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Військовою прокуратурою 
Луцького гарнізону прово-

диться постійна робота щодо 
попередження, виявлення і при-
пинення корупційних правопору-
шень та інших протиправних дій, 
вчинених службовими особами 
військових комісаріатів Волин-
ської області, військових частин 
та установ Збройних Сил України, 
Міністерства оборони України, 
Державної прикордонної служби 
України та внутрішніх військ Мі-
ністерства внутрішніх справ Укра-

їни, які знаходяться на території 
Волинської області.

З метою якісного і ефективно-
го здійснення своєї правозахисної 
діяльності військова прокуратура 
Луцького гарнізону інформує гро-
мадян про те, що у разі вчинення 
відносно них або інших осіб коруп-
ційних правопорушень службови-
ми особами військових комісаріа-
тів, призовних комісій усіх рівнів, 
територіального центру комплек-
тування військовослужбовцями за 
контрактом та військових частин 
Волинської області, вимагання 
цими службовими особами гро-
шей, товарів, робіт, послуг тощо, а 
також у разі вчинення ними інших 
протиправних дій громадяни мо-
жуть звернутися за допомогою у 
військову прокуратуру Луцького 
гарнізону за наступною адресою: 
Волинська область, м. Луцьк, вул. 
Стрілецька, 2 тел./факс (0332) 24-
00-00, 24-90-02.

Майор юстиції, військовий 
прокурор Луцького гарнізону 

Сергій БОТНАРЬ

В Україні заготовляються вкрай 
недостатні обсяги крові та її ком-
понентів, викликає стурбованість 
низька якість препаратів крові. 
Повністю відсутні гарантії безпеки 
донорської крові. Дуже низька 
якість тест-систем. Технології, які 
використовуються при переробці 
й заготівлі компонентів крові, за-
старілі. Це тези не з журналістських 
публікацій-жахалок, а з засідання 
комітету Верховної Ради України з 
питань охорони здоров’я, що від-
булося наприкінці минулого року. 
Що насправді відбувається з донор-
ською кров’ю і які хвороби ризикує 
«підчепити» той, кому необхідне 
переливання,  з’ясовували «Відо-
мості».

Страх заразитися небезпечною 
хворобою через донорську кров — 
безпідставний. Про це повідомили 
кореспонденту «Відомостей» у Во-
линській обласній станції перели-
вання крові. 

— Донорська кров на нашій 
станції проходить декілька етапів 
перевірки, — зазначив головний лі-
кар Юрій Кременець. — По-перше, 
людина, яка хоче здати кров, має 
пройти елементарний медогляд: наш 
лікар вимірює температуру тіла, 
тиск. Відразу беремо печінкові про-
би та визначаємо дані загального 
аналізу крові (гемоглобін, лейкоци-
ти, еритроцити та ін.).  Якщо люди-
на успішно пройшла перший етап, 
її допускають у донорський відділ. 
Після здачі кров перевіряють на на-
явність інфекцій: вірусу імунодефі-
циту людини, вірусів гепатиту А, В 
і С та збудника сифілісу.  Якщо по 
одному з цих показників отримує-
мо позитивний аналіз, ми заносимо 
дані громадянина у комп’ютерну 
базу і він більше не може бути доно-
ром. Кров же йде на утилізацію.   

Пан Юрій зазначив, що сьогод-
ні у медицині переливання цільної 
крові практично не використову-
ють: її переробляють на складові 
частини, кожна з яких має свій тер-
мін зберігання. Компоненти з ко-
ротким терміном зберігання йдуть 
на видачу, а плазма крові, яка може 
зберігатися до 5 років, відправляєть-
ся у «карантин». 

— Протягом 180 діб на її вико-
ристання накладається заборона. 
Потім ми проводимо додаткові ана-
лізи і лише тоді даємо її лікарняним 
закладам, — наголосив головлікар. 

«Відомостям» підтвердили в 
управлінні охорони здоров’я, що в 
області жодна людина не заразила-
ся ВІЛ через переливання крові. Не 
було останніми роками випадків і 
скарг на зараження гепатитом. Хоча 
ще декілька років тому така пробле-
ма існувала: тестування крові на на-
явність вірусу гепатиту не проводи-
ли. Проте, як наголосив один лікар, 
якщо ми про проблему не знаємо, то 
це не означає, що її немає.

Очевидно, що проблема все-таки 
є. Адже інакше про неї не говорили б  
на найвищому рівні — у профільно-
му парламентському комітеті.

Отож, що в Україні не так? 
Виявляється, у нас кров пере-

віряють застарілими методами. В 
усьому світі уже давно введено  ге-

нотестування донорської крові (на 
рівні ДНК). Понад те, деякі країни 
перейшли на використання тільки 
знешкодженої від небезпечних ві-
русів плазми крові та інших компо-
нентів. У нас цей метод — у зародку.

