На пільгове кредитування
молодіжного житла в 2013-му
виділять 0,5 мільярда гривень
Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву просить передбачити у Державному
бюджеті України на 2013 рік 526,458 мільйона гривень
на надання пільгового довгострокового кредитування
молоді. Як повідомлялося, Держпрограму молодіжного
житлового кредитування на 2013-2017 рр., що передбачає забезпечення житлом більше 16 тис. молодих
людей, Кабінет Міністрів схвалив 24 жовтня 2012 року.

В українських кафе і
ресторанах заборонять курити
З 16 грудня набуде чинності закон про повну заборону
куріння в закладах ресторанного бізнесу, в тому числі
на дискотеках. Заборона торкнеться також куріння
кальяну й електронних сигарет. Штраф для власників
ресторанів — від 1 до 10 тисяч гривень. Згідно з прийнятим документом, заборонено куріння тютюну і на
зупинках громадського транспорту, в ліфтах і таксофонах, у закладах охорони здоров’я, в тому числі й на їх
території, а також у навчальних закладах і на дитячих
майданчиках.

Щоб поховати людину, потрібен
письмовий дозвіл прокурора

іністр внутрішніх справ
України Віталій Захарченко
підписав низку наказів про кадрові призначення в територіальних
підрозділах внутрішніх справ. Про
це повідомляє сайт МВС. Серед
інших міністр призначив начальником Управління МВС України
у Волинській області полковника
міліції Олександра Терещука. До
цього він працював начальником
Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків.
Щодо долі уже екс-головного
міліціонера Волині Богдана Щура,
то з поінформованих джерел «Відомостям» стало відомо, що його
призначено радником силового
міністра.

Події

Також наказом міністра призначено нових керівників міліції
у Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій,
Київській, Чернівецькій областях,
а також містах Києві та Севастополі.

Сільськогосподарські землі заборонили
продавати до 2016 року

В

дами охорони здоров’я й органами
прокуратури прописано дії правоохоронців і лікарів у разі виявлення
факту раптової чи насильницької
смерті. Тоді до них приєднуються
судмедексперти і прокурори.
Директор Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи
Ігор Жибак каже, що з прийняттям
спільного наказу МОЗ, прокуратури
та міліції розпочався справжнісінький бардак.
— Ми повинні були забирати всі
тіла в морг, досліджувати і складати
відповідні акти, — пояснив пан Жибак. — А випадки ж бувають різні.
Наприклад, люди забирають когось
із батьків із села лікувати в міській
лікарні, його виписують, а він помирає вдома у дітей. Це вже вважається
смертю поза місцем проживання.
Значить, цей покійник наш, хоча є
медична документація, що померлий був пролікований, виписаний
із лікарні з таким-то діагнозом.
Самі розумієте, якщо це рак, цироз
печінки, серцева недостатність, то і
так усе зрозуміло. Але ми їх мусимо
забирати. Не треба забувати і Закон
«Про поховання», де чітко вказано:
якщо родичі не хочуть робити розтин, вони пишуть заяву, в якій відмовляються від судово-медичної
експертизи.
Новий КПК ускладнив процедури огляду тіла та поховання ще більше, адже розтину підлягатимуть усі
померлі.
У ст. 238 КПК, яка регулює огляд
трупів, ідеться про таке: «Огляд
трупа слідчим, прокурором проводиться з обов’язковою участю судово-медичного експерта або лікаря,
якщо вчасно неможливо залучити
судово-медичного експерта». Після
огляду труп підлягає обов’язковому
направленню для проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
Розтин, як переконують в обласному бюро СМЕ, якщо він проводиться у робочий час, є безкоштовним. Платити доводиться лише

