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Події

Українські ринки лікарських
засобів монополізовані

На митному посту «Ягодин» —
нове пожежне депо

В Україні монополізовано 90% регіональних ринків
лікарських засобів із перевірених 138. Про це заявив начальник управління досліджень продовольчих і виробничих ринків АМКУ Юрій Прокопенко. За його словами,
ознаки колективної монополії виявлені на 16 ринках, а
індивідуальної — на 94. Відкрито 36 справ про порушення конкурентного законодавства. Експерт стверджує, що
серед найчастіше фіксованих порушень — поширення
неправдивої та неповної інформації про продукцію та
умови її продажу.

Новозбудоване пожежне депо розташоване за кілька
кілометрів від автопереходу «Ягодин–Дорогуськ».
Раніше територію пункту пропуску обслуговувала пожежна частина, дислокована у Любомлі. Новий об’єкт
був зведений за позабюджетні кошти на загальну суму
250 тисяч гривень. В урочистостях із нагоди відкриття
нового пожежного депо взяли участь представники
влади, громадськості, бійці МНС, а також гості з польської сторони.

На Волині забракували ліки

У

сі фальсифіковані серії лікарських засобів, виявлені у
Львівській області, вилучені з обігу в аптечній мережі по всій території України. Про це «Відомості»
повідомили у прес-службі Державної лікарської служби України.
Нагадаємо, 8 листопада співробітники УБЕЗ ГУ МВС України
та Держлікслужби у Львівській області на двох безліцензійних складах виявили близько трьох тонн 90
найменувань препаратів, що перебували у незаконному обігу. Результатами досліджень лабораторій із контролю якості лікарських
засобів було підтверджено ознаки
фальсифікації 23 найменувань медикаментів.
Серед підроблених препаратів не тільки таблетовані, а й
ін’єкційні форми лікарських засобів. З-поміж «липових» ліків
— найбільш рекламовані позиції,
а саме: «Енап» (КРКА, Словенія),
«Анаферон дитячий», «Імпаза»
(«Матерія Медіка», Російська Федерація), «Уролесан», «L-лізину
есцинат» («Артеріум», Україна),
«Кетанов» («Ранбаксі», Індія),
«Темпалгін» («Софарма», Болгарія,) «Ротокан» («Лубнифарм»,
Україна), «Доларен» («Наброс», Індія), «Баралгетас» («Югоромедія»,
Сербія), «Етанол 96%» («Кілафф»,
Україна).
За попередньою інформацією, група осіб діяла на території Львівської, Тернопільської,
Хмельницької,
Закарпатської,
Івано-Франківської, Рівненської
та Волинської областей, мала розгалужену мережу реалізації через
аптеки, в основному фізичних
осіб — підприємців на спрощеній
системі оподаткування (закупка
товару відбувалася за готівку, без
накладних і сертифікатів якості).

Злочинне угрупування також збирало лікарські засоби з терміном
придатності, що минув. У Держлікслужбі наголошують, що з обігу
вилучено 597 серій препаратів, зокрема й ін’єкційних форм, а також
виробів медичного призначення. На сьогодні лабораторіями з
контролю якості лікарських засобів Держлікслужби підтверджено
ознаки фальсифікації 27 серій.
Як повідомив «Відомостям»
виконувач обов’язків начальника
Держлікслужби у Волинській області Валентин Колотуха, після
виявлення фальсифікату на Львівщині на Волині здійснили позапланові перевірки 31 суб’єкта господарської діяльності. Адже саме
дрібним підприємцям збували, за
даними слідства, неякісний товар.
— У результаті перевірок ми
забракували дві серії медпрепаратів. Висновки направили в центральний офіс нашої служби у
Києві. Чекаємо результатів. Самі ж
ліки наразі вилучені з обігу, — зазначив пан Колотуха.
 ДОВІДКА

За даними Всесвітньої організації
охорони здоров’я, кількість фальсифікованих лікарських засобів
на світовому ринку сягає показника в 10-15%. Такий високий відсоток фальсифікованої продукції
в цьому ринковому сегменті
пояснюється банально — висока прибутковість фармринку, а
також відсутність у деяких країнах
належного контролю за виробництвом та імпортом лікарських
засобів.
«Відомості» поспілкувалися
щодо підробок лікарських засобів
також із медиками-практиками.
Говорити про якість ліків вони
чомусь відмовилися — мовляв,
не наша справа. Але все ж звучала думка про те, що досить часто
трапляються випадки, коли виписаний хворому препарат не допомагає. Хоча мав би.
Вихід один: якщо ви помітили, що ліки, які раніше вам допомагали, вже не дають того ефекту,
занесіть їх на експертизу в обласне
відділення Держлікслужби. Воно
розміщене у Луцьку, на вулиці
Драгоманова, 8.
Наталка СЛЮСАР

Держава боргує лучанам 5,5 мільйона
пільгових коштів

С

таном на 1 жовтня цього року
держава боргувала лучанам за
надані пільги з оплати житловокомунальних послуг, перевезення,
субсидії понад шість мільйонів
гривень. Нині цю суму зменшили
до 5,5 мільйона.
Про це під час засідання виконавчого комітету Луцької міської
ради повідала директор департаменту соціальної політики Лариса

Боярин.
Загальна сума використаних
бюджетних коштів на реалізацію
державних програм у поточному
році складає 173,5 мільйона гривень, із них із державного бюджету — 167,09 мільйона, з обласного
бюджету — 901,8 тисячі гривень,
із місцевого — 5,54 мільйона гривень, із Фонду інвалідів — 13,7 тисячі гривень.

