недосяжного, а тільки
виконання законів України та
дотримання законних вимог
багаточисельного колективу.

— Наш колектив свої обо-
в’язки виконує в повному об-
сязі — ми навчаємо, лікуємо,
займаємося науковими роз-
робками, — сказав А. С. Сон.
— Чому ж по відношенню до

ОНМедУ ЗВЕРНУВСЯ ДО ВЛАДИ
найстарішого в країні вишу
відбуваються протиправні дії?

— Ми чекали дня, коли
Супрун нарешті буде звільне-
но, робили все можливе для
того, щоб вона залишила свій
незаконний пост, сподівалися
на зміни з приходом нової вла-
ди. Зараз в країні вже новий
Міністр, але поки ніяких змін
не відбувається, — підкреслила
у своєму виступі зав. кафедри
анатомії людини проф. О. Л.
Аппельханс. — Кошторис ще
й досі не підписаний, викла-
дачі і студенти не отримують
зарплат і стипендій, навіть ті
студенти, які вже закінчили
навчання.

Голова профспілки сту-
дентів Є. Михайлюк наголо-
сив на тому, що університет
виграв десятки судових справ,
на адресу влади було направ-
лено численні звернення, про-
те жодної відповіді не отрима-
но.

В. о. проректора з науково-
педагогічної роботи проф. Р. С.
Вастьянов зачитав звернення,
яке направляється до Прези-
дента України, Міністра охо-
рони здоров’я та очільника
профільного комітету.

Хронологія подій 

У зверненні до Верховної
Ради йдеться про те, що бага-
тотисячний колектив універ-
ситету єдиний в розумінні
того, що співробітники та сту-
денти мають право працюва-
ти і навчатися, отримуючи за
це зарплати та стипендії, а
розпочате колишнім керівниц-
твом МОЗ беззаконня повин-
но бути припинено, про те, що
закріплений у законодавстві
принцип автономії вишів по-
винен виконуватися, відповід-
но посада ректора є вибірною
та не може «продаватись за
гроші будь-кому».

Вжє дев’ять місяців колек-
тив змушений працювати у
важких умовах. Прибічники
колишнього керівництва МОЗ
організовують рейдерські за-
хоплення, наймають «тіту-
шок», дискредитують та заля-
кують викладачів і студентів,
здійснюючи постійний тиск,
загрожують знищити універ-
ситет та не виконують рішен-
ня судів. МОЗ досі не підпи-
сав кошторис, в результаті
чого вже стільки часу забло-
кована виплата стипендій,
зарплат і господарська ді -
яльність. Університет не мо-

20 вересня 2019 року студенти і ко-
лектив Одеського медуніверситету
втретє в цьому році пікетували будів-
лю Кабміну і Міністерства охорони
здоров’я. Вони вимагали розблокува-
ти фінансування. Вперше за весь час
протистояння до протестувальників
вийшов представник МОЗ — радник
Міністра Дмитро Раїмов. Він пообіцяв,
що в університет приїде комісія, яка на
місці в усьому розбереться. Комісія
дійсно приїхала, проте її візит зайвий
раз підтвердив: до виходу з кризи ще
дуже далеко.

Нагадаємо, конфлікт між ОНМедУ і
МОЗ триває з літа минулого року. В. о.
Міністра Уляна Супрун незаконно
звільнила ректора Валерія Запорожа-
на і призначила виконуючим обов’яз-
ки ректора Костянтина Аймедова. Че-
рез місяць з невеликим він передав по-
вноваження Владлені Дубініній. Тим
часом колектив, якому закон і статут
надають право самому вибирати рек-
тора, ставлеників МОЗ не визнав. На
засіданні Вченої ради колектив прого-
лосував за в. о. ректора Юрія Сухіна.
Протистояння з МОЗ продовжилося в
судах, на акціях протесту. Прихильни-

ки Дубініної щонайменше 6 разів на-
магалися силою захопити ректорат.
У січні 2019 року Уляна Супрун, не
визнаючи документи за підписом Су-
хіна, відмовилася затвердити кошто-
рис вишу на 2019 рік. Майже весь цей
час 3 тисячі співробітників і 8 тисяч
студентів не отримують зарплати і сти-
пендії. Заблокована оплата комуналь-
них платежів, зупинені ремонти. Під
час переговорів з Раїмовим проректор
ОНМедУ Костянтин Талалаєв заявив,
що університет готовий прийняти ко-
місію, надати всі документи і забезпе-
чити максимальне сприяння за однієї
умови: МОЗ включить до її складу не-
упереджених фахівців, які не представ-
лятимуть інтереси жодної зі сторін
конфлікту. Однак МОЗ домовленості
порушив.

