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«Лікар-гастроентеролог приписав 
«Мезим». Періодично приймаю 
цей препарат уже декілька років. 
Тому добре знаю, як він діє на мій 
організм. Проте протягом останніх 
місяців змушена була декілька 
разів купувати нову упаковку «Ме-
зима», оскільки результатів його дії 
не відчула. Хоча препарат брала 
у відомих мережевих аптеках. Ду-
маю, що там продавали фальсифі-
кат», — лист такого змісту надійшов 
у редакцію від нашої читачки з 
Луцька. Він став приводом для того, 
аби поговорити про якість ліків, 
що продаються в аптечній мережі 
Волині. 

Щодо конкретної ситуації з «Ме-
зимом», то виконувач обов’язків на-
чальника Державної служби лікар-
ських засобів у Волинській області 
Валентин Колотуха зазначив, що 
треба розрізняти поняття «неякіс-
ні», «фальсифіковані» та «неефек-
тивні» ліки. Зокрема, що стосується 
препарату «Мезим», то в багатьох 
європейських країнах він узагалі не 
зареєстрований як лікарський засіб 
через свою сумнівну ефективність. 

Про те, що неякісні та фальсифі-
ковані ліки в нашій державі є, свід-
чить і офіційна статистика. Зокрема, 
за даними Держслужби України з лі-
карських засобів, протягом минуло-
го року її спеціалістами було надано 
412 приписів про заборону реаліза-
ції, зберігання та застосування не-
якісних, незареєстрованих і фальси-
фікованих лікарських засобів. Із них 
156 приписів щодо 107 серій 113 на-
йменувань неякісних ліків; 34 при-
писи щодо 34 серій 16 найменувань 
фальсифікованих ліків; 221 припис 
щодо 272 найменувань незареєстро-
ваних ліків.

Було утилізовано або повернуто 
постачальнику близько 3,5 мільйона 
упаковок неякісних, фальсифікова-
них і незареєстрованих препаратів 
на суму 35 мільйонів гривень. У 2011 
році найчастіше вилучали з обігу 
через невідповідність вимогам зако-
нодавства продукцію виробництва 
Індії. Яка ж ситуація на Волині? 

Як зазначив «Відомостям» ви-
конувач обов’язків начальника Дер-
жавної служби лікарських засобів у 
Волинській області Валентин Коло-
туха, в аптечній мережі, починаючи 
з 2011 року, не виявлено ні одного 
фальсифікованого лікарського засо-
бу. Хоча неякісні виявляли. 

— У 2011 році лабораторією з 
контролю якості лікарських засобів 
було проведено 1266 аналізів зразків 
лікарських засобів, із них усього 28 
не відповідали вимогам чинного за-
конодавства щодо якості, — зазна-
чив посадовець. — З початку цього 
року ми провели лабораторні до-
слідження 198 зразків лікарських 
препаратів, із них 10 не відповідали 
вимогам нормативно-аналітичної 

документації. 
Разом із тим Валентин Колотуха 

наголосив, що якщо у громадянина 
виникла підозра щодо якості лікар-
ського засобу, то він може звернути-
ся зі скаргою до будь-якого терито-
ріального органу Держлікслужби.

— Після отримання такої пред-
ставники нашої служби вилучають 
лікарській засіб у тому аптечному 
закладі, який вказано у скарзі. Під-
озрілий препарат віддають на екс-
пертизу до лабораторії, і його обіг 
в аптеці тимчасово забороняється. 
Вартість лабораторного досліджен-
ня лікарського засобу громадянин, 
що звернувся зі скаргою, не сплачує, 
— сказав пан Колотуха. — Якщо ж 
встановлюється його неналежна 
якість, Держлікслужба України за-
бороняє обіг такого препарату та 
проводить подальше дослідження.

Спеціаліст також зазначив, що 
якщо лікарський засіб не дає належ-
ної дії, то це не обов’язково фальси-
фікат.

