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ТІ, КОГО ОЧІКУЄ ЕВРОПА
Наш співрозмовник — Олег Мусій — народний депутат України, громадський діяч, активіст Євромайдану, міністр охорони здоров’я (2014 рік). З паном
Мусієм ми розмовляємо про його бачення України в
європейському просторі, розглядаючи пропозиції до
європейських лідерів і тих, хто допомагає Україні на
шляху виходу з економічної та політичної кризи.

— Олеже Степановичу, як би ви
охарактеризували сьогоднішній
рух України до європейської спільноти?
— Як дуже повільний. І це пояснюється низкою факторів. Перш за все, ми
маємо доволі інертне суспільство. У народі превалює думка, що, мовляв, «держава мені зобов’язана, держава буде за
мене думати, а я — маленький гвинтик
в системі і маю виконувати лише невеличкі функції, за які й буду отримувати
жалюгідну зарплатню, але нічого при
цьому не робитиму». От це суто «со-

— Дійсно, країна перебуває у глибокій кризі, а що робиться задля її подолання? Владу захопили торгаші –
олігархічні клани, які шляхом маніпуляцій роблять з населення покірних
жебраків. Бо людина, яка не може
задовольнити свої базові потреби, не
думає про щось більше. Різниця між
олігархічними сім’ями, які грабують
державу, та суспільством дуже велика,
я б навіть сказав — прірва. Так звана
«політична еліта» намагається тримати людей в покорі. Цього можна досягти або не давши нічого, або забравши у людей останнє. Потім достатньо
кинути невеличку подачку (чи то
гречка на виборах, чи то 200 грн за
голос), і людина вже готова тобі ві-

Треба щоб люди побачили,
якими насправді є європейські цінності
вдепівський» менталітет, який ще сидить в багатьох наших людях. Що роблять політичні еліти, щоб виправити
ситуацію? Майже нічого. Бо зараз при
владі ті, кому приблизно 55 років, це, як
правило — колишні комсомольські керівники. Тому вони самі були так виховані. У них навіть немає іншого розуміння, як все може бути. Вони намагаються продовжити агонію старої радянської системи, чим і займаються.
— Але ж у влади є виправдання
— криза.
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рити і за тебе голосувати. У бюджетників можна забрати тисячі, а потім
дати сотню та подати це як «велике
досягнення». Ще підвищують комунальні тарифи в декілька разів, а потім роблять знижечку на 5 відсотків і
заявляють: ви ж бачите, в нас — досягнення, ми дбаємо про народ, знижуємо тарифи! Перебуваючи в уряді,
у Парламенті, я бачу, що люди, які
очолюють державу мислять категоріями виключно власної кишені. І це —
велике горе для України. Але ж українці їх обирають самі…

— І як можна виправити таку ситуацію?
— Думаю, що якраз європейська
спільнота повинна була б підійти трішки з іншого боку у своїй допомозі українцям, а саме — у виведенні з рабства
великої частини населення. В буквальному розумінні — у відкритті кордонів.
Років 20 тому, я думав: що потрібно
зробити для того, щоб наші люди з довірою сприймали НАТО (а не таким,
яким залякував телевізійний «зомбоящик»), що цей блок є позитивом для
України. Треба щоб люди взагалі самі
побачили, якими насправді є європейські цінності… Європа може нам у цьому допомогти зробивши величезну гуманітарну акцію: вивозити людей на
екскурсію в західні країни хоча б не на
довго. Люди у нас в своїй більшості перебувають у міфах і не усвідомлюють
дійсності. З одного боку, старше покоління, яке активно ходить на вибори
має ностальгію за своєю молодістю (за
часами СРСР) та не користується такими сучасними високотехнологічними
джерелами інформації як інтернет. Натомість молодь – політично пасивніша.
Ось і виходить, що старші роблять вибір замість молодих.
— Багато хто сподівається на те,
що «Європа нам допоможе»…
— Не варто сподіватися, що європейці за нас все зроблять. Треба самим творити у себе Європу. Будемо самодостатніми лише тоді, коли в нас буде відкрите громадянське суспільство, яке поді-
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— У новому уряді ви ж були одним з перших, хто поставив питання про корупцію у владі?
— Антикорупційний рух, який зараз поширюється у державі, правильний. Це принципове питання. Політики мають бути максимально віддалені
від бізнесу. Бізнес в політиці, який в
Україні досі триває — це надзвичайно
погана річ. Більшість при владі вважають державу своєю власною фірмою.
Багатіють виключно до десятка сімей
за рахунок 45 мільйонів, при тому запустивши руки в Державний бюджет,
який належить народу.
— Чому сьогоднішня влада не
спроможна подолати політичну та
економічну кризу в країні?
— Причина — олігархічна система
при владі. Замість того, щоб дати

