
З нового року більш ніж 130 тор-
гових найменувань лікарських 

засобів можуть зникнути з полиць 
аптек. Про це повідомив глава Дер-
жавної служби України з лікарських 
засобів Олексій Соловйов, пишуть 
«Коментарі».

«Станом на сьогодні 136 унікаль-
них препаратів, які не виробляються 
в Україні, не отримали сертифікацію 
за стандартом GMP. Тому є загроза 
того, що вони не зможуть продава-
тися в Україні в новому році», — ска-
зав Соловйов.

При цьому виконавчий дирек-
тор Асоціації міжнародних фарма-
цевтичних виробників Володимир 
Ігнатов зазначив, що процедура 
сертифікації по GMP-стандартах до-
сить тривала, тому більшість компа-
ній просто фізично не встигає про-

йти її до зазначеного терміну.
Крім того, на вітчизняному фар-

мацевтичному ринку є ще одна про-
блема — процедура ліцензування ім-
портних лікарських препаратів, яка 
повинна бути закінчена до 1 березня 
наступного року. Однак, як зазначає 
представник міжнародних фарма-
цевтичних виробників, процедура 
ліцензування обтяжена багатьма 
обставинами. Через усе це процес 
отримання ліцензії затягується.

«З настанням нового року укра-
їнці можуть зіткнутися з дефіцитом 
ліків, тому що через непроходження 
процедур сертифікації та ліцензу-
вання ті чи інші препарати не бу-
дуть ввозитися в Україну. Другим 
наслідком невдалих законодавчих 
ініціатив стане збільшення ціни на 
ліки, які були ввезені до набуття за-

коном чинності. Крім того, на фар-
мацевтичний ринок може поверну-
тися контрабанда, з якою останнім 
часом успішно бореться держава, 
або ж зросте відсоток підробок тих 
чи інших препаратів», — упевнений 
Ігнатов.

При цьому керівник аналітич-
ного департаменту компанії МО-
РІОН Олег Добранчук зазначив, 
що в першому півріччі 2012 року 
на українському ринку існувало 
694 міжнародних непатентованих 
найменування (діючої речовини 
лікарського засобу), які взагалі не 
виробляються в Україні, а ввозять-
ся як фармсировина. Їх відсутність 
призведе до того, що вітчизняні 
виробники не зможуть нормально 
працювати.

Відомості.UA

№ 46 (634)

15 - 21 листопада 2012 року

http://vidomosti-ua.com/

Події

З нового року в аптеках бракуватиме ліків

Ураган «Сенді» обійдеться 
Нью-Йорку в 30 млрд. 
Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо 
заявив про свій намір попросити у федеральної 
влади 30 мільярдів доларів на ліквідацію 
наслідків урагану «Сенді». Ці гроші влада штату 
планує витратити на ремонт доріг, мостів і 
тунелів, а також на відновлення зруйнованих 
будинків і видачу кредитів підприємцям, які 
зазнали збитків у результаті урагану. Частину 
коштів влада Нью-Йорка збирається витратити 
на модернізацію інфраструктури штату. 

Україна виділить на допомогу 
жертвам війни в Сирії 
мільйон гривень
Уряд України виділив один мільйон гривень на до-
помогу жертвам збройного конфлікту в Сирії. Про 
це повідомив директор Департаменту інформацій-
ної політики МЗС України Олег Волошин, передають 
УНН. Ця допомога буде надаватися через механізми 
ООН тим країнам, на території яких перебувають 
особи, що постраждали в результаті збройного 
конфлікту в Сирії.

19,7
стільки мільйонів, або 50% 
українців, у віці від 15 років є 
регулярними інтернет-корис-
тувачами. При цьому 13,3 міль-
йона осіб входять у глобальну 
мережу щодня. 

Україна може приєднатися до Митного союзу, якщо криза в ЄС 
продовжиться

Якщо криза в Європейському Со-
юзі продовжиться, то Україна 

може приєднатися до Митного сою-
зу Росії, Білорусі і Казахстану, пові-
домляє «Укрінформ» з посиланням 
на посла України в Росії Володимира 
Єльченка.

Варто відзначити, що до цього 
офіційний Київ досить обережно 
оцінював можливість вступу Украї-
ни до Митного союзу. Президент Ві-
ктор Янукович неодноразово заяв-
ляв, що мова йде не про повноцінне 
членство, а про співпрацю у форматі 
3+1.

З іншого боку, представники Єв-
росоюзу, з яким Україна вже довго 
готує договір про асоціацію і зону 
вільної торгівлі, раніше заявляли, 

що Митний союз і ЗВТ із ЄС — речі 
несумісні. 

«Ми не говоримо (Митному со-
юзу) ні «так», ні «ні». Перспективи 
є. Якщо ці тенденції (зі зростання 
взаємної торгівлі з країнами МС), 
які сьогодні існують, плюс ми бачи-
мо кризові явища в ЄС, будуть збе-
рігатися, то відповідь буде скоріше 
«так», ніж «ні», — сказав дипломат.