24 вересня до університету прибула
комісія, яку очолили два заступники
Міністра — Андрій Семиволос і Мла-
дена Качурець. Семиволоса зустріли
оплесками — адже вперше МОЗ деле-
гував до університету свого представ-
ника, якого знають і поважають в га-
лузі. Крім того, Семиволос нова люди-
на в МОЗ, він не брав участі в кон-

ЗУСТРІЧ З КОЛЕКТИВОМ...
Неупередженість комісії МОЗ —
фікція. Качурець продовжує
політику Супрун

(Продовження на стор. 2)

же оплачувати комунальні
послуги, закуповувати меди-
каменти для університетсь-
ких  клінік, проводити  ре-
монтні роботи.

Звертається увага й на ду-
же небезпечний «симптом»:
«Найстрашніше, що розпоча-
те Супрун та її командою без-
законня продовжується і сьо-
годні. Весь колектив нашого
університету очікує, що після
зміни влади в країні обіцянки
перестануть бути лише обіцян-
ками і знущання над нашим
університетом, а в першу чер-
гу, над звичайними людьми,
нарешті припиниться».

Співробітники і студенти
звертаються до Президента,
голови профільного комітету
та міністерства зупинити зну-
щання над колективом та роз-
почате Супрун беззаконня,
що мотивуються виключно
корупційними  інтересами,
підписати кошторис і тим са-
мим забезпечити виконання
ст. 43 Конституції України,
яка гарантує кожному грома-
дянину право працювати та
отримувати за це винагороду,
захистити автономію вишів і
законне право колективу на
проведення чесних виборів
ректора.

О. ПОДОЛЬСЬКА

флікті навколо ОНМедУ. А ось Качу-
рець зустріли інакше. Справа в тому,
що вона була юристом Уляни Супрун
і допомагала «документально оформи-
ти» незаконні спроби захопити універ-
ситет. Більше того, візит Качурець до
ОНМедУ не перший. В університеті
згадують, як під час одного із захоп-
лень бачили її з бандою загарбників,
які били студентів, що вийшли на за-

хист alma mater. Це перша чотиристо-
роння зустріч з початку конфлікту: ад-
міністрація ОНМедУ на чолі з Сухі-
ним, представники МОЗ, колектив і
студенти, прихильники Дубініної —
Костянтин Аймедов, Максим Болдін
та інші.

Не обійшлося без перепалок і осви-
стування. Аймедов брав слово під кри-
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ки «ганьба». Свою реакцію колектив
пояснив просто: у прихильників Дубі-
ніної немає повноважень навіть на те,
щоб просто бути присутніми на цій
зустрічі, — вони не є співробітниками
вишу, членами Вченої або Наглядової
ради. «Хто ти взагалі такий? Хто тебе
куди обрав?» — почув Максим Болдін,
що взяв слово. З першими ж репліка-
ми Младени Качурець стало зрозумі-
ло — справа Супрун продовжує жити
навіть в оновленому Міністерстві!
Протягом усієї зустрічі заступник
Міністра давала зрозуміти: комісія —
картинка для ЗМІ. Насправді МОЗ
призначить ректором свою людину,
знову порушуючи закон і права вищих
навчальних закладів на автономію.

 На жаль, Качурець продовжує по-
літику Супрун і її заступника Олексан-
дра Лінчевського, який і був ідейним
натхненником рейдерського захоплен-
ня ОНМедУ. Не дивно, що замість ви-
ходу з ситуації Качурець запропонува-
ла продовжити ходіння по замкненому
колу: МОЗ призначить в. о. ректора,
який керуватиме медуніверситетом до
виборів. А оскільки суд заборонив
МОЗ втручатися в університетське са-
моврядування та призначати керів-
ників ОНМедУ, обидві сторони — ад-
міністрація Сухіна і прихильники Ду-
бініної — зобов’язані відкликати всі
позовні заяви. Колектив з таким пла-
ном дій не погодився. Люди впевнені:
Качурець діє в інтересах Дубініної.
Мета заступника Міністра — посади-
ти її в крісло ректора за будь-яку ціну.
В черговий раз університет намагають-