можливість розвиватися бізнесу —
зменшити податки, залучати інвестиції, створити робочі місця, ми чуємо,
що «грошей немає», то ж їх треба брати за кордоном, а народу затягнути
паски. За грошима влада полізла навіть в соціальну сферу. Це неможливо
робити безкінечно. Влада не розуміє,
що своїми руками підігріває черговий
протестний вибух у суспільстві. Ще
одна примітна риса: все «хапнути»,
забрати, а потім кудись втекти. Тому
до влади повинні приходити не такі
«горе-бізнесмени», а державники.
Державотворці, які мислять категоріями країни, нації і приймають закони,
виходячи саме з цих критеріїв. Що ми
залишимо прийдешнім поколінням?
Як ми виглядатимемо в світі? В бізнес
мають прийти проукраїнські прагматики та демонополізувати ринки, дати
можливість через приєднання до європейської спільноти відновити цивілізовані стосунки, щоб була можливість чесно заробляти кошти.
— Можна ще, приміром, скористатися досвідом Америки…
— Звісно, будь-чий позитивний досвід ми маємо використовувати. Але
треба пам’ятати, що та сама Америка
— ліберальна бізнесова держава яка
розбудовувалась понад 200 років. І
свою економіку побудувала після 50-х
років, а до того цьому передували 150
років конституціоналізму. Неможливо за одну мить змінити людей. Люди
змінюються поколіннями. Недарма
Мойсей стільки років вів свій народ до
землі обітованої. Раби не мали туди
дістатися. Мойсей, сам народжений в
рабстві, не ступив на нову землю. Так
от, євреям 40 років знадобилось.
Україна пройшла 25. І тут дуже багато
залежить від послідовної політики і
підтримки з боку західних країн, західної еліти, яка вихована в державницьких традиціях. Насправді в Україні багато самодостатніх, розумних та
патріотичних людей, які насамперед
бажають добра своїй державі, а тільки
потім думають про власні інтереси.
Питання в тому, що заходу потрібно
робити ставку саме на них.

Дата та місце народження: 12 травня 1965 року,
Галичина, Львівська область
Освіта: Закінчив лікувальний факультет Київського
медичного інституту ім. академіка О. О. Богомольця
у 1988 році. Спеціальність анестезіолог-реаніматолог.
Пройшов навчальний курс у Джорджтаунському
університеті, м. Вашинґтон, США (Georgetown University, Washington DC, USA). Отримав другу лікарську
спеціальність «Організація і управління охороною
здоров’я», вища кваліфікаційна категорія.
Трудова та громадська діяльність: Працював лікарем
анестезіологом-реаніматологом, лікарем-консультантом,
був Головою Правління Київського Лікарського
Товариства.
Під час Помаранчевої Революції організовував роботу
мережі медичних пунктів для учасників акцій протесту.
З 2007 року по сьогодні Президент Всеукраїнського
Лікарського Товариства.
Чотири рази поспіль обирався Головою Громадської Ради
при Міністерстві охорони здоров’я України.
З 1 грудня 2013 року до 26 лютого 2014 року —
координатор Медичної служби Євромайдану.
З 27 лютого 2014 року до 2 грудня 2014 року — Міністр
охорони здоров’я України.
З 27 листопада 2014 року — Народний депутат України,
заступник Голови Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я.
Пріоритети діяльності: Захист прав лікарів та
пацієнтів. Побудова громадської системи охорони
здоров’я в Україні. Залучення громадськості
до прийняття державних рішень. Професійне
самоврядування та саморегулювання ринків.
Збереження і захист історичної, культурної та
архітектурної спадщини. Захист інтересів шахтарів.