При цьому Єльченко пояснив, 
що в Україні виходять з того, що по-
трібно трохи часу, щоб Митний союз 
запрацював. Трапитися це може, за 
його прогнозами, до 2015 року, коли 
об’єднання «повинне набути свого 
остаточного вигляду».

Видання відзначає, що наразі 
українські експерти уважно вивча-

ють процеси формування колегі-
альних органів МС, а також еконо-
мічних процесів України та країн 
Митного союзу.

Так, уперше за останні п’ять ро-
ків спостерігається перевага обся-
гів торгівлі України з країнами МС 
над обсягами торгівлі з країнами 
Європейського Союзу. «На сьогодні 
це 42% в першому разі й уже мен-
ше 30% — у другому», — повідомив 
Єльченко.

Посол додав також, що Україна 
не відмовляється від євроінтеграції.

«Нам хотілося б бачити Україну 
в Європейському Союзі — в такому, 
яким він був позавчора. Те, що від-
бувається в єврозоні зараз, змушує 
задуматися», — сказав Єльченко.

Українцям готують нові комунальні 
тарифи

На нових депутатів від «УДАРу» почалися 
тиск і погрози

У партії «УДАР» заявляють про 
тиск на новообраних до нової 

Верховної Ради «мажоритарників» 
і «списочників». Про це заявив на-
чальник штабу й 5-й номер спис-
ку «УДАРу» Віталій Ковальчук в 
інтерв’ю «ЛIГАБiзнесIнформ», від-
повідаючи на запитання, чи відчу-
ваються спроби влади сформувати 
майбутню більшість.

«Так. Відчуваємо. Уже почи-
наються тиск і погрози. Ми про ці 
факти знаємо», — заявив він.

За його словами, погрожують 
«і мажоритарникам, і списочни-
кам».

Відповідаючи на запитання, чи 
впевнені вони у своїх депутатах 
і які будуть дії, якщо хтось таки 
вступить у змову з владою, Ко-
вальчук сказав:

«У фракції будуть чіткі прави-
ла, що виключають, зокрема, віль-
не голосування».

«На сьогоднішній момент 
«УДАР» — команда, яку об’єднує 
ідея. У нас немає людей, що купи-
ли місце в списку. У всіх рівні пра-
ва», — сказав він.

«Ми відстоюємо позицію пер-
сонального голосування. Ні про 
яке забирання карток не може 
бути й мови. Це дитинство. Ми до-
віряємо своїм людям. Всі вони сві-
домі, самодостатні й дорослі осо-
бистості. Усі усвідомлюють свої дії. 
І немає кращого способу контр-
олю, ніж совість. Зрадити можна 
лише один раз», — додав він.

При цьому Ковальчук виклю-
чив можливість переговорів із 
владою, відповідаючи на запитан-
ня про позицію, якщо Кличку за-
пропонують посаду спікера.

«Вступ у будь-які переговори 

з нинішньою владою для нас не-
можливий. В «УДАРу» свій шлях. 
І в нас є політична воля для того, 
щоб цей шлях пройти», — заявив 
він.

Відповідаючи на запитання, 
чи будуть ударівці голосувати за 
проекти Партії регіонів, він відпо-
вів: «Ми дуже здивуємося, якщо 
Партія регіонів запропонує зако-
нопроект, спрямований на благо 
країни й людей».

Відповідаючи на запитання, чи 
буде партія голосувати за обран-
ня президента в парламенті, він 
сказав: «Є Конституція, яка чітко 
встановлює, як і ким обирається 
президент у нашій країні. Звичай-
но, за такий законопроект ми го-
лосувати не будемо».

Як відомо, у вівторок до офісу 
чоловіка депутата Лесі Оробець 
увірвалися невідомі у масках і про-
вели обшук.

За словами Оробець, їй на 
мобільний зателефонували з при-
хованого номеру і запропонували 
«вирішити питання шляхом полі-
тичних переговорів».
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Нацкомісія, що регулює вар-
тість компослуг у державі, 

пропонує нову методику розра-
хунку тарифів.

Основний аргумент комісії — 
низька якість послуг далека від їх 
високої вартості, йдеться в сюжеті 
ТСН.

Перехід на нову систему має 
позначитися двома етапами під-
вищення вартості послуг, а років 

через 5 ціна почне знижуватися.
«Перша вигода гарантована. 

Підприємство зменшує видатки. 
Друга — якщо компанія буде зни-
жувати швидше, то половина цієї 
економії залишиться у споживача. 
Ця модель заснована на тому, що 
тариф буде зменшуватися», — по-
яснив директор департаменту роз-
витку у сфері комунальних послуг 
Нацкомісії Дмитро Арлачов.

Колишній комунальний мі-
ністр Олексій Кучеренко у добрі 
наміри авторів реформи не вірить.

Він підозрює, що такою піар-
акцією українців після виборів 
усього лише готують до банально-
го підвищення цін на комуналку.