— В Україні за результатами ми-
нулого року в обігу перебуває 1% 
неякісних і фальсифікованих ліків. 
Втрата якості лікарського засобу 
також є важливою проблемою, бо 
такий препарат може не мати ліку-
вального ефекту, а це та сама шкода, 
адже може вплинути на кінцевий 
результат лікування. Препарат може 
втратити якість через порушення 
умов його транспортування по-
стачальниками чи порушення умов 
зберігання в аптечному закладі. Те-
рапевтична дія ліків може зменшу-
ватися також і внаслідок звикання 
організму, якщо ви приймаєте їх 
упродовж багатьох років. 

Аби не придбати фальсифікат, 
Валентин Колотуха радить спожи-
вачам дотримуватися декількох пра-
вил. А саме: не купувати ліки з рук, 
звертати увагу на якість упаковки, 

на якій слід перевірити термін при-
датності, а якщо виникне підозра, 
то порівнювати серію та заводський 
номер упаковки з аптечними доку-
ментами на ліки.

Відповідаючи на запитання про 
те, які препарати підробляють най-
частіше, керівник волинської Держ-
лікслужби відповів: «Ті, які найбіль-
ше рекламують». 

Він навів приклад, коли у Василь-
кові Київської області було виявлено 
підпільний цех із виробництва ліків. 
А виготовляли там кустарним спо-
собом «Мезим», «Кетанов» та інші. 

До речі, у листопаді 2011-го на-
був сили Закон України «Про запо-
бігання фальсифікації лікарських 
засобів», яким встановлюється кри-
мінальна відповідальність за під-
робку ліків. До цього фальсифіка-
тори відбувалися лише штрафом у 
розмірі від 17 до 1500 гривень. Тепер 
же такі дії караються штрафом від 17 
до 34 тисяч гривень або позбавлен-
ням волі строком до трьох років. 

У разі, якщо йтиметься про орга-
нізацію виробництва фальсифікова-
них лікарських засобів або продажу 
цих «ліків» у особливо великих роз-
мірах, повторно чи групою осіб, то 
покаранням буде позбавлення волі 
строком від трьох до п’яти років. 
Якщо ж ці дії спричинять смерть 
особи або інші тяжкі наслідки, то 
винних буде покарано позбавлен-
ням волі строком від п’яти до десяти 
років.

Валентин Колотуха також по-
відомив, що на сайті Держлікслуж-
би України розпочав роботу розділ 
«Інформація для споживача». Там 
українці зможуть отримати деталь-
нішу інформацію щодо питань, які 
можуть зацікавити наших громадян, 
коли вони купуватимуть лікарські 
засоби.

Наталка СЛЮСАР

До редакції «Відомостей» звер-
нулася жителька міста Луцька, 

мешканка п’ятиповерхівки, що на 
вулиці Відродження. Її квартира 
знаходиться на останньому поверсі, 
й уже не раз протікав дах. Навесні, 
коли інтенсивно танув сніг, дійшло 
до того, що у квартирі вода капала зі 
стелі, треба було підставляти відра. 

Пані Валентина звернулася у 
ЖЕК із проханням провести ремонт, 
але їй відповіли, що будматеріали 
доведеться купувати за власні ко-
шти. Проте таких грошей у неї нема, 
жінка в розпачі. Каже, чула від зна-
йомих, що два роки тому в їхньому 
будинку дах ремонтували за кошти 
міського бюджету. Тому запитує, 
чи існують якісь механізми безко-
штовно провести такі роботи, адже 
мешканці платять за утримання 

будинку. То на що йдуть ці кошти? 
Її запитання ми переадресували за-
ступнику директора ЖКГ Луцької 
міської ради Надії Коленді. 

За її словами, з 2007 по 2010 роки 
в місті діяла окрема програма з про-
ведення капітального ремонту дахів 
за кошти міського бюджету. На її ре-
алізацію було взято позику в банку. 
Адже такі роботи дорогі. Скажімо, 
капітальний ремонт плоского даху 
коштує в середньому 150 тисяч гри-
вень, шатрового — 500 тисяч. 