Досьє

ляє європейські цінності. Чим Захід,
Європейський Союз, привабливий?
Тим, що він аж ні в якому разі не нівелює національні цінності, які в кожній
країні свої. Кожна країна є самостійною. Ніхто не зазіхає на суверенітет
сусіда, його особливості та території.
Ідея об’єднання в спільну європейську
домівку поширилася і зараз є хорошим шляхом цивілізаційного розвитку. Треба пам’ятати, що крім нас ніхто цю роботу не зробить. І тут нам
заважає майже повна відсутність проукраїнської політичної еліти. У владі
зараз суцільні торгаші у всіх змістах
цього слова. Вони торгують Україною, війною, ситуацією з Кримом, посадами, боротьбою з корупцією тощо.
Хто думає про маленьку людину? В
Європі ж саме цінність людини піднесена на найвищий щабель. Цивілізоване суспільство будується на розвиненому середньому класі. А в нас Янукович системно знищував середній
клас, а Яценюк майже його «добив».
Для того, щоб в країні не було волелюбних українців, а лише покірні жебраки. Ми ж потенційно одна з найбагатших країн Європи: за територією, за чорноземом, за освітнім рівнем.
Українці створили безліч розробок,
якими нині користується весь світ.
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Міжнародна активність: Організатор та учасник
більше 30 всеукраїнських і міжнародних медичних
з’їздів, конгресів та конференцій. Представник лікарів
України впродовж останніх 8 років у міжнародних
організаціях: World Medical Association (WMA), European
Forum of Medical Association (EFMA/WHO), Southeast
European Medical Forum (SEEMF).
Наукова діяльність: Автор чотирьох та редактор
семи медичних книг. Автор понад 50 наукових статей
та суспільно-політичних публікацій.
Сімейний стан: Одружений, має двох доньок.
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— А в чому конкретно, на вашу
думку, має полягати ця підтримка
з боку Європи?
— Як один з варіантів, саме я б зробив ставку на професійні спільноти. Бо
в Україні найбільш об’єднані саме
вони. Вихід з олігархізації держави міг
би статися через допомогу саме професійним спільнотам. Приміром, я
знаю близько сотні людей, які здатні
реально реформувати в Україні медичну сферу. Це майже альтруїсти, які розуміються на системному управлінні
охороною здоров’я, і які, реально протягом 3–5 років могли б побудувати в
країні нову, абсолютно адекватну європейську систему. Зараз в державі ми є
свідками імітації реформ. Тож потрібен
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них передбачає закриття проекту. Існує багато питань з проведення реформ і більшість з таких «діячів» сам
себе проголошує експертом чи професіоналом, а займається тим, що пише
відірвані від українських реалій речі.
Чим більше такі «професіонали» пишуть, тим менше в Україні реальних
реформ. Вважаю, що мають бути чіткі
дедлайни впровадження пропозицій і
виконувати подібні завдання повинні
відповідальні люди. У нас є достатньо
громадських активістів, які вже показали результат, а не лише нескінченний процес. Саме ці громадські активісти і були основою останнього Майдану. Бо на відміну від першого, він був
суто громадянським. Старих політиків

В бізнес мають прийти проукраїнські
прагматики
пошук і сприяння професійним спільнотам, але не заангажованим на грантоїдстві «служкам будь-якої влади».
— Що ви маєте на увазі?
— Не секрет, що в Україні існують,
по суті, консалтингові фірми, які уникають сплати податків та під виглядом
громадських організацій чи благодійних фондів подають заявки на якийсь
проект, виграють, а потім живуть з
того проекту. Кінцевий продукт для
6

тричі виганяли зі сцени Майдану, недовіра до них була надзвичайно великою. Потім вони через маніпулювання
вчергове захопили владу. У новому
постреволюційному уряді п’ять міністрів були представниками громадського сектору Майдану. Це сталося
вперше за історію України! Я був один
з тих п’яти. А 15 міністрів — це були
представники старих політичних партій. З п’яти майданівських міністрів
через 9 місяців не залишилось жодно-