 ПОГОДА

У західних областях 29 листопада змінна хмарність, без опадів. Температура вночі +4...+7°C,
вдень +10...+11°C. 30 листопада переважно ясно, сухо. Вночі +7...+8°C, вдень +9...+10°C. 1
грудня перемінна хмарність, короткочасні опади. Вночі +1...+3°C,
вдень +4…+6°C.
У північних регіонах 29
листопада хмарно, сухо. Нічна температура +1...+2°C, денна
+4...+8°C. 30 листопада похмуро,
дощитиме. Вночі +9...+10°C, вдень
+11...+12°C. 1 грудня хмарно, очікуються опади. Температура вночі +5...+8°C, вдень +9...+10°C.
У Києві 29 листопада змінна хмарність, без опадів. Уночі
+1…+2°C, вдень +5...+9°C. 30
листопада хмарно, дощ. Уночі

+10…+11°C, вдень +12...+13°C. 1
грудня похмуро, вранці прогнозують дощ. Нічна температура
+4…+6°C, денна +8...+9°C.
У східних регіонах 29 листопада хмарно, сухо. Вночі
+6...+7°C, вдень +8…+9°C. 30
листопада змінна хмарність, без
опадів. Вночі +8...+9°C, вдень
+10...+12°C. 1 грудня похмуро,
дощитиме. Вночі +7...+8°C, вдень
+10...+11°C.
У південних областях 29
листопада переважно ясно, без
опадів. Уночі +9...+11°C, вдень
+12...+14°C. 30 листопада хмарно
з проясненнями, вночі можливий дощ. Вночі +12...+14°C, вдень
+15...+17°C. 1 грудня похмуро,
дощитиме. Нічна температура
+12...+13°C, денна +14...+15°C.
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на стільки гривень (на 1,5%)
зросла за минулий місяць середня зарплата по Україні
й склала 3,11 тисячі гривень
на місяць, повідомили у Держстаті.

Зберігайте гроші в ощадній касі!

Колоритний злодій Жорж Милославський зі знайомої всім комедії
«Іван Васильович змінює професію» промовляє цю фразу не без
іронії — після того, як «вилучив
надлишки» у модного дантиста.
Власне, для більшості українців
вибір, де краще зберігати гроші —
вдома чи в банку, сьогодні вже не
є проблемою. І так зрозуміло, що
в банку надійніше. Обираючи ж
варіант помноження чесно зароблених грошових одиниць, інколи
доводиться поламати голову. Тим
більше, що заманливих пропозицій
— хоч греблю гати.

осіб. А це, в свою чергу, означає, що у
разі банкрутства та ліквідації такого
банку вкладники можуть розраховувати на повернення своїх коштів у
обсязі до 200 тисяч гривень, враховуючи відсотки.
Суттєва частка населення, не
зраджуючи депозити як найзручнішу та найвигіднішу форму вкладення, робить ставку на депозити валютні. Практично кожен українець,
що себе поважає (і не надто довіряє
державі), має одразу кілька депозитів — як у гривні, так і в популярних
валютах, доларі та євро — на випадок, якщо одна з валют раптом знеціниться.

ДЕПОЗИТ — НАШЕ ВСЕ

ЦІННІ ПАПЕРИ — ГАРАНТІЯ
ПРИБУТКУ

Депозитні вклади ось уже років
десять були та залишаються найпопулярнішою формою вкладення коштів. Українців цей вид інвестицій
приваблює можливістю хоча б частково підстрахуватися на випадок
інфляції, а також можливість трохи
заробити на власних заощадженнях.
І це тим паче актуально цього року.
На тлі кризи гривневої ліквідності
багато банків вражає клієнтів небаченою щедрістю. Ставки за депозитами у деяких із них «зашкалюють»
за 25%! Погодьтеся, спокуслива пропозиція, якщо врахувати, що зовсім
нещодавно ті ж фінустанови готові
були компенсувати вкладникам право користуватись їхніми грошима на
рівні всього 12-14%. Тому не дивно,
що українці, які воліють не ризикувати і віддають перевагу спокійній
упевненості у завтрашньому дні, зупиняють свій вибір на банківських
депозитах. Тим паче, що більшість
великих банків, що працюють на території України, є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних

