
Розподіл вступників за пункта-
ми тестування буде здійснено 

після формування абітурієнтської 
бази. Про це повідомила директор 
Українського центру оцінювання 
якості освіти Ірина Зайцева.

За її словами, цього року буде 
змінений алгоритм розподілу абі-
турієнтів між пунктами незалеж-
ного тестування. Зокрема буде 
враховуватися кількість осіб, які 
виявили бажання пройти ЗНО з 
того чи іншого предмета, регіон 
проживання і мова тестування. Ін-
формація про місце, дату і час по-
чатку проведення ЗНО з кожного 
предмета буде зазначена в запро-
шенні-перепустці, яке розішлють 
поштою не менше ніж за три тижні 
до початку самих тестів.

Крім того, нагадала Зайцева, 
абітурієнти зможуть роздруку-
вати необхідні документи зі своїх 
інформаційних сторінок, розміще-
них на сайті УЦОЯО. При цьому в 
центрі порекомендували завчасно 
уточнити маршрути проїзду до 
пунктів тестування, адреси яких 
будуть розміщені на сайтах регіо-
нальних центрів оцінювання якос-
ті освіти.
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На Старий Новий рік обіцяють морози, а на Водохреще — відлигу

На пункти тестування цьогоріч 
абітурієнтів розподілятимуть по-іншому

У Тернополі затримали «чорного» 
трансплантолога 

Встановлено, що чоловік підшу-
кував і вербував молодих лю-

дей із хорошим здоров’ям, у яких 
виникли серйозні фінансові про-
блеми, організовував їм виїзд за 
кордон, забезпечивши паспортами 
і документами, та передавав спіль-
никам для проведення операцій із 
вилучення нирок.

Операції проводились у ме-
дичних центрах Еквадору, Коста-
Ріки та Шрі-Ланки, за що донори 
отримували грошову винагороду 
у розмірі 10 тисяч доларів США. 

Зловмисник встиг переправити за 
кордон шістьох донорів, за кож-
ного з яких отримав дві тисячі до-
ларів.

На цей час «чорний» тран-
сплантолог перебуває під вартою. 

Прокуратура Тернопільської 
області відкрила кримінальну 
справу за ч. 2 ст. 149 КК України 
(Торгівля людьми або інша неза-
конна угода щодо людини). Ця 
стаття передбачає позбавлення 
волі на строк від 5 до 12 років із 
конфіскацією майна.

Республіка Косово ввела 
візовий режим для українців
Частково визнана Республіка Косово з 1 липня ввела ві-
зовий режим для громадян 87 держав, включаючи Укра-
їну. Видача віз буде здійснюватися в дипломатичних і 
консульських установах Косово. Як виняток із загального 
правила передбачена можливість видачі візи на кордоні. 
Громадяни країн, що в’їжджають у Косово, звільняються 
від зобов’язання мати при собі косовську візу, якщо вони 
володіють чинною багаторазовою шенгенською візою.

Бензин і надалі дорожчатиме
У 2013 році варто готуватись до подорожчання і 
стабільно високої планки цін, зокрема на бензин. 
Заступник директора НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев 
повідомив, що при збереженні чинного порядку опо-
даткування та прогнозованого урядом курсу гривні 
в 2013 році роздрібні ціни на нафтопродукти можуть 
зрости не більше ніж на 3% порівняно з 2012 роком. 
За словами фахівців, різке подорожчання пального 
можливе лише в разі обвалу гривні.

52%
стільки опитаних українців під-
тримують приєднання України 
до Європейського Союзу. Такі 
результати дослідження, про-
веденого соціологічною групою 
«Рейтинг». 
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За прогнозами Укргідрометцентру, 
в Україні очікуються істотні опа-

ди, переважно у південних і східних 
регіонах. «Найбільшу інтенсивність 
опадів ми чекаємо у південних і схід-
них регіонах України. Буде випадати 
сніг від 5 до 10 мм. В інших регіонах 
істотних опадів не очікується», — 
каже директор Гідрометцентру Ми-
кола Кульбіда.

«Температура повітря продо-
вжить тенденцію до зниження і ста-
новитиме 10-15 градусів морозу, на 
Прикарпатті — мінус 17-22 градуси 
і вдень  — 6-11 градусів морозу, — 
повідомив начальник Укргідромет-
центру. — Водночас на 4-6 градусів 

буде тепліше у Південних областях 
— Криму та Приазов’ї».