го. Особисто мені просто не давали
працювати. Це була свідома узурпація
влади з боку прем’єр-міністра: без його
особистої згоди жоден заступник не міг
бути призначений. Потім Яценюк каже
— бачите, ваші майданівці нічого не
змогли зробити. А все тому, що мене не
цікавили старі корупційні схеми, які
вміло осідлав Яценюк від свого попередника Азарова. Віце-президент
США Байден, виступаючи у Верховній
Раді з промовою, сказав, дивлячись у
вічі прем’єр-міністра, про те, що з демократичних країн Україна є найбільш
корумпованою. Тож пора робити висновки і переходити до конкретних
справ…
— У вас є розчарування?
— В жодному разі! Це досвід. Я мав
змогу подивитися на систему і владу із
середини. Побачити те, як ведуть себе
старі політики на закритих засіданнях.
На жаль, Майдан не зламав систему,
хоча і звалив тирана.
— То ж ми можемо сподіватися
на краще?
— Думаю, так. Наша держава стогне
під владою нинішньої олігархічно-кланової системи. Але люди, які хочуть
щось змінити в Україні, є. От якби Захід співпрацював би саме з ними. Старі
партійні вожді ніколи не дадуть зробити з України цивілізовану європейську
країну, тому ставку потрібно робити на
нових людей. Якщо Захід хоче мати
сусіда який «дружній» до Європи, і не
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стане завтра «дружнім» до Росії, то,
безумовно, потрібно шукати та знаходити саме таких людей. Зроблені невеликі кроки в напрямку до відкритого
суспільства, зміцніли патріотичні настрої. Українці зі своїх мізерних зарплат утримують половину армії! А старі
чиновники продовжують розкрадання
держбюджету. І це триває вже 2 роки.
Але, якщо продовжувати говорити про
позитивне, то міцніє волонтерський
рух — а це нові, якісні люди. Так, вони
ще не мають достатнього управлінського досвіду, але в них є ідея і саме
вони справжні патріоти. Саме вони, як
і герої — учасники війни з російськотерористичними військами, є новим
майбутнім України.
— Що саме вам дає найбільші
сили вірити в світле майбутнє
України?
— Насправді для мене великою підтримкою є довіра до мене людей. Під
час виборів (я був самовисуванець та
позапартійний) на моєму окрузі було
ще три сильних конкуренти – від «Свободи», «Батьківщини» і «Народного
фронту». Вони разом набрали стільки
ж голосів, як і я. Довіра людей — це
найцінніше.
— Як можна завоювати таку довіру?
— Особисто я намагаюся завжди
бути людиною слова. Якщо дав слово,

чергові політичні кроки для України якими повинні бути?
— Мене приваблює приклад Франції. Ви ж знаєте, що зараз п’ята французька республіка. А чому не перша, чи
то друга? Насправді, в Україні ще не
відбулося дуже важливої речі — Конституанти. Необхідні серйозні зміни
Конституції і прийняття її на Установчих Зборах. Нинішню Конституцію
держави ухвалили у Парламенті ті, котрі були делеговані для творення законів, а не для прийняття Конституції.
Думаю, що настав час розірвати зачароване коло дуалістичного управління
виконавчою владою, де одну частину
виконавчої влади очолює Президент, а
іншу — прем’єр. Цей конфлікт між дво-

Міцніє волонтерський рух — а це нові
люди. В них є ідея і вони справжні патріоти
то зроблю все від мене залежне, щоб
виконати обіцяне. Для цивілізованого
світу слово прирівнюється до формальної угоди. Хто порушує свої обіцянки, з тими вже більше ніхто не хоче
мати справу. Бо найцінніше для політика — його репутація. А в теперішніх
очільників України стара хвороба — візантійщина і азійщина.
— Якщо говорити про вектори
розвитку, на вашу думку, першо-

ма гілками виконавчої влади закладений саме в Конституції. Зараз складається враження, що Прем’єр керує навіть Президентом та виконавча влада
намагається керувати навіть Парламентом. Хоча за Конституцією в Україні парламентсько-президентська республіка. Треба розробляти нову систему. Якби Україна пішла шляхом Франції та скликала Установчі Збори. Ідея
конституційних зборів полягає в тому,
що від українського суспільства деле-

