
Рота десантників 25-ї окремої 
Дніпропетровської повітря-

нодесантної бригади чисельніс-
тю 80 осіб вийшла з території 
Криму зі зброєю. Про це повідо-
мив депутат Анатолій Гриценко 
у своєму блозі на «Українській 
правді». За його словами, вона 
була на планових навчаннях у 
Криму. 

«З початку війни трималися 
стійко та чекали наказу. Не до-
чекалися. І тоді вони прийняли 
власне рішення: прориватися 
на материк. Разом із бронетех-
нікою та зброєю! Росіян попе-
редили: якщо вони чинитимуть 
їм перепони, то дніпропетров-
ські десантники вступлять у бій 
і воюватимуть до останнього 
патрона, ляжуть смертю хоро-
брих, але не здадуться і зброю 
ворогу не здадуть», — розповів 
Гриценко. 

«Через півострів десантни-
ків супроводжував і гарантував 
безпеку їхнього виходу на ма-
терик... російський спецназ», — 
розповів Гриценко. 

У свою чергу в коментарі 
«Українській правді» у медіа-
центрі Міноборони України в 
Криму уточнили, що «це була 
не кримська частина, тому їх по-
вністю відпустили». 

Відомості.інфо

№12 (704)

27 березня - 2 квітня 2014 року 

http://www.vidomosti.info/

Призупинено трансляцію 
російських телеканалів 
Київський окружний адміністративний суд 
призупинив діяльність російських телеканалів 
в Україні на час розгляду позову Національної 
ради з питань телерадіомовлення щодо неза-
конності їхньої діяльності. Про це розповіла на 
брифінгу заступник секретаря РНБО Вікторія 
Сюмар. 

Яценюк наполягає на ліквідації 
ОДА і створенні виконкомів 
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк наполягає на тому, 
щоб у ході реформ були скасовані обласні державні 
адміністрації. Про це він заявив під час наради з голо-
вами обласних центрів. А їхні повноваження пропонує 
делегувати новоствореним виконкомам. «Виконкоми 
повинні взяти на себе всю відповідальність за стан справ 
у кожній області», — сказав він. Згідно з чинною Консти-
туцією, голів ОДА призначає президент країни. 

На випадок війни волинянам 
ніде буде сховатись
До недавнього часу ми досить не-
серйозно ставилися до речей, що 
стосувалися цивільного захисту 
населення на випадок війни. Такі 
поняття, як «протигаз», «укриття», 
«бомбосховище», відійшли в іс-
торію, однак у зв’язку з подіями, що 
розгортаються в Криму, ми почали 
непокоїтися про свою безпеку та 
дедалі частіше замислюватись: а 
що робити, якщо, не дай Бог, війна? 
З цим запитанням «Відомості» 
звернулися до начальника управ-
ління з питань цивільного захисту 
Волинської облдержадміністрації 
Василя Ромка. 

Як розповів Василь Дем’янович, 
такого поняття, як «бомбосхови-
ще», нині не існує — є захисні спо-
руди, з яких в області 94 сховища та 
254  протирадіаційних укриття. Це 
ще ті, які залишились у спадок від 
Радянського Союзу. 

— За результатами нещодавніх 
перевірок лише 20 із них, або 7%, го-
тові до використання за призначен-
ням, — розповідає посадовець. — 
280 або 74%, — обмежено готові, 48 
або 19%, — узагалі у незадовільному 
стані. Причиною такої неготовності 
є підтоплення ґрунтовими водами, 
часткове руйнування, відсутність у 
них засобів життєзабезпечення. 

У Луцьку, зокрема, є 97 таких 
захисних споруд, у Володимирі-Во-
линському — 26, у Ковелі — 32, у 
Нововолинську — 20. 

— Ці приміщення перебувають 
у підпорядкуванні держустанов, у 
приватній або комунальній власнос-
ті, — продовжує Василь Ромко. — За 
утримання їх у належному стані від-
повідають власники. Вже 4–5  років 
проводимо інвентаризацію захис-
них споруд, але державні установи, 
як і приватні власники, грошей на 
цю потребу не виділяють. Проведена 
інвентаризація приблизно половини 
захисних споруд, насамперед тих, 
що перебувають у комунальній влас-
ності. Крім того, багато з них вико-
ристовують для іншої мети. Проте в 
договорах оренди прописано, що за 
потреби протягом 12 годин їх пови-
нні переобладнати за призначенням. 

Василь Ромко пояснив, що осно-
вна функція захисних споруд — 
укриття робочої зміни господарюю-
чого суб’єкта. 

— А як же бути всім іншим гро-
мадянам? — цікавимося. 

— Для захисту можуть слугува-
ти будь-які підвали, заглиблені при-
міщення, льохи, — пояснює Василь 
Дем’янович. — Хоча у разі бойових 
дій місцеве населення має бути ева-
куйоване на безпечну територію. 

Побачити, як виглядають такі 
споруди сьогодні, мали можливість 
на прикладі укриття Луцької міської 

клінічної лікарні. 
Східці ведуть у підземелля, де за 

масивними металевими герметич-
ними дверима заховане підвальне 
приміщення з лікарняними ліжка-
ми. 

— Це сховище призначене пере-
дусім для важких лежачих хворих, 
яких у разі необхідності можна сюди 
спустити, й обслуговуючого персо-
налу, — розповідає заступник голо-
влікаря з медичної частини Воло-
димир Шендибило. — Розраховане 
на 150 місць. Окремо відведені кім-
натки для процедурної, операційної. 
Тут є все необхідне для життєзабез-
печення: вода, резервні посудини 
для неї, електрика, дизель-генератор 
працює, якщо мережа вимикається, 
система оповіщення — «брехунець», 
телефон, вентиляційна система. 