— За цією програмою було зро-
блено чимало об’єктів, — розповідає 
Надія Михайлівна, — і найбільше у 
докризові часи — 2007-2008 роки. 
Тепер же таких грошей немає. На 
сьогодні ми націлюємо житлово-ко-
мунальні підприємства, щоб вони 
робили ремонти в межах тих коштів, 

які люди сплачують по тарифу за 
утримання будинку. В затверджено-
му міською радою тарифі на утри-
мання будинків передбачені кошти 
тільки на поточний ремонт. У тариф 
закладається вартість робочої сили, 
наприклад, слюсаря, електрика, по-

крівельника, штукатура. 
Тобто ЖЕК відповідно до спла-

чених мешканцями коштів може на-
дати робочу силу для ремонту, тран-
спорт, скраплений газ, аби розігріти 
руберойд, смолу. 

— На матеріали закладено тіль-
ки 5% від вартості робочої сили, 
— продовжує Надія Михайлівна. 
— Тобто ми не закладаємо у тариф 
вартість матеріалу для капітально-
го ремонту покрівлі, це неможливо, 
тоді тариф буде дуже великим. Зде-
більшого ЖЕКи стараються виділя-
ти кошти на ремонти місць загаль-
ного користування — над сходовою 
кліткою, ліфтом.

Отже, за руберойд, яким латають 
дах, жильцям потрібно заплатити з 
власного гаманця. За приблизними 
підрахунками, щоб був ефект, треба 

руберойдом встелити мінімум 100 
м2 даху. Зважаючи на те, що один 
рулон коштує 250 гривень і його ви-
стачає на 10 м2, то виходить дві з по-
ловиною тисячі. До того ж руберойд 
стелять у два шари. 

Надія Коленда повідомила, що є 
багато випадків, коли мешканці самі 
купували матеріали. 

— Ми роз’яснюємо людям, але 
часто вони не хочуть розуміти, що в 
середньому 90% житла приватизова-
но, — продовжує Надія Коленда. — І 
це означає, що людина є власником 
не тільки своєї квартири, а й усіх 
допоміжних приміщень будинку, 
сходової клітки, підвалу, даху і так 
далі. Це спільна сумісна власність, і 
власники зобов’язані брати участь в 
її утриманні. 

Людмила ШИШКО
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Санаторію «Згорани» облаштують 
комп’ютерний клас

Суд дозволив виїжджати за 
кордон банківським боржникам

На перинатальний центр у Луцьку 
цьогоріч виділили 30 мільйонів

Дитячий протитуберкульозний 
санаторій «Згорани», при яко-

му діє школа І-ІІ ступенів, — чи не 
єдиний освітній заклад на Воли-
ні, де немає комп’ютерного класу. 
Про це розповів голова обласної 
ради Володимир Войтович.

— Цій школі вистачить і шес-
ти комп’ютерів. Кошти треба шу-
кати або у внутрішніх резервах, 
або ж виділяти додатково. Діти, 
які лікуються в санаторії і пара-
лельно вчаться у школі, перебува-
ють там до трьох місяців. А за цей 
час усі набуті навички роботи за 
комп’ютером втрачаються. Цього 

не можна допускати, — наголосив 
Володимир Іванович.

Як з’ясувалося, санаторію 
«Згорани» потрібно усього 25 ти-
сяч гривень для облаштування 
комп’ютерного класу. Головний 
фінансист області Ігор Никитюк 
дорікнув завучу школи Мико-
лі Середюку, мовляв, сума надто 
дріб’язкова, щоб виносити її на 
розгляд обласної ради.

— Ви неправильно звернулися, 
25 тисяч — це не проблема. Ми ви-
діляємо мільйони на будівництво, 
а це дріб’язок, — сказав Никитюк.

Ірина КОСТЮК

Вищий спеціалізований суд 
України (ВССУ) ухвалив рі-

шення, після якого суди більше не 
можуть обмежувати виїзд за кор-
дон проблемних позичальників. 