гується кілька тисяч представників, які
не були раніше при владі і не претендуватимуть на неї в найближчому майбутньому. Саме вони мають затвердити нову Конституцію, яка пройшла б
громадські обговорення і таким чином
тоді буде заснована третя Українська
Республіка. Така ідея вже виникала. І
цим шляхом пройшло багато європейських країн. Це був би вихід із існуючої
політичної кризи, бо Конституція — це
угода між суспільством та владою про
те, хто які функції має виконувати. Після чого повинні відбутися нові вибори
усіх гілок влади. І це була б легітимізація нової влади і України загалом в
очах Європи.
— Особисто ви що робите для реалізації цієї мети?
— Для мене Майдан продовжується.
Ми заснували Політичну партію «Громадський рух «Народний Контроль»,
я входжу до складу політради. Це одна
з трьох нових політичних сил, які створились після Майдану і мають вже серйозне представництво на рівні місцевого самоврядування. Наш «Народний
Контроль» сьогодні має близько 400
депутатів на місцях і продовжує динамічно розвиватися. Україна потребує
нових відповідальних політиків і, переконаний, що таких українських політиків очікує і Європа.
Бесіду провела Алла Алимова
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THE ONES WHO ARE
ANTICIPATED BY EUROPE
Our interlocutor is Dr. Oleg Musii, a member of the
Ukrainian Parliament, a public figure, Euromaidan activist and Minister of Health in 2014. Right now we are
discussing Dr. Musii vision of Ukraine within Europe,
having regard to propositions of European leaders and
those who support Ukraine today on its way towards
recovery from economic and political crisis.
— Dr. Musii, how would you characterize today’s movement of Ukraine
towards the European community?
It’s very slow, cause of a number of factors. Primarily, we have rather inactive
society. There is an idea that prevails
among people — as they say: “the state is
obliged to me, the state will think for me
and I’m a small cog in the machine and I
have to perform only small functions for
which I earn a miserable salary, but I’m
not gonna do anything about it”. This is
purely a “Soviet Style” of mentality that
still lies deep inside many of our people.
What does the political elite do to change
the situation for the better? Almost nothing. Because now the ones, who are approximately 55 years old, are in power, and
these are the former Komsomol leaders, as
a rule. Therefore, they have been brought
up like that. They don’t even have another
understanding of lifestyle. They are trying
to prolong the agony of that old Soviet system and that is exactly what they are doing.
— However, the government has an
excuse — the crisis.
— Indeed, the country is in the deep
crisis, and what has been done to overcome it?
The power is in the hands of Profiteers, — oligarchic clans that make obedient beggars out of population by manipulating and seizing the power. Because a
8

man who cannot satisfy his basic needs, he
cannot think about anything more significant.
The difference between oligarchic families plundering the country and the ordinary people is enormously hyge, I would
even say there is an abyss between them.
The so-called political elite are trying to
keep people submissive. One can achieve
it either by giving nothing or by depriving
them of everything. Then, it’s enough to
throw a small sop (either handing out of
products at elections, or 10 dollars for the
vote), and a person is ready to believe you
and vote for you. You can take thousands
from public-sector employees and then
give them a hundred and present it as a
“great achievement”. Also, they make utility rates several times higher and then
grant a small discount of 5% and announce: well, you see that we have accomplished achievements, we take care of people and reduce the rates! Being in the Government, in Parliament, I can see that
people standing at the head of the state
think solely in terms of their own pockets.
This is a great sorrow for Ukraine. But
people do indeed elect them themselves.
— And how can one remedy such
situation?
— I think the European community
should take somewhat of a different approach in its support to Ukrainians, particularly, in helping a great part of the