Таким чином сьогодні наша дер-
жава гарантує лише те, що з компо-
нентами донорської крові хворому  
не занесуть таких хвороб, як СНІД, 
гепатит А, В і С та сифіліс. Щодо ін-
ших вірусів — таких гарантів немає. 
Просто у нас їх не виявляють. 

«Відомості» поцікавилися, які 
ж ще хвороби теоретично можливо 
«підчепити» через донорську кров. 
З’ясувалось, їх є достатньо. До них 
належать вірус герпесу, інфекцій-
ний мононуклеоз (вірус Епштейна-
Барр), токсоплазмоз, трипаносомоз 
(африканська сонна хвороба), бру-
цельоз (мальтійська лихоманка), 
тиф, кір, сальмонельоз і колорадська 
кліщова лихоманка. Американські 
вчені схильні вважати, що через пе-
реливання крові може передатися 
навіть хвороба Альцгеймера.

І ще один цікавий момент. Вияв-
ляється, у нашій державі всі дані про 
кров з 2007 року засекречені. Наказ 
№949 Служби безпеки України від 
28.12.2007 року, пункт 2.1.19: «Відо-
мості про норми, обсяги заготівлі 
донорської крові або її препаратів:  

за окремими показниками — цілком 
таємно; за сукупністю всіх показни-
ків — таємно».

Ніде у світі цієї інформації не 
засекречують. В Україні ж чомусь 
вважають, що така інформація ста-
новить загрозу для безпеки країни. 
Саме тому отримати дані, скільки 
крові у нас «бракується» — немож-
ливо.

У Волинській станції переливан-
ня крові лише запевнили, що у на-
шій області донорської крові достат-
ньо (кожна область заготовляє кров 
сама для себе). 

—  Всесвітня організація охоро-
ни здоров’я стверджує, що на одно-
го жителя повинно заготовлятися 
12-15 мілілітрів крові. На Волині цей 
показник становить 13 мілілітрів, — 
сказав Юрій Кременець. — Це третій 
показник в Україні. В цілому ж по 
державі донорської крові не виста-
чає. Середній показник становить 9 
мілілітрів на особу. 

Ми підійшли до найбільш болю-
чого питання: а донори хто? 

— Найбільше донорської кро-
ві надходить від родичів тих, хто її 
потребує, — розповів Юрій Креме-
нець. — Є й такі, які отримують за 
це гроші. У нашій області, згідно з 
затвердженим кошторисом, платні 
донори отримують по 100 гривень. 
Але це вже перевірені люди, їх не так 
багато. Решта ж отримують два дні 
вихідних і талони на харчування на 
25 гривень. Донор сам вирішує — 
взяти талон на сніданок у їдальні чи 
отримати грошову компенсацію.

До речі, в області проживає дві 
тисячі 350 почесних донорів (це 
ті, хто здав кров 40 разів) і є навіть 
один заслужений (в Україні таких 
трохи більше сотні). Людям, які 
отримали звання почесного донора, 
держава доплачує 10% від розміру 
мінімальної пенсії — на сьогодні це 
майже 90 гривень.

Наталка СЛЮСАР

Перевізники не зможуть подава-
ти заявку на конкурс на право 

виконання пасажирських переве-
зень, вказавши в конкурсних умо-
вах орендований рухомий склад. 
На цьому наголосив віце-прем’єр-
міністр Борис Колесніков. Він по-
яснив рішення тим, що багато пе-
ревізників виконують вимогу щодо 
наявності рухомого складу лише но-
мінально: наприклад, у заявці вказа-
но 10 нових автобусів, а на маршруті 
реально їздить лише два. Ще одна з 

крайнощів — деякі з перевізників 
подають один і той самий автотран-
спортний засіб одразу на кілька кон-
курсів.

«Щоб не було фальсифікацій 
— коли виграє перевізник за прин-
ципом наявності рухомого складу, 
потрібно не враховувати орендова-
ний транспорт, який не є власніс-
тю перевізника. Адже часто буває, 
що перевізник заявляє орендовану 
техніку, а на маршруті її чомусь не-
має», — сказав Борис Колесніков. 

На переконання віце-прем’єра, по-
трібно створити так званий «чор-
ний список» перевізників. «Якщо 
перевізник фальсифікував свої до-
кументи, він повинен мінімум на 
рік позбавлятися права перевозити 
пасажирів. Просто позбавити пере-
візника ліцензії — не вихід, адже 
він може відкрити інше приватне 
підприємство. Потрібно саме по-
збавляти особу права здійснювати 
пасажирські перевезення», — наго-
лосив міністр.
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Події

  ПЕРЕСТРАХОВКА

  ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

  ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА ПОВІДОМЛЯЄ

Українські інтернет-магазини 
тікатимуть за кордон

За утримання молодняка ВРХ 
селянам даватимуть дотацію

На захисті прав громадян 
від корупції

Після масштабних перевірок 
правоохоронцями інтернет-

компаній український он-лайн-
бізнес масово готується до пере-
міщення своїх серверів за кордон.

