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Уперше в Україні у Нововолин-
ську розпочато технологічний 

експеримент — переобладнання 
двох котелень під водовугільне па-
ливо, яке повністю замінить газ. 
Про це повідомляє служба інфор-
мації ВОДТРК. Експериментувати 
розпочали з місцевих вугільних під-
приємств. Зокрема перший завод із 
виготовлення водовугільної суміші 
пропонували збудувати на першій 
шахті. Проте поки план відхилили.

«Теоретично водовугільне пали-
во має обійтися дешевше, ніж газ. 
Однак я сумніваюсь у цьому. При-
чини — різна калорійність палив-
них матеріалів і витрати на доставку 
вугілля», — каже керівник «Новово-
линськтеплокомуненерго» Анатолій 
Гаврилюк.
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Події

ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ 

НІХТО НЕ ЗАСТРАХОВАНИЙ 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

АВАРІЯ 

Уболівальники Євро-2012 на кордоні 
робитимуть лише одну зупинку
Очікується, що під час проведення 
в Україні Євро-2012 саме через 
пункт пропуску «Ягодин» прямува-
тиме значна кількість футбольних 
уболівальників. Тому вже сьогодні 
тут думають, як пришвидшити 
перетин кордону. Адже, за прогно-
зами аналітиків, під час Євро-2012 
пасажиропотік на західному кордо-
ні зросте приблизно на 40%. 

За словами начальника Пів-
нічного регіонального управління 
Держприкордонслужби генерал-
лейтенанта Андрія Кучеренка, всьо-
го буде задіяно 20 коридорів пункту 
пропуску — 10 на в’їзд і 10 на виїзд. 
Вантажний транспорт йтиме трьома 
крайніми — як на виїзд, так і на в’їзд. 
Зеленим коридором прямуватимуть 
туристи й особи, які не мають, що 
декларувати. Що стосується тих, хто 
перевозить товар, то вони рухати-
муться червоним коридором. Перед-
бачається ще одна смуга руху для ор-
ганізованих груп уболівальників, які 
проходитимуть із однією зупинкою 
на в’їзді та виїзді. Окремою смугою 
рухатимуться делегації УЄФА й уря-
довців. 

— На період Євро-2012 Держав-
ною прикордонною службою опра-
цьовано порядок спільного контро-
лю на пункті пропуску «Дорогуськ», 
що на польській стороні, — роз-
повідає генерал-лейтенант. — Це 
дасть уболівальникам змогу робити 
тільки одну зупинку. Представники 
прикордонної і митної служб пра-
цюватимуть у цьому пункті про-
пуску. Такі тренування зі спільного 
контролю відбудуться в Дорогуську 
з 3-го по 8 жовтня. Потім ми враху-

ємо всі зауваження та ще місяць по-
працюємо з польськими колегами в 
такому режимі. Щодо вантажного 
транспорту, його оформлення за-
лишиться без змін. Одначе паспорт-
ний контроль буде спрощено. Такий 
спільний контроль передбачається 
в усіх великих пунктах пропуску 
українсько-польської ділянки. Це 
Краківець і Рава-Руська. 

За словами Андрія Кучеренка, 
передбачається дві хвилини часу 
на оформлення документів на одну 
особу, до п’яти хвилин — на легко-
вик, до двадцяти — на автобус, до 
тридцяти — на вантажівку. 

— Зараз добова пропускна спро-
можність пункту пропуску стано-
вить шість тисяч осіб, 2,5 тисячі 
легкових транспортних засобів, до 

ста автобусів, до тисячі вантажних 
автомобілів, — розповідає генерал-
лейтенант Кучеренко. — Але навіть 
за сьогодні оформлено 1200 вантажі-
вок. Тоді як загалом по всіх пунктах 
пропуску України, а їх приблизно 
25, пропущено 6300 транспортних 
засобів. Якщо порівняти пропускну 
спроможність нашого українсько-
польського кордону та польсько-
німецького, який усього на 50 км 
менший за наш, то у нас є шість ав-
томобільних пунктів пропуску, а на 
польсько-німецькому рубежі — 20. 
Однак сьогодні додатково будується 
ще три пункти пропуску на нашій 
стороні, що дозволить знизити на-
вантаження та збільшити пропускну 
спроможність. 

Людмила ШИШКО

ШАХРАЙСТВО 

68,3
стільки відсотків українців, 
опитаних Інститутом Горшеніна, 
вважають, що сьогодні українська 
армія не здатна захистити країну 
у випадку реальної військової 
загрози з боку інших країн. 