population to get out of slavery. Literally,
by opening the borders for them. About 20
years ago I thought: “what one can do to
make our people accept NATO with confidence (and not how a television “zombie-box” intimidated about it), that this
block is favorable to Ukraine. Generally
speaking, people should see with their
own eyes what European values are in reality… Europe can help us with this by
holding a humanitarian action: take people for a tour to Western countries at least
for short-time. Our people predominantly
believe in myths and don’t understand the
reality. On the one hand, elder generation
that actively votes in elections, first of all,
feels nostalgia for its young years (the
times of the USSR) and doesn’t use hightech sources of information like the Internet. However, young people are apolitical.
Thus, it happens that elder people make
their choice instead of the young.
— Many people hope that “Europe
will help us”...
— There is no point to expect that Europeans will do everything instead of us.
We have to create Europe on our land by
ourselves. We will be self-sufficient only
when we have an open civil society that
shares European values. What does make
the West, the European Union attractive?
The fact that under no circumstances it
does not depreciate ethnic values which
are different in every country. Every coun-
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— In the new government you
were among the first who announced
about the issue of corruption,
weren’t you?
— The anti-corruption movement
which is being spread in the country now
is right. It’s a matter of principle. Politicians must be moved away from business
as much as possible. Business in politics,
which is still going on in Ukraine, is an
extremely bad thing. The majority in
power believes that the state is their own
company. Up to ten families solely are
growing rich for the account of 45 million people, at that they are diving their
hands into the State Budget that belongs
to people.
— Why today’s power is unable to
overcome the economic and political
crisis in the country?
— The reason is that the oligarchic
system is in power. Instead of giving
business an opportunity of development

— to reduce taxes, attract investments,
create jobs, we just hear that “there is no
money”, therefore it has to be drawn
from abroad and the people need to
tighten their belts. In order to get some
money, the government has dug deep
even into the social sphere. It cannot
continue endlessly. The authorities do
not understand that they provoke another protest among society. Another
notable feature: “to grab”, to seize everything and then run away somewhere.
Therefore, not such “disastrous businessmen” but believers in a strong state
should come into power. State builders
who think in terms of the country, the
nation and adopt laws keeping exactly
those criteria in mind. What will we leave
for the generations to come? What will
we look like in the world? What is the
image of our country? Pro-Ukrainian
pragmatists have to come in business and
de-monopolize markets, provide an opportunity to resume civilized relations
through the accession to the European
community, so that there is a possibility
to earn money honestly.
— We may also make use of America’s experience, for instance…
— Of course, we must use positive experience of other countries. But we have
to remember that the USA is a liberal and
business-oriented state that has been developing for more than 200 years. The
USA started to develop its economy after
the 1950’s, however, we should remember that till that time this country had
150 years old constitutional system. It’s
impossible to change people in one moment. People change over generations.
There was a good reason that Moses was
leading his people to the Promised Land
for so many years. Slaves were not supposed to get there. Being born in slavery,
Moses didn’t set his foot on the new land.
So, the Israelites needed 40 years.
Ukraine has passed 25. So now a lot of
things depend on the coherent policy
and support from Western countries,
Western elite that is brought up in statist
traditions. In fact, there are many selfsufficient, intelligent and patriotic people in Ukraine who first of all wish well-