у тому разі, коли дослідження трупа
проводиться у позаробочі години.
Встановлення причини ненасильницької смерті вартує 232 гривні,
насильницької — 330 гривень.
Ні для кого не секрет, що в Україні бракує судмедекспертів і не вистачає холодильних камер, де можна
було б зберігати тіла. Візьмемо хоча
б нашу область.
— На Волині є вісім міжрайонних відділень і два районних, а також Луцьке відділення, до якого
входять Луцький і Рожищенський
райони, — повідав директор Волинського бюро судмедекспертизи Ігор
Жибак. — Станом на сьогодні кожен
експерт виконав навантаження на
півтори-дві ставки, а заробітну плату отримує, як за одну. Люди працюють на ентузіазмі. У системі охорони
здоров’я є тенденція до скорочення
працівників, і ми підпадаємо під
нього. Зважаючи на навантаження,
експертів уже не вистачає.
За його словами, з холодильним
обладнанням теж є проблеми, але їх
якось поки вдавалося вирішувати.
Наразі холодильники є в Луцькому,
Ковельському міжрайонних відділеннях, морозильні кімнати — у Нововолинську, Ратному, Володимирі-Волинському. Що буде далі, коли
кількість тіл на дослідження побільшає, страшно навіть уявити.
Але найбільшою морокою для
родичів померлих стане те, що тіло
покійника можна буде забрати з
моргу лише з письмового дозволу
прокурора.
— КПК іде врозріз із наказом №6
від 17.01.1995 року «Про розвиток
і вдосконалення судово-медичної
служби України», за яким ми працюємо, — констатував Ігор Іванович.
— У нас є законне право проводити
експертизу від десяти днів до місяця.
Виходить, що відразу видати родичам лікарське свідоцтво ми не можемо, а вони без нього не зможуть
отримати дозволу на поховання від
прокурора.
Ірина КОСТЮК

Міліція перекрила канал постачання фальсифікованих ліків
у Західну Україну
равоохоронці перекрили канал
масового постачання фальсифікованих ліків до Тернопільської,
Львівської, Хмельницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської та Рівненської областей.
Про це повідомили у прес-службі
Департаменту Державної служби
боротьби з економічною злочинністю МВС України. За словами керівника Департаменту ДСБЕЗ Сергія
Міщенка, оперативники встановили, що службові особи приватного
підприємства, яке не має відповідної ліцензії, створили розгалужену
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Згідно з новим Кримінальнопроцесуальним кодексом, який
набув чинності 19 листопада, усіх
померлих, незалежно від причини смерті, відправлятимуть
на судово-медичну експертизу,
а забрати тіло родича з моргу
можна буде лише з дозволу прокуратури. Раніше роботу судмедекспертів виконувала міліція, яка
констатувала смерть і за потреби
направляла труп на дослідження.
Тепер же ніхто не омине патологоанатома, а поховання, очевидно, затягнеться в кращому разі на
кілька днів. Тільки от де зберігатимуть тіло, поки родичі збиратимуть необхідні довідки? Деталі
з’ясовували «Відомості».

П

на стільки осіб у жовтні побільшало порівняно з вереснем населення України і склало 45 559 235
осіб, із них постійного населення
— 45 378 880 осіб. Таким чином,
уперше за 19 років зафіксоване
зростання чисельності українців.
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На Волині — новий начальник міліції

Така норма з’явилася з набранням чинності новим
Кримінально-процесуальним кодексом

Варто наголосити, що прийняттю подекуди абсурдного Кримінально-процесуального кодексу в
новій редакції передувало ухвалення спільного наказу між прокуратурою, МВС і Мінохорони здоров’я 25
жовтня 2011 року, яким визначено
порядок взаємодії між цими структурами при встановленні факту
смерті людини. Вже тоді він набув
резонансу, бо вніс свої «чорні» корективи у неприємний ритуал. Але,
як показує нинішній стан справ, це
були лише «квіточки».
У наказі є положення, які дозволяють правоохоронцям вимагати
розтин усіх без винятку померлих:
«Обов’язково направляють для проведення судово-медичного розтину
трупи людей із ознаками насильницької смерті (травми, асфіксія,
отруєння, дія високих температур,
електричного струму), підозр на
таку; трупи людей, смерть яких настала раптово, — без обмежень віку;
трупи людей, смерть яких настала
поза місцем постійного проживання; трупи людей, особу яких не встановлено».
У цьому наказі йшлося і про те,
що для проведення судово-медичного дослідження не направляють
«трупи людей віком до 50 років, померлих удома, за умови диспансерного спостереження за хворим і його
останнього огляду лікарем не більше, ніж за місяць до настання смерті
(при відсутності ознак насильницької смерті й підозр на таку)».
З моменту підписання цього наказу клопотів додалося і родичам
померлих, і медикам. До приїзду
працівника міліції або прокуратури
останнім заборонено не тільки видавати лікарську довідку про смерть,
а й узагалі щось зачіпати. Останнє
стосувалося і родичів чи близьких
померлого, тобто ні обмити, ні одягнути покійника не можна було. Медики «швидкої» замість того, щоб
рятувати живих пацієнтів, змушені
були чекати приїзду працівників міліції.
Окремо у Порядку взаємодії між
органами внутрішніх справ, закла-
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мережу поставок фальсифікованих
медпрепаратів у Західний регіон
України. Також задокументовано діяльність підпільного цеху та складу,
які розміщувалися в приватному
будинку. Оперативники вилучили
етикетки різних ліків, голографічні
наклейки, упаковку і тару, немарковані заповнені ампули, інструкції до
лікарських засобів.
Сергій Міщенко зазначив, що
кримінальна діяльність зловмисників була масштабною. Підприємці
пропонували аптекам найпопулярніші та добре розрекламовані ліки