У Луцьку сім’ю створили 
14-річні підлітки
У 14-річних підлітків із обласного центру народилося 
маля. Молода сім’я відразу потрапила під пильний 
нагляд міського центру соціальних служб для дітей і 
молоді. Його керівник Ліна Галан каже, що загалом у 
місті сімей, які потребують соціальної підтримки чи 
опинились у складних життєвих умовах, нарахову-
ється 195, у них виховуються 372 дитини. До слова, 
кількість неблагополучних родин у Луцьку зростає. 
Минулого року їх було 126. 

Під Луцьком «Опель» врізався 
у дерево
23 вересня близько 22-ї години неподалік села Коршів 
Луцького району «Опель Омега» врізався в дерево, через 
що водій загинув на місці, а двоє пасажирів зазнали травм. 
Про це інформує прес-служба обласного управління МВС. 
У міліції кажуть, що легковик мчав на великій швидкості, і 
якоїсь миті водій втратив керування іномаркою на нічній 
дорозі. Авто з’їхало з дороги і зіткнулося з придорожнім 
деревом. Унаслідок ДТП водій отримав смертельну травму. 
Обидва пасажири — жителі обласного центру — з тілесни-
ми ушкодженнями госпіталізовані у лікарню. 

Фальшиві двохсотки продавали 
по 70 гривень

У Криму співробітники УБОЗ 
ліквідували угруповання, яке 

налагодило масовий збут фальши-
вих купюр номіналом 200 гривень, 
інформує ТСН.

Фальшиві гроші ввозили на те-
риторію півострова, щоби збувати 
їх у період літнього курортного 
сезону, повідомили в управлін-
ні зв’язків із громадськістю МВС 
України.

У результаті спецоперації пра-
цівники правоохоронних орга-
нів  заарештували двох громадян 
України та громадянина Вірменії. 
Під час обшуку в затриманих ви-
лучили фальшиві банкноти на 
суму близько 279 тисяч гривень, 
оригінальні купюри, загальна 
сума яких склала близько 30 тисяч 
гривень, а також засоби зв’язку й 
автомобіль.

Також з’ясовано, що 200-грив-
неві підроблені купюри зловмис-

ники збували за ціною 70 гри-
вень за штуку. За попередньою 
інформацією, на територію Кри-
му фальшивомонетники ввезли 
близько 400 тисяч «липових» гри-
вень.

Нагадаємо, у 2009 році Україну 
заполонили фальшиві банкноти 
номіналом у 200 гривень. Підро-
блені купюри поширюються зде-
більшого на Харківщині.

На Ківерцівщині загинув водій 
підводи

На Волині мікроавтобус в’їхав у 
підводу. Водій гужового тран-

спорту загинув на місці. 
Автопригода сталася 24 ве-

ресня о 20:45 поблизу села Озеро 
Ківерцівського району на дорозі 
Луцьк — Маневичі. Про це пові-
домили у відділі зв’язків з громад-
ськістю УМВС України у Волин-
ській області.

Мікроавтобусом «Мерседес» 
керував 34-річний житель Закар-
патської області Іван Г. Загиблий 
— 41-річний мешканець села Годо-
мичі Маневицького району Воло-
димир П.

В іншій ДТП, що трапилася 
напередодні, постраждала жінка-
пішохід. У Ківерцях 27-річний 
місцевий мешканець Сергій С. на 
автомобілі «Пежо Боксер» збив 
38-річну місцеву жительку Вікто-
рію М. Потерпілу довелося госпі-
талізувати до реанімації.

Самостійно різати поросят 
заборонено

Бізнесмен замовив убивство 
конкурента за 20 тисяч гривень

Черкаські правоохоронці затри-
мали жителя міста Кам’янка 

Черкаської області, який за 20 ти-
сяч гривень замовив убивство сво-
го конкурента по бізнесу.

Як повідомили у відділі зв’язків 
із громадськістю УМВС України в 
Черкаській області, до міліції на-
дійшла інформація, що замовник 
підшукував людину, яка могла б 
допомогти йому вчинити розправу 
над конкурентом.

Працівники управління кар-
ного розшуку підіслали замовнику 
підготовлену людину. Той дав ви-
конавцю передоплату в сумі 15 ти-
сяч гривень і фотокартку жертви. 
Також він розповів, із ким чоловік 
спілкується та проводить вільний 
час.

Оперативники зімітували вчи-
нення розправи над чоловіком, а 
для підтвердження підготували 
знімки жертви з місця потенцій-
ного злочину. Замовнику повідо-
мили, що потерпілого з сильними 
тілесними ушкодженнями забрала 
«швидка», а наступного дня в ре-
анімації він помер. Отримавши 
таку інформацію, задоволений 
бізнесмен призначив зустріч із 
виконавцем для остаточного роз-
рахунку. «Виконана робота» чоло-
віка задовольнила, тож він віддав 
решту обіцяних грошей і доплатив 
за старання.