Date and place of birth:
May 12, 1965, Halychyna, Lviv Region.
Education:
In 1988 graduated from the medical Faculty of the
Bohomolets National Medical University.
Speciality — Anesthesiologist. Completed a course
of legislation in the social sector under Georgetown
University, Washington DC, USA. Received the second
speciality of physician in Management of Health, higher
qualification grade.
Professional experience and public activities:
Worked as an anesthesiologist, an expert in resuscitation, physician — consultant and was Chairman of
Board of the Kyiv Medical Association. From 2007 to today — President of the Ukrainian Medical Association.
During the Orange Revolution, organized a network of
first-aid posts for the participants of street protests.
Four times in succession was elected the Head of the
Public Council under the Ministry of Health of Ukraine.
From December 1, 2013 to February 26, 2014 —
Coordinator of the Medical Service at Euromaidan. From
February 27, 2014 to December 2, 2014 — Minister of
Health of Ukraine. From November 27, 2014 — Member
of the Ukrainian Parliament, Deputy Head of the Committee of Health of the Parliament of Ukraine.
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try is independent. Nobody encroaches
upon his neighbor’s sovereignty, his peculiarities and territories. The idea of
unification in a common European home
has been spread and now it is a good path
for civilization development. It should be
kept in mind that nobody would do this
work for us. At this point, almost total
absence of pro-Ukrainian political elite
hinders us. Currently we have sheer profiteers in power in every sense of the
word. They trade Ukraine, the war, the
situation with Crimea, the posts, the fight
against corruption, etc. Who thinks
about small people? In Europe, the value
of a human being is raised to the highest
level. A civilized society is based on the
developed middle class. In this country
Yanukovich was systematically eliminating the middle class, and Yatsenyuk has
almost “finished it off”. It was done with
the purpose of not to have freedom-loving Ukrainians in the country, but only
obedient beggars. We are the county
with one of the richest potential in Europe: in terms of the territory, rich black
soil, educational level. Ukrainians have
made many important inventions, which
are being used by the whole world now.
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Priority activities:
Protection of physician’s and patient’s rights. Formation
of system of public health in Ukraine. Public involvement in making policy decisions. Professional self-governance and self-regulation of markets. Preservation
and protection of historic, cultural and architectural
heritage. Protection of miners’ interests.
International activities:
Organizer and participant of more than 30 all-Ukrainian
and international medical forums, congresses and
conferences. During the last 8 years has been a
representative of Ukrainian physician’s in the following
international organizations: World Medical Association
(WMA), European Forum of Medical Association (EFMA/
WHO) and Southeast European Medical Forum (SEEMF).
Scientific activities:
Author of four and editor of seven medical books.
Author of more than 50 scientific, many social and
political articles.
Family status:
Married, have two daughters.
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being for their country and only after that
they care about their own interests. The
point is that the West should make a bet
exactly on them.
— In your opinion, what exactly
should this support from Europe involve?
— Personally, I would focus on the
communities of professionals as one of the
options. Because they are the most consolidated in Ukraine. Withdrawal from the
country’s oligarchization could happen via
support provided to the communities of
professionals. For instance, I know about
a hundred people who are actually able to
reform the medical sector in Ukraine.
They are altruists who have good knowledge about public health system management and who could really build a new,
absolutely adequate European system in
the country within 3-5 years. Currently in
this country, we see the imitation of reforms. Therefore, we need to search for
and assist these communities of professionals, but not to the “servants of any authority” committed to “grant-eating”.
— What do you mean?
— It’s not a secret that as a matter of
fact, there are consultancy firms or charitable foundations in Ukraine that avoid
taxation and under the guise of noncommercial organizations tendering for some
project, win the bid and then live off this
project. For them, the final product pro10
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vides for the project closure. There are a
lot of issues concerning the implementation of reforms. Majority of such “characters” who proclaim themselves experts or
specialists – they merely write things that
are detached from Ukrainian reality. The
more such “professionals’ write, the fewer
real reforms are carried out in Ukraine. I
believe that exact deadlines should be
fixed for the implementation of proposals
and responsible people should carry out
such tasks. We have enough public activists who have already demonstrated results
and not just an endless process. That were
those public activists who were basis of
activity during the Euromaidan, because
unlike the first one Maidan in 2004, it was
a civic protest, not protest of politicians.
The old politicians were three times driven
out from Euromaidan stage; distrust to
them was extremely high. Then they
seized the power once again through manipulations. I was among those five ministers, who were representatives of NGOsector of Euromaidan in the new postrevolutionary government. It happened
for the first time in Ukrainian history!! By
the way, 15 ministers were representatives
of old political parties. No one from this
five Euromaidan ministers could not work
more than 9 months. Old-new system
blocked my activities. That was conscious
grab of power on the part of the Prime
Minister: none deputy of minister no
could be appointed without his personal
consent. Then Mr. Yatsenyuk says — you