Головний синоптик країни та-
кож прогнозує, що 14 та 15 січня в 
Україні буде утримуватись холодна 
погода і слід очікувати до 19 градусів 
нижче нуля. Теперішнє потепління 
буде короткочасним, оскільки після 
проходження ще одного атмосфер-
ного фронту, 12-13 січня, температу-
ра повітря знизиться і становитиме 
13 січня вночі 12-18 градусів морозу, 
а вдень — мінус 10-14. «14-15 січня в 
Україні утримається ще холодна по-
года, переважно від 13 до 19 градусів 
морозу вночі і вдень — від 6 до 12 
нижче нуля», — підкреслив він.

Водночас, за словами Кульбіди, 
16-18 січня в Україні слід очікувати 
чергового відчутного підвищення 
температурного режиму.

Президент Віктор Янукович на-
полягає на розслідуванні об-

ставин скандального підписання 
мільярдної угоди про будівництво 
термінала з прийому зрідженого 
газу. 

«Ми розуміємо, що на цьо-
му шляху нас чекають перешко-
ди. Але жодні технічні неув’язки 
не зупинять нас. Проект LNG-
термінала має бути реалізований. 
Випадок із сумнівним підписан-
ням документа повинен бути роз-
слідуваний, і мають бути зроблені 
конкретні висновки», — сказав він 
у інтерв’ю газеті «Комсомольська 
правда в Україні».

При цьому глава держави під-
креслив, що альтернативи цьому 
проекту в України немає, а сам 
термінал дозволить зменшити за-
лежність країни від дорогого ро-
сійського газу.

Нагадаємо, 26 листопада 
Україна підписала з компанією 
Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду 
про співробітництво в реалізації 

національного проекту «LNG-
термінал». Пізніше виявилося, що 
Джорді Бонвеі, який підписав до-
кумент від іспанської сторони, не 
має стосунку до зарубіжної ком-
панії.

Для вивчення обставин укла-
дення угоди було створено міжві-
домчу комісію, яку очолив на той 
час в. о. першого віце-прем’єра Ва-
лерій Хорошковський. Результати 
розслідування комісії поки що не-
відомі.

Президент вимагає розібратись зі 
скандальною угодою на мільярд

Вже цього літа ковельчани зможуть 
забути про сморід із ветсанзаводу 
Державне підприємство «Ковель-
ський державний завод кормових 
додатків «Ветсанзавод» уже кілька 
років поспіль називають збитко-
вим. До фінансових труднощів 
додалася ще одна морока: меш-
канці прилеглих до заводу вулиць 
нарікають на неприємний запах, 
який розходиться по окрузі, тому 
вимагають від ковельської влади 
вжити заходів, аби припинилася ця 
газова атака. Крім того, нещодавно 
у волинських ЗМІ з’явилась інфор-
мація про закриття переробного 
підприємства, через що виникла 
паніка, мовляв, це ж яка екологічна 
катастрофа чекає на волинян, коли 
зачиниться єдиний в області завод, 
що опікується утилізацією відходів 
тваринного походження. Чи дійсно 
загрожує заводу кормових додатків 
закриття, з’ясовували «Відомості». 

«На ветсанзавод покладено ви-
конання державної політики згідно з 
законами України «Про відходи» та 
«Про ветеринарну медицину» щодо 
забезпечення екологічного, ветери-
нарного та протиепізоотичного бла-
гополуччя, запобігання поширенню 
інфекційних хвороб серед людей і 
тварин шляхом повної утилізації та 
переробки відходів тваринного по-
ходження та неякісних продуктів 
харчування у високобілкові кормові 
додатки — м’ясо-кісткове або кіст-
кове борошно», — йдеться у звер-
ненні ковельських депутатів, яке 
вони адресували Прем’єр-міністру 
Миколі Азарову. 

У ньому також ідеться про недо-
статнє фінансування підприємства. 
Адже для його повноцінної роботи 
тих копійок, які капають від держа-
ви, не вистачає. Судіть самі. За сло-
вами директора ветсанзаводу Тараса 
Кореня, у 2010 році держпідприєм-
ство було профінансовано на 75%, в 
2011-му — всього на 40. Це при тому, 
що переробку відходів завод не при-
пиняв і три десятки працівників на 
роботу ходили не за «спасибі». А 
працювати доводиться чимало — за 
рік завод кормових додатків переро-
бляє від 3 до 4,5 тисячі тонн відходів 

тваринного походження.
Знають про ці проблеми ковель-

ські чиновники, але нічого вдіяти 
не можуть. Начальник відділу еко-
номічного розвитку Ковельської 
міської ради Андрій Товстига каже, 
що удосконалення та оновлення 
потребує технологічний процес. А 
оскільки підприємство державне, а 
отже, фінансується з держбюджету, 
Ковельською міськрадою було на-
правлене звернення до профільного 
міністерства щодо необхідності ви-
ділення коштів на нове обладнання. 