Правоохоронці затримали за-
мовника вбивства «на гарячому». 
Наразі проти нього порушено кри-
мінальну справу.

На міграційну службу чекає 
реорганізація

АЛЬТЕРНАТИВА  

В Україні йде процес створення 
Державної міграційної служби, 

на яку, згідно з указом Президента, 
буде покладено функцію реалізації 
державної політики з питань гро-
мадянства, імміграції та реєстрації 
фізичних осіб. 

Задля належного виконання 
вимог закону у відділі міграцій-
ної служби у Волинській області 
спільно з представниками Луць-
кого прикордонного загону та 
УГІРФО УМВС України в області 
проведено нараду. Обговорено 
повноваження органів виконавчої 
влади, що беруть участь у вирі-
шенні питань, пов’язаних із біжен-
цями й особами, які потребують 
додаткового або тимчасового за-
хисту, порядок звернення осіб, 

які перетнули державний кордон 
України в порядку, встановленому 
законодавством, або ж незаконно. 
Досягнуто домовленості щодо тіс-
ної співпраці у вирішенні питань, 
пов’язаних із біженцями та шука-
чами притулку.

Нововолинськ 
експериментально 
відмовиться від газу

ПУСТОЩІ 

На Горохівщині 4-річний хлопчик 
спалив 150 кг кормів

Минулого тижня до служби 
«101» надійшло  повідо-

млення про пожежу дерев’яної 
господарської споруди у селищі 
Мар’янівка Горохівського району. 
На місце події прибули рятуваль-
ники з Горохова й за шість хвилин 
локалізували поширення вогню, 
повідомили у Центрі пропаганди 
УМНС у Волинській області.

Внаслідок пожежі вогнем зни-
щено близько 150 кілограмів гру-
бих кормів, пошкоджені покрівля 

та перекриття будівлі. Причина 
пожежі — дитячі пустощі з вогнем. 
Встановлено, що хлів зайнявся че-
рез те, що чотирирічний малюк 
грався у дворі сірниками. 

Еменесники нагадуть волиня-
нам, що дітей не можна залишати 
без нагляду. У них треба вихову-
вати навички культури безпечної 
поведінки, демонструючи на влас-
ному прикладі обережність у по-
водженні з вогнем, газом, водою, 
побутовою хімією, ліками.

Кабмін заборонив українцям са-
мостійно різати поросят, виро-

щених на особистих подвір’ях. Для 
забою тварин потрібно буде звер-
татися в спеціальні кооперативи. 
«Ми маємо зобов’язання з 2015 
року припинити вибій худоби на 
подвір’ях», — повідомив міністр 
агрополітики й продовольства 
України Микола Присяжнюк.

Але, згідно з уточненнями, такі 
зміни торкнуться лише тих, хто 
займається продажем і заготівлею 
м’яса. Селяни ж, які вирощують 
поросят для власного споживання, 
і далі зможуть різати їх самі.

Тарифи на послуги спецкоо-
перативів ще не визначені. Однак, 
як зазначають експерти, додаткові 
витрати на забій можуть призвес-
ти до подорожчання готової про-
дукції.

За даними Українського клубу 
аграрного бізнесу, поголів’я свиней 
в другому кварталі почало знижу-
ватися й на 1 вересня 2011 ско-
ротилося в усіх категоріях госпо-
дарств на 3,2% — до 8,1 млн. голів. 
За даними Державної служби ста-
тистики, в 2010 році виробництво 
свинини в Україні склало 149,748 
тисячі тонн.

СПІВПРАЦЯ 

У шести бібліотеках 
Луцька зробили 
вільний доступ 
до Інтернету

У лютому 2011 року бібліотеки 
Луцької міської централізованої 

бібліотечної системи здобули пере-
могу в конкурсі «Організація нових 
бібліотечних послуг із використан-
ням вільного доступу до Інтернету» 
у рамках програми  «Бібліоміст», на 
впровадження якої в Україні Фунда-
ція Білла та Мелінди Гейтсів надала 
грант на суму 25 мільйонів доларів. 

Луцька міська рада прийняла 
цільову програму «Бібліотека. Ін-
формаційний простір — 2011», для 
якої додатково виділено 95,5 тисячі 
гривень. Як результат — у публічних 
бібліотеках міста облаштували шість 
пунктів доступу до Інтернету, де 
розміщено 15 комп’ютерів і чотири 
комплекти «принтер-сканер». Пунк-
ти розпочнуть роботу 1 жовтня.