see, your representatives of Euromaidan
haven’t been able to do anything. This is a
great manipulation. All because, I wasn’t
interested in the old corruption schemes
on which Yatsenyuk skillfully had a stranglehold from his predecessor Azarov.
While the Vice President of the United
States Joe Biden was delivering a speech in
the Ukrainian Parliament, he looked into
the Prime Minister’s eyes and said that
Ukraine is the most corrupted out of all
democratic countries…
— Do you feel disappointment?
— Not at all!! It’s my experience. I had a
chance to look at the system and the government from within. I could see how old
politicians behave in closed sessions. Unfortunately, Euromaidan hasn’t broken the
old system; although, it has overthrown
the tyrant.
— So, can we hope for the better future?
— I think so. Our state groans under
the power of the current system of oligarchs and clans. However, there are people who want to change something for the
better in Ukraine. I wish the West cooperates exactly with them. The old leaders of
political parties will never let Ukraine be
transformed into a civilized European
country. Therefore, the stake should be
done on new people. If the West wants to
have a neighbor which is “friendly” to Europe today and will not become “friendly”
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to Russia tomorrow, then, of course, it is
necessary to search and find exactly such
people. At the same time the old bureaucracy continues to plunder the state budget and it lasts for two years already. But if
we continue speaking positively, the voluntary movement is growing stronger
with these new, proficient people. Indeed,
they don’t have enough managerial experience yet, but they have their idea and
they are real patriots. These people are,
like our heroes, the participants of the war
with Russian terrorist forces, are the new
future of Ukraine.
— What is giving you the most
strength to believe in Ukraine’s better
tomorrow?
— Actually, the greatest support is that
people trust me. During the elections to
Parliament (I was an independent candidate with no party affiliation), there were
three more strong competitors — from
Svoboda party, from Batkivshchyna and
from People’s Front, in my electoral district. Altogether they threesome won the
same number of votes as I did own. People’s confidence is the most valuable thing.
— How can one gain such trust?
— As for myself, I always strive for being a man of my word. If I give my word,
I’ll do my best to fulfill what I’ve promised.
A word is equal to a formal contract in
civilized world. Nobody wants to deal with
the ones who break their promises, as the
most valuable thing for a politician is his
reputation. The current leaders of Ukraine
have the old disease — the one from the
times of Byzantine Empire and old backward Asia.
— What do you think when it comes
to the vectors of development, what
should be the immediate political
steps for Ukraine?
— I am attracted by the example of
France. It’s a well-known fact that they
have the fifth Republic of France now.
Why isn’t it the first or the second one? In
fact, a very important thing hasn’t happened in Ukraine yet — is the Constituent
Assembly. There is a need for serious
changes in the Constitution and adoption

of it at the Constituent Assembly. The present Constitution of our country was
adopted by those in the Parliament who
were delegated not for the adoption of the
Constitution but for making laws. I think
that now it’s high time to break this vicious
circle of the dualistic governance of the
executive authorities, where one part of
the executive power is headed by the President and another one is headed by the
Prime Minister. This eternal conflict between two branches of the executive power is in the current Constitution. At the
moment, we are getting the impression
that the Prime Minister is leading even the
President and the executive authorities are
even trying to lead the Parliament. Although, according to the Constitution,
Ukraine is a parliamentary presidential
republic. It is necessary to develop a new
system. I wish Ukraine would follow the
path of France and convoked the Constituent Assembly. The idea of the Constituent Assembly lies in the fact that delegates
from Ukrainian society - several thousand
representatives be those who haven’t been
in power before and will not pretend to
power in the nearest future. These are the
ones who shall adopt a new Constitution,
which would be subject to the public debate and as a result the third Ukrainian

Republic will be established. Such idea has
already appeared before. And this path
was followed by many European countries. This would help the recovery from
the existing political crisis, because the
Constitution is the agreement between the
power and the society with regard to who
is to fulfill certain functions. Thereupon,
new elections of all branches of government would take place. This would be the
legitimization of the new power and of
Ukraine in general in the eyes of Europe.
— What do you personally do to
help achieve this objective?
— Maidan is still going on for me. We
founded the political party “Social Movement “People’s Control”, and I am a member of its Political Council. It is one of the
three new political forces that has been
established after Maidan and now has already a serious representation within local
governments. Today our “People’s Control” has about 400 deputies — members
of the local authorities and it keeps growing faster. Ukraine needs new responsible
politicians and I am sure that such Ukrainian politicians are anticipated by Europe as
well.
The interview was conducted
by Alla Alymova
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