проти застуди, кишкових розладів,
знеболювальної дії тощо. Попередня вартість вилучених із обігу препаратів становить орієнтовно два
мільярди гривень. Усього було вилучено близько 600 найменувань ліків.
Сьогодні експертизою встановлено,
що 47 із них є фальсифікатом, і це не
остаточна цифра. Слідство у справі,
порушеній за ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг
фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу, триває.
Правоохоронці не виключають, що
обсяг вилучених ліків збільшиться.

ерховна Рада прийняла законопроект про продовження
мораторію на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня 2016
року. За цей законопроект проголосувало 269 депутатів.
Згідно з документом, мораторій на продаж земель сільгос-

ппризначення встановлений до
1 січня 2016 року. Нагадаємо,
заступник голови Державного
агентства земельних ресурсів Євген Бердников раніше заявляв, що
депутати можуть розділити Закон
«Про ринок землі» на окремі законопроекти.
Як відомо, урядовий законопроект №9001-д «Про ринок землі» був прийнятий парламентом
у першому читанні 9 грудня 2011
року. Терміни другого читання
неодноразово переносилися.
Як повідомлялося, 2 жовтня
нардепи відмовилися продовжити
мораторій на продаж земель сільгосппризначення до 2014 року.
Нагадаємо, 6 вересня парламент
повторно створив Державний земельний банк. 18 вересня народні
обранці дозволили уряду формувати статутний фонд Державного
земельного банку за рахунок земельних ділянок.

За відмову продажу валюти НБУ
застосовуватиме до банків жорсткі заходи

Н

ацбанк визнав факти відмови
банків у продажу валюти населенню. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
«Останнім часом були зафіксовані факти безпідставної відмови
деякими банківськими установами в продажу іноземної валюти
фізичним особам. Нацбанк відстежує відповідні випадки порушень
і звертається до громадян із проханням повідомляти про них», —
зазначили у НБУ.
У регулятора також повідомили, що за результатами перевірок до банків-порушників норм
чинного законодавства, у яких
будуть виявлені факти безпідставної відмови в продажу валюти, НБУ застосовуватиме жорсткі
заходи впливу — від штрафів до

обмеження здійснення операцій за
окремими пунктами генеральних
ліцензій.
Як повідомлялося, деякі комерційні банки 13 листопада припинили продавати долари в очікуванні подальшого зниження курсу
гривні.

 ПОГОДА

У західних областях 22 листопада похмуро, без опадів. Температура вночі -2...0°C, вдень
0...+1°C. 23 листопада хмарно,
сухо. Вночі -1...0°C, вдень 0...+1°C.
24 листопада перемінна хмарність, опади не очікуються. Температура повітря вночі -2...-3°C,
вдень 0…+1°C.
У північних регіонах 22 листопада хмарно з проясненнями,
дощів не очікується. Нічна температура становитиме -1...0°C,
денна +1...+2°C. 23 листопада
сонячно, без опадів. Температура повітря вночі -2...-1°C, вдень
0...+1°C. 24 листопада ясно, опади
не очікуються. Температура вночі
-4...-3°C, вдень -2...+1°C.
У Києві 22 листопада хмарно, без опадів. Температура вночі
-1…+1°C, вдень +1...+2°C. 23 листопада ясно, опади не очікуються.

Вночі -2…-1°C, вдень 0...+1°C. 24
листопада сонячно, дощу не прогнозують. Нічна температура -4…
-3°C, денна -2...+1°C.
У східних регіонах 22 листопада сонячно, сухо. Вночі -1...0°C,
вдень +1…+2°C. 23 листопада
змінна хмарність, без опадів. Уночі -2...-1°C, вдень 0...+1°C. 24 листопада хмарно з проясненнями,
дощ не передбачається. Температура повітря вночі -3...0°C, вдень
+1...+2°C.
У південних областях 22 листопада хмарність, незначний дощ.
Температура повітря вночі становитиме +4...+5°C, вдень +6...+7°C.
23 листопада хмарно з проясненнями, без опадів. Уночі +5...+6°C,
вдень +6...+8°C. 24 листопада похмуро, дощитиме. Нічна температура +4...+5°C, денна становитиме
+6...+7°C.