Під «прес» правоохорон-
ців першою потрапила компанія 
Футболка.ua, яка рекламувала в 
Інтернеті свою продукцію, далі 
була історія з файлообмінником 
ex.ua, потому зачепили «Дорож-
ній контроль», інтернет-магазини 
Rozetka.ua та Сокол.ua. Це приму-
сило більшість подібних компаній 
пакувати валізи. «У мене є свій не-
великий інтернет-магазин. Дивля-
чись на те, що зараз відбувається в 
цій сфері, я думаю перенести свій 
сайт в одну з європейських країн, 
може, до Німеччини або Люксем-
бургу», — ділиться Олег Воронен-
ко, власник сайту з продажу брен-
дового одягу.

За словами голови Асоціації 

розвитку інтернет-простору Ві-
ктора Левандовського, така ситу-
ація може стати тенденцією для 
України, адже тримати свої серве-
ри в українських дата-центрах стає 
небезпечно. «Переїдуть за кордон 
усі, хто цього ще не зробив. Там і 
хостинг дешевший, і безпечно: не 
потрібно боятися, що хтось при-
йде і без судового рішення забло-
кує твої сервери», — вважає він.

За утримання великої рогатої 
худоби селяни отримуватимуть 

державну фінансову підтримку. 
Відповідне рішення прийняв Каб-
мін 23 квітня, внісши зміни до 
Порядку нарахування податку на 
додану вартість, що сплачується 
до державного бюджету перероб-
ними підприємствами за реалізо-
вані ними молоко, молочну сиро-
вину та молочні продукти, м’ясо 
і м’ясопродукти, іншу продукцію 
переробки тварин, закуплених у 
живій вазі.

За наполяганням прем’єр-
міністра Миколи Азарова роз-
роблено механізм дотації «без-
посередньо в руки селянину», 
повідомили у прес-службі уряду. 
Відповідно до рішення, виплата 

спеціальної бюджетної дотації 
здійснюється фізичним особам за 
утримання ними молодняку ве-
ликої рогатої худоби, який наро-
дився в господарствах населення, 
та за збереження його до певного 
віку від дати подання відповідних 
документів.

Спеціальна бюджетна дотація 
виплачується за утримання мо-
лодняку ВРХ у розмірі:

— за молодняк ВРХ віком від 3 
до 5 місяців — 250 грн. за голову;

— за молодняк ВРХ віком від 6 
до 8 місяців — 500 грн. за голову;

— за молодняк ВРХ віком від 9 
до 11 місяців (включно) — 750 грн. 
за голову.

Для отримання дотації за мо-
лодняк ВРХ селяни повинні пода-
ти в сільські, селищні чи районні 
ради лише копії паспорта особи, 
ідентифікаційного номеру, пас-
портів ВРХ та номер рахунку в 
банку. Для перерахування коштів 
можна скористатися і тим рахун-
ком, який селяни вже відкривали 
для отримання відшкодування 
понесених витрат за вагу придба-
ної худоби. Перерахунок коштів 
Держказначейство здійснюватиме 
безпосередньо на зазначений се-
лянином банківський рахунок.

Донорська кров: порятунок чи небезпека

Порушено 222 кримінальні 
справи за нечесні тендери
З початку 2012 року в Україні порушено 222 криміналь-
ні справи щодо нечесних тендерів. Про це повідомив 
заступник голови ДПС України - начальник податкової 
міліції Андрій Головач. «Збитки державі сягнули більше 
0,5 млрд. грн.», — сказав Головач. Він також повідомив, 
що на 2012 рік для податкової міліції визначено сім 
пріоритетів діяльності. Одним із них Головач назвав за-
вдання повної ліквідації тіньового ринку алкоголю.

«Укртелеком» ще на 10% хоче 
збільшити плату за телефон 
«Укртелеком» запропонував Національній комісії 
з питань регулювання зв’язку та інформатизації 
збільшити граничні тарифи на фіксований місцевий 
зв’язок на 10%. У минулому році тарифи на місцевий 
сільський та міський зв’язок були збільшені в серед-
ньому на 13%. Це призвело до збільшення доходу 
компанії на 156 млн. грн. Водночас кількість фіксо-
ваних ліній скоротилася за рік на приблизно 400 
тисяч — до 9,7 млн. абонентів. НКРЗІ поки розглядає 
питання підвищення тарифів і рішення не прийняла.

36%
на стільки Кабмін буде підви-
щувати пенсії військовослуж-
бовцям. Поетапне підвищення 
пенсій заплановане до 1 січня 
2013 року. Про це повідомив 
віце-прем’єр-міністр, міністр 
соцполітики Сергій Тігіпко.

  ВПОРЯДКУВАННЯ

Перевізники зможуть возити пасажирів тільки 
власним, а не орендованим автопарком