Як пишуть «Коментарі» з по-
силанням на «Деловую столицу», 
згідно з рішенням ВССУ, суди 
нижчих інстанцій не можуть 
приймати від банків клопотання 
про заборону на виїзд за кордон 
проблемних позичальників. Щоб 
тиснути на боржників, кредитори 
прагнуть отримати такі заборони 
практично завжди. 

Забороняючи банкірам обмеж-
увати пересування клієнтів, ВССУ 
все ж залишив одну лазівку, яка 
теоретично може зробити пози-
чальників невиїзними. Суд зможе 
накладати на боржника заборо-

ну на виїзд за кордон у тому разі, 
якщо з такою вимогою звернеться 
виконавча служба, яка де-факто 
без такої заборони не може вико-
нати рішення суду про стягнення 
майна.

ВССУ також уточнює, що пе-
решкодити банку в стягненні жит-
ла, посилаючись на проживання в 
ньому малолітньої дитини, можна 
тільки в тому разі, якщо вона була 
прописана в квартирі або будинку 
під час оформлення іпотеки. 

Крім того, суди більше не мо-
жуть дозволяти банкам подвій-
не погашення іпотечних кредитів 
(виплату боргу та стягнення заста-
ви синхронно), а також відмовля-
ти в розгляді спорів між банками 
та клієнтами, якщо у цій справі 
вже є рішення третейського суду.

Фінансування майбутнього 
перинатального центру в 

Луцьку на цей рік — 30 мільйонів 
гривень. Про це повідомив голова 
Волинської облдержадміністрації 
Борис Клімчук.

— Луцький проект відрізня-
ється від решти, що реалізуються 
в Україні. Наш центр — це два в 
одному: сучасний технологічний 
перинатальний центр і пологовий 
будинок на 60 ліжок, — зауважив 
він. — Луцьк сьогодні залишається 
єдиним обласним центром, де пра-
цює тільки один родильний дім. У 
Ківерцівському, Рожищенському 
та Луцькому районах є спеціалізо-
вані відділення, сумарно це близь-
ко 30 ліжок. Але цього недостат-
ньо, адже на Волині є тенденції до 
збільшення народжуваності. 

Загалом кошторисна вартість 
проекту з будівництва перина-
тального центру, в якому мають 
рятувати недоношених малюків, 
вести складні вагітності й важкі 
пологи, становить понад 80 млн. 
гривень. Уведення в експлуатацію 
заплановане на 2013 рік. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Найчастіше фальсифікують ліки, 
які рекламують

Українські готелі оштрафують 
через Євро-2012
Готелі, які, користуючись своїм становищем на ринку, 
перед футбольним чемпіонатом Євро-2012 значно 
підвищили ціни на проживання, можуть бути пока-
рані Антимонопольним комітетом на 10% від річного 
обороту, повідомив перший заступник голови АМКУ 
Рафаель Кузьмін. За його словами, АМКУ також пере-
вірить об’єкти, розташовані поблизу автомагістралей 
за напрямками Львів — Київ, Київ — Харків, Харків — 
Донецьк.

В Україні зростає кількість 
крадіжок через банкомати
За даними відділу боротьби з кіберзлочинністю МВС, 
дедалі збільшується кількість випадків «банкоматно-
го» шахрайства. Зловмисники викрадають кошти з 
електронних платіжних карток українців за допо-
могою спеціальних пристроїв. Протягом 2011 року 
міліція зафіксувала 45 таких випадків. Спритники 
копіюють PIN-коди, за допомогою яких із банківських 
рахунків громадян викрадають кошти.

37%
стільки українців нічого не чули 
про введення в Україні системи 
екстреної допомоги «112». Та-
кими є результати опитування 
соціологічної групи «Рейтинг». 

  ПРОБЛЕМИ ЖКГ

Так перевіряють якість ліків  

Щоб дах не протікав, мешканцям багатоповерхівок треба «скластися» на ремонт