Окрім депозитів, існує ще один
альтернативний і доволі привабливий варіант інвестицій — державні
казначейські зобов’язання. Такий
вид вкладення коштів приваблює
передусім надійністю, а також вищими порівняно з банківськими
відсотковими ставками. Казначейські зобов’язання — вид державних
цінних паперів. Купуючи їх, кожен із
нас вкладає власні кошти в бюджет
країни. А натомість отримує пакет
гарантій. По-перше, гарантії повернення витрачених коштів, як би
не склались обставини, оскільки їх
безпека забезпечується кредитною
та податковою владою країни. Подруге, можливість захистити свої заощадження від інфляції і до того ж
трохи заробити.
В жовтні 2012 року «Ощадбанк»
поновив цю гарну традицію, розпочавши продаж казначейських валютних зобов’язань номіналом 500
доларів США і прибутковістю 9,2%,
тобто майже вдвічі більше, ніж в ба-

гатьох комерційних банках. Виплата
відсотків здійснюється кожні півроку, причому вартість цінних паперів упродовж цього періоду зростає
— на один долар кожні вісім днів.
Власник казначейських зобов’язань
може розпоряджатися ними на власний розсуд, наприклад, подарувати,
закласти (оскільки вони не є іменними), а також, якщо виникне така
необхідність, продати, не очікуючи
кінця терміну погашення. До речі,
більшість фінансових аналітиків у
наш нелегкий час віддає перевагу
саме цьому виду капіталовкладень.
Для тих же, хто любить експерименти і «не шукає легких шляхів»,
цікавим варіантом можуть стати
інвестиційні фонди, зокрема закриті. Тут можна отримати непоганий
прибуток, одначе варто бути готовим до того, що і ризик втрати в цьому разі дуже високий. Вийти з такої
інвестиції та продати свій сертифікат можна тільки після закінчення
строку дії фонду. Що стосується відкритих фондів, вкладники яких можуть вийти зі своєї інвестиції будьякого робочого дня, то зараз середня
прибутковість таких інструментів є
від’ємною — мінус 2%.
На думку спеціалістів, достатньо прибутковими залишаються інвестиції в нерухомість, але цей вид
вкладення коштів об’єктивно доступний далеко не кожному.
ЗОЛОТИЙ ЗАПАС
Останнім часом не тільки держави, але й окремі громадяни прагнуть
зміцнювати свій золотий запас. У
буквальному розумінні цього слова. Це стосується й українців. Якщо
раніше було модно вкладати гроші
в золоті зуби, то сьогодні такий кіч
уже не популярний. А ось банківські монети з дорогоцінних металів — навпаки. Тим більше, що ціни
на золото і срібло зростають постійно. Тільки минулого року вартість тройської унції (31,1 г) золота
зросла на тисячу гривень — до 12,2
тисячі, цьогоріч — іще на 10%. За
прогнозами експертів, до кінця року
цей показник складе $1850 за унцію,
можливо, навіть $2000. В Україні
номінал банківських золотих монет
представлено в діапазоні 20, 10, 5 і
2 гривні, срібних — 1 гривня. Вартість двогривневої золотої монети
складає 1480 гривень, одногривневої срібної — 399 гривень. Придбати
банківські монети з дорогоцінних
металів можна як у Нацбанку та
його підрозділах, так і через філіали
банків-агентів. Згідно зі статистикою Нацбанку, з початку 2012 року
вже було продано 908 тис. пам’ятних
монет на 118 мільйонів гривень і
11,6 тис. інвестиційних монет — на
33,9 мільйона гривень. І попит на
них продовжує зростати.
Ліцензія НБУ №148 від 05.10.11
Сергій ТИЩЕНКО

Польські прикордонники затримали 16 українців, які порушили
правила перебування в країні

Д

нями працівники прикордонної
служби Польщі (Straż Graniczna,
SG) у різних частинах країни затримали 16 громадян України, які використовували видані їм польські візи
не за призначенням або працювали з
порушенням чинних у сусідній державі правил, пишуть «Коментарі».
Як повідомляє прес-служба
SG, дев’ятьох українців працівники Шльонського відділу польських
прикордонників затримали на південному заході Польщі. Четверо з
них їхали автобусом із Чехії з візами,
виданими для роботи на польських
роботодавців за спрощеною системою працевлаштування. Ще п’ятеро
українців працювало не на тих роботодавців, які оформили для них заявку на роботу, на підставі якої вони
отримали візу до Польщі.
Прес-служба повідомила також,

що сімох українців польсько-німецька група прикордонників затримала
за отримання польської візи нечесним шляхом. Понад те, один із затриманих допомагав перетнути кордон між Польщею та Німеччиною
групі з семи російських громадян
чеченської національності.
Охоронці кордону анулювали
візи всім затриманим українцям і
зобов’язали їх добровільно покину-

ти територію Польщі.
Нагадаємо, за перші шість місяців цього року польські прикордонники затримали за порушення
правил перебування в їхній країні
понад 800 українців, що на третину
більше показників першої половини
2011 року. Видача польських віз за
цей же період виросла на 13% — до
понад 310 тисяч штук.
Відзначимо, що польські прикордонники найчастіше затримують
українців за те, що вони працюють
у Польщі без необхідних для цього
документів, мають прострочені або
неправомірно використовують видані їм консульством робочі візи.
Наприклад, здійснюють туристичні
поїздки або їздять на роботу в інші
держави Шенгенської зони, до якої
наприкінці 2007 року приєдналися
поляки.