«16 млрд. на цей рік закла-
дено погашення з держбюджету 
збитковості підприємств теплоко-
муненерго. Далі це не дозволить 
робити ні МВФ, ні економічна 
ситуація, тому уряд підвищувати-
ме тарифи», — переконаний екс-
урядовець.

20 листопада набирає чинності 
новий Кримінально-процесуаль-
ний кодекс (КПК), який повністю, за 
словами експертів, змінить судову 
та слідчу процедуру в країні.

Із запровадженням цього закону 
буде скасовано порушення кримі-
нальної справи. Як тільки правоохо-
ронці отримають заяву про злочин 
(або самі виявлять такий) і внесуть 
інформацію про це до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань, тут же 
почнеться це розслідування без про-
цедури «порушення». Стандартний 
термін — 2 місяці, за нетяжкі зло-
чини його можуть продовжити до 7 
місяців, за тяжкі — до року. 

Скасовується спрямування су-
дом справи на «дорозслідування». 

Вироки будуть лише двох видів — 
виправдувальний і обвинувальний. 

Зрівняють права захисників та 
обвинувачення. Адвокати отрима-
ють право (як і слідчі) збирати до-
кази і представляти їх суду. Що є до-
казом, а що — ні, вирішуватиме суд 
(зараз це можуть робити і слідчі). 

Допуск до участі в суді отрима-
ють лише адвокати, які матимуть 
відповідні свідоцтва. Таким чином, 
припиниться практика, коли захис-
ником обвинуваченого може висту-
пати будь-хто, навіть його родичі.

Буде запроваджено поняття 
«угода з правосуддям». Якщо обви-
нувачений надасть слідству всі необ-
хідні факти для розкриття злочину, 
йому можуть офіційно пом’якшити 
покарання. 

Запроваджується домашній 
арешт. Він може супроводжувати-
ся «електронними кайданами», які 
сигналізуватимуть про місце пере-
бування підсудного. Крім того, як 
додатковий захід буде дозволено ви-
лучення закордонного паспорта. 

У судах приберуть клітки з мета-
левих жердин і натомість встанов-
лять бар’єри з оргскла. Також там 
з’явиться обладнання для прове-
дення відеоконференцій. Тим, кому 
загрожуватиме довічне ув’язнення, 
дозволять вимагати для себе суду 
присяжних. 

Якщо не йдеться про особливо 
тяжкі злочини (вбивство, зґвалту-
вання), то суд, навіть арештувавши 
людину, має в постанові вказати, під 
яку заставу обвинувачений може ви-
йти на волю. Якщо за обвинувачено-
го протягом 5 діб буде внесена заста-
ва, він може звільнитися з-під варти. 

Буде створено Державне бюро 
розслідувань (ДБР) — новий орган, 
якому перейде розслідування зло-
чинів, скоєних високопосадовцями, 
співробітниками правоохоронних 
органів і суддями.

Водночас уведення в дію нового 
кримінально-процесуального ко-
дексу не вплине на розслідування 
справ щодо Юлії Тимошенко. Про 
це в інтерв’ю газеті «Комерсант-
Україна» заявив керівник Головного 
управління з питань судоустрою АП 
Андрій Портнов.

— На розслідування будь-яких 
справ закон впливає докорінно. 
Приміром, він пом’якшує міру запо-
біжного заходу за ненасильницький 
злочин, — сказав він. — Але на осіб, 
які пройшли кримінально-правову 
процедуру до ухвалення цього ко-
дексу, його дія, звичайно ж, не по-
ширюється.

Підготовлено за матеріалами 
українських ЗМІ

Чого чекати від нового Кримінально-
процесуального кодексу

Україна потрапила до переліку країн 
із проблемами свободи слова

Білорусь, Угорщина, Туреччи-
на та Україна показують не-

безпечні приклади відступу від 
свободи слова. Свідченням цього 
є заява Міжнародного інституту 
преси. 

Ці чотири країни є «країна-
ми зосередження уваги» у цьому 
списку та розміщені на сайті МІП, 
який буде висвітлювати події по 
всьому континенту, що впливають 
на свободу медіа. В організації на-
голосили, що ці чотири країни об-
рано не тому, що вони найгірші чи 
є єдиними правопорушниками, а 
тому, що кожна з них показує сим-
волічні елементи зростаючої за-
грози свободі ЗМІ в Європі. 

Окремо в МІП наголосили, що 
в Україні спостерігалися як пору-
шення свободи ЗМІ на шляху до 
парламентських виборів 28 жов-
тня 2012-го, так і розгляд парла-
ментом пропозиції про повернен-
ня кримінальної відповідальності 
за наклеп. 

Нагадаємо, 2 жовтня Верхо-
вна Рада прийняла рішення про 
скасування прийнятого раніше у 
першому читанні проекту Закону 
«Про внесення змін до Криміналь-
ного та Кримінально-виконавчого 
процесуального кодексів України 
щодо посилення відповідальності 
за посягання на честь, гідність і ді-
лову репутацію людини».