— У відповіді, яка нам надійшла 
з міністерства, йдеться, що фінансу-
вання має здійснюватися за рахунок 
обласного та місцевого бюджетів, 
але це не є можливим, — наголосив 
пан Товстига. 

Немає грошей — немає облад-
нання, що одразу відчули на собі 
мешканці прилеглих до заводу ву-
лиць. Протягом кількох останніх 
років ковельчани нарікають на по-
стійний сморід, що стоїть довкола, 
особливо у літні місяці, та засилля 
мух у їхніх домівках. Крім того, жи-
телі міста залізничників скаржаться 

на погану якість води й алергічні за-
хворювання, які теж пов’язують із 
діяльністю підприємства.

Директор Тарас Корень каже, що 
з неприємним запахом можна спра-
витись, як і з надокучливими кома-
хами, якби завод обладнати новим 
устаткуванням. 

Світло в кінці тунелю блиснуло, 
на щастя, в кінці 2012-го. Чиновни-
ки у київських кабінетах начебто 
заворушилися, і, за словами пана 
Кореня, є надія, що до кінця травня 
проблеми заводу вирішаться.

— Завод не закривають, — пові-
дав Тарас Володимирович. — Наразі 
підприємство перебуває на стадії 
повної реорганізації через приєд-
нання до новоствореного державно-
го підприємства «Укрветсанзавод». 
Відповідно витрати, які б покривали 
діяльність заводу, зокрема оплата 
спожитих енергоносіїв і розрахунок 
із працівниками, ляжуть на нове 
держпідприємство. Це забезпечить 
стабільну роботу нашого заводу. 
Ми будемо ковельською філією, а 
загалом по Україні їх буде 18. Уже 
розроблений проект для очищення 
відходів від неприємних запахів, він 
проходить експертизу, перебуває на 
завершальній стадії. Думаю, що до 
кінця січня вже матимемо позитив-
ний висновок. Також мені відомо, 
що заплановані кошти на нову уста-
новку для очищення від неприємних 
запахів. Таке обладнання функціо-
нує на Коломийському ветсанзаводі 
та на Пустомитівській птахофабри-
ці. 

Стосовно надмірної уваги еколо-
гічної інспекції до ветсанзаводу, то 
його директор каже, що це звичайні 
робочі моменти.

— Приписи від екологів існують, 
і вони виконуються, — наголосив 
директор заводу Тарас Корень. — 
Найбільше вони стосуються викиду 
неприємних запахів, бо шкідливі ре-
човини ми повністю знешкоджуємо, 
але після заміни обладнання запах 
зникне.

 Ірина КОСТЮК

Події

 ПОГОДА

У західних областях 10 січня 
похмуро, передбачаються опа-
ди. Температура вночі -8...-5°C, 
вдень -5...0°C . 11 січня хмарність, 
сніг з дощем. Вночі -4...0°C, вдень 
-2...0°C. 12 січня хмарно, без опа-
дів. Температура повітря вночі 
-5...-6°C, вдень -5…-4°C. 

У північних регіонах 10 січня 
хмарно з проясненнями, без опа-
дів. Нічна температура станови-
тиме -20...-21°C, денна -12...-15°C. 
11 січня хмарність, сніжитиме. 
Температура повітря вночі -10... 
-8°C, вдень -7...-6°C. 12 січня очі-
кується сніг. Температура вночі 
-6...-5°C, вдень -4...-3°C. 

У Києві 10 січня змінна 
хмарність, без опадів. Темпера-
тура вночі -20…-21°C, вдень -11... 

-14°C. 11 січня хмарно, сніжити-
ме. Вночі -9…-7°C, вдень -5...-4°C. 
12 січня похмуро, короткочасний 
сніг. Вночі -5...-4°C, вдень -6...-5°C.

У східних регіонах 10 січня 
хмарно, без опадів. Вночі -13... 
-9°C, вдень -9…-10°C. 11 січня 
похмуро, вночі очікується сніг. 
Вночі -15...-12°C, вдень -9...-6°C. 
12 січня хмарно, мокрий сніг. 
Вночі-3...-4°C, вдень -2...-1°C.

У південних областях 10 січ-
ня змінна хмарність, без опадів. 
Температура повітря вночі ста-
новитиме -9...-8°C, вдень -8...-6°C. 
11 січня хмарність, сніг із дощем. 
Вночі 0...+1°C, вдень +3...+4°C. 12 
січня похмуро, мокрий сніг. Ніч-
на температура 0...+1°C, денна 
+2...+2°C. 