ся поставити на коліна, а колектив пе-
ретворити в безвольних рабів — без
права голосу і вибору, без права навіть
отримувати зарплату за свою працю.
На таке колектив ОНМедУ ніколи не
погодиться! Люди — не раби і не ста-
нуть ними, хто б не прийшов керува-
ти МОЗом. Тільки на перший погляд
ідея МОЗ може здатися примирною.
Насправді вона ще більше загострить
ситуацію. По-перше, Міністерство вже
намагалося призначити своїх ректорів.
Що з цього вийшло, знає вся Україна.
По-друге, спробою призначити черго-
вого в. о. МОЗ знову порушить авто-
номність ВНЗ, рішення суду і, головне,
Закон України «Про вищу освіту». По-
третє, ніхто з присутніх на зустрічі не
повірив в те, що новим в. о. можуть
призначити професіонала, заклопота-
ного виключно долею університету.
Дубініна і Аймедов, будучи впевнени-
ми, що новим в. о. стане один з них, в
цілому ідею МОЗ підтримали. Всупе-
реч думці коллективу, вони зажадали
якомога швидше відсторонити чинну
адміністрацію від управління вишом.
Їхня позиція викликала бурхливу реак-
цію аудиторії. «Всупереч волі колекти-
ву ви були заведені в ректорат медуні-
верситету. У нас є відео, як ви заходи-
ли в ректорат разом з бойовиками, як
ви вибивали двері, як ви не хотіли зус-
трічатися з колективом, як ви ховали-
ся в цьому кабінеті, як ви ночували там
півтора місяці. Ми все це бачили. Я на
відміну від інших присутніх тут не хочу
бути ректором. Я тут тільки тому, що
за мене проголосував колектив. А ви
тут на якій підставі?» — заявив Юрій
Сухін у відповідь на репліку Аймедо-

ва. Законна адміністрація ОНМедУ
пропозицію МОЗ відхилила. Тут напо-
лягають: перш за все потрібно розбло-
кувати фінансування університету, по-
гасити заборгованість із зарплати та
стипендій і тільки після того, як люди
отримають свої гроші, а університет
повернеться до нормальної роботи,
«ділити» ректорат. «Ви сьогодні пред-
ставляєте новообраного Президента,
новий Кабмін. Ми ж голосували за вас,
ми мріяли, щоб прийшли нові люди і
зупинили цей безлад. Ми хочемо нор-
мально працювати. Ми просимо вас, в
першу чергу, підписати кошторис, щоб
наші люди отримали зарплати і сти-
пендії, а далі — оголошуйте легітимні
чесні вибори, і нехай колектив вибирає
собі кращого ректора», — звернувся до
комісії в. о. проректора Олег Тарабрін.
Після переговорів комісія зустрілася з
профспілковою організацією універси-
тету і студентами. І хоча зустріч склад-
но назвати продуктивною, той факт,
що вона все ж відбулася, — перший
позитивний сигнал. В ОНМедУ подя-
кували Міністру Зоряні Скалецькій за
діалог, що почався, і делегування до
комісії Андрія Семиволоса, який зай-
няв законну і конструктивну позицію.
Колектив розраховує, що його позиція
незабаром реалізується. Яке б рішення
в результаті не ухвалив МОЗ, головне,
щоб Одеський медуніверситет продов-
жив працювати, щоб право людей на
працю і заробітну плату стало недо-
торканним, щоб закон захищав кон-
ституційні права студентів на вищу ос-
віту, а одеситів — на висококваліфіко-
вану медичну допомогу.

Н. СЕРГІЙЄНКО

ЗУСТРІЧ З КОЛЕКТИВОМ...
(Закінчення. Початок на стор. 1)

Тільки-но розпочався новий навчаль-
ний рік, а на кафедрі нормальної та па-
тологічної клінічної анатомії пройшли тре-
нінги для медиків, які прибули до Одеси
з багатьох куточків України. Вони отрима-
ли можливість вдосконалити свої прак-
тичні навички з питань серцево-легеневої
реанімації, прееклампсії та еклампсії.
Співробітники нашої кафедри, за підтрим-
ки професора кафедри акушерства та
гінекології № 2 В. В. Артьоменка та асис-
тента кафедри акушерства та гінекології
№ 1 Л. І. Берлінської, інженера Центру
інноваційних технологій навчання Д. В.
Людвинського, надали теоретичну, мето-
дичну та практичну допомогу лікарям і
керівникам медичних закладів.

Висловлюємо щиру подяку за актив-
ну участь в підготовці та проведенні
тренінгів працівникам кафедри нормаль-
ної та патологічної клінічної анатомії
О. С. Єгоренко, Д. Ф. Караконстантину,
М. П. Перваку, В. І. Онищенку, Н. А. Кра-
суліній, К. Р. Каримовій, І. С. Арнеуту.

О. Л. АППЕЛЬХАНС,
професор, в. о. зав. кафедри
нормальної та патологічної

клінічної анатомії
На фото:  на тренінгу проф.

В. В. Артьоменко пояснює особливості
роботи з манекеном.

ДЯКУЮ
ЗА РОЗУМІННЯ

Колектив ОНМедУ продовжує пе-
реживати важкі часи. На жаль, зустріч
з представниками Міністерства охоро-
ни здоров’я, яка відбулась 24 верес-
ня, не вирішила найважливіші питан-
ня подальшого функціонування нашо-
го університету. З пропозиціями зас-
тупників Міністра охорони здоров’я
наш колектив погодитися не міг. Це
означало б, що ми пішли б на поводі
безглуздих пропозицій. А ми хочемо,
щоби наш славетний університет
гідно продовжив свою благородну
місію — вчити наступне покоління
лікарів, проводити наукові досліджен-
ня, працювати на благо здоров’я ук-
раїнців. Усі наші вимоги абсолютно
законні, що підтверджено численними
судовими рішеннями. Ми вимагаємо
дотримання Закону для всіх, хто при-
четний до розв’язання проблем, які
склалися в ОНМедУ.

Дорогі колеги! Вдячний вам за ро-
зуміння, за виважені оцінки і здоровий
глузд, за те, що ви і зараз продовжує-
те свою благородну місію — навчати,
виховувати та лікувати. Сподіваюсь,
що важкі часи скоро закінчаться, і всі
ми з почуттям виконаного обов’язку
будемо згадувати те, що пережили.

Які б випробування не приходили,
а наша улюблена Alma mater буде
жити і продовжувати свою роботу.

З повагою, Ю. В. СУХІН
т. в. о. ректора ОНМедУ, професор

 Професійному святу фармацевтів,
яке відзначається у третю суботу верес-
ня, виповнилося 20 років.

Це свято було встановлене на під-
тримку ініціативи Міністерства охоро-
ни здоров’я України, враховуючи
значний внесок працівників галузі
фармації в охорону здоров’я населен-
ня та згідно з Указом Президента Ук-
раїни «Про День фармацевтичного
працівника» від 7 вересня 1999 року.

В ОНМедУ склалася добра тради-
ція проводити це свято у четвер напе-
редодні Дня фармацевта, у першій
аудиторії головного корпусу. І завжди
тут панує тепла святкова атмосфера,
звучать слова вдячності нелегкій праці
фахівців фармацевтичної галузі, від-
значаються кращі викладачі та студен-
ти. Так було і цього разу.

На святі були присутні в. о. прорек-
тора з науково-педагогічної  роботи,
з. д. т. н. України, д. мед. н. проф.
О. О. Тарабрін, проректор з науково-
педагогічної роботи к. мед. н., доц.
К. О. Талалаєв.

Серед присутніх — вчений секретар
університету д. мед. н. проф. О. Л. Ап-
пельханс, декан фармацевтичного фа-
культету доц. В. Ю. Анісімов, декан
міжнародного факультету доц. Е. С.
Бурячківський, завідувачі кафедр фар-
мацевтичного факультету професори
Л. М. Унгурян, В. О. Гельмбольдт,
Я. В. Рожковський, Л. Р. Нікогосян,
викладачі та студенти.

Завітали на професійне свято і го-
лова Приморської райадміністрації
М. В. Корольов і депутат міськради
Д. М. Танцюра.

З вітальними словами до присутніх
звернулися представники адмініст-
рації, декан факультету, почесні гості.

За традицією з нагоди Дня фарма-
цевтичного працівника було нагоро-
джено грамотами ректора університе-
ту за багаторічну сумлінну працю, ус-
пішну професійну та освітню діяль-
ність та особистий внесок у розбудову
університету Т. В. Ложичевську, Н. А.
Сущук, І. Б. Пєткову, І. А. Науменко,
Б. В. Приступу, О. А. Степанову.

За сумлінне навчання і активну
участь у громадському житті універси-
тету були нагороджені грамотами рек-
тора студенти Д. Кузьменко, Ал-Кайсі
А. А., О. Паладенко, М. Буран, К. Сте-
паненко.

З концертною програмою виступи-
ли аматори Центру студентської твор-
чості.

І. ВОЛОШКО

На фото: святкування Дня  фарма-
цевта.

ДНЮ ФАРМАЦЕВТА — 20 РОКІВ!
Фоторепортаж 
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