До речі, щодо системи опові-
щення, то, як розповів Василь Ром-
ко, досі існує, але останнім часом не 
розвивається загальнодержавна, до 
складу якої входить і обласна. 

— Ми можемо миттєво спо-
вістити всі міста й райони про ту 
чи іншу ситуацію, — каже Василь 
Дем’янович. — Також оперативний 
черговий нашого управління має 
можливість включитися до місцево-
го радіомовлення та передати будь-
яку інформацію. Проблема в тому, 
що кількість радіоточок (так звані 
«брехунці») щороку зменшується — 
зараз їх 25 тисяч. Але будемо вико-
ристовувати інші ЗМІ: телебачення, 
FM-радіомовлення, Інтернет, із яки-
ми про це укладено відповідні угоди. 

В іншому захисному приміщен-
ні, яке ми оглянули у будівлі Во-
линської філії державної установи 

«Інститут охорони ґрунтів України», 
також працює радіо для оповіщен-
ня населення. Ця захисна споруда 
дещо відрізняється від попередньої, 
тут уже немає ліжок, однак системи 
життєзабезпечення працюють. 

Як розповів директор установи 
Микола Зінчук, грошей на утриман-
ня цього укриття їм не виділяють, 
тому власними зусиллями доводить-
ся підтримувати його у належному 
стані. 

— Проектом було передбачено 
це бомбосховище, його введено в 
експлуатацію у 84-му році, — роз-
повідає Микола Іванович. — І ось до 
цього часу ми намагаємося його під-
тримувати у стані, якого вимагає та-
кий об’єкт. Приміщення обладнано 
вентиляцією, є витяжна система, пе-

реключається на генераторну, якщо 
нема електрики. У разі завалу при-
міщення є аварійний вихід. От не-
давно замінили резервуари на воду 
сучасними пластмасовими. Однак 
із цим мали багато клопотів, адже їх 
потрібно було сертифікувати у сан-
станції. Там сказали: пластмаса не 
така. Ми купили другу бочку, вже з 
урахуванням їхніх рекомендацій, то 
нам ще виставили рахунки за те, що 
підписали відповідний дозвіл. 

Видно, що оновлена й система 
теплопостачання. Але все це вима-
гає чималих коштів. Для прикладу, 
в системі внутрішньої вентиляції 
стоять фільтри ще з 84-го року. Щоб 
їх поміняти, за один треба віддати 
20 тисяч, а таких потрібно чотири. 

Людмила ШИШКО 

1,5
стільки мільярдів доларів фінан-
сової допомоги планує виділити 
Україні Японія. Про це заявив 
японський прем’єр Сіндзо Абе. 
За його словами, збільшення фі-
нансової допомоги «було високо 
оцінене іншими членами G7». 

3

Дніпропетровські 
десантники зуміли 
вийти з Криму 
зі зброєю 

Укриття під міською лікарнею для важкохворих пацієнтів

Вхід в укриття Волинської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» 

Кримські судді 
та прокурори 
просяться 
на материк 

Російські ЗМІ видумали чергову казочку: 
до Криму їдуть біженці з материкової України 

Більшість суддів і співробіт-
ників прокуратури у Криму 

подали заяви про переведення 
на материкову частину України. 
Про це заявив в. о. голови фрак-
ції «Батьківщина» Сергій Собо-
лєв. 

За словами Соболєва, дві 
третини суддів і майже 5/6 спів-
робітників прокуратури й «усієї 
прокурорської вертикалі» пода-
ли такі заяви. Він наголосив, що, 
судячи з дій керівництва Росій-
ської Федерації, всі ключові по-
сади в Криму будуть обіймати 
громадяни Росії, яких «завезуть» 
у Крим. 

На зауваження про те, що 
судді Криму вже почали вести 
справи за російським законодав-
ством, і на запитання, чи звину-
ватять їх у державній зраді, Со-
болєв сказав, що відповідний 
закон ще розглядається, але це 
буде «скоріше винятком». 

Як повідомлялося, з 24 бе-
резня в Криму почали судити за 
законами РФ. 

Актуально

 ПОГОДА

У західних областях 27 бе-
резня змінна хмарність, до-
щитиме. Вночі +5...+6 °C, вдень 
+11...+13 °C. 28 березня хмар-
но з проясненнями, дощ. Уно-
чі +6...+7 °C, вдень +11…+15 °C. 
29 березня сонячно, сухо. Вночі 
+3...+6 °C, вдень +5...+8 °C.

У північних регіонах 27 бе-
резня сонячно, без опадів. Темпе-
ратура повітря вночі +8...+10 °C, 
вдень +10...+16 °C. 28 березня 
змінна хмарність, сухо. Вночі 
+6...+7 °C, вдень +8...+13 °C. 29 бе-
резня ясно, без опадів. Уночі 
-2...+1 °C, вдень +1...+5 °C. 

У Києві 27 березня ясно, 
сухо. Вночі +9…+10 °C, вдень 
+12...+15 °C. 28 березня сонячно, 
без опадів. Температура повітря 
вночі +5...+7 °C, вдень +11...+13 °C. 

29 березня ясно, без дощу. Вночі 
-1…+3 °C, вдень +4...+5 °C.

У східних регіонах 27 берез-
ня змінна хмарність, дощ не про-
гнозують. Уночі +8...+7 °C, вдень 
+10...+11 °C. 28 березня переваж-
но хмарно, можливі короткочас-
ні опади. Вночі +5...+6 °C, вдень 
+10...+11 °C. 29 березня похмуро, 
очікуються опади. Вночі -1...+1 °C, 
вдень +1...+7 °C.

У південних областях 27 бе-
резня змінна хмарність, без 
опадів. Уночі +6...+7 °C, вдень 
+10...+13 °C. 28 березня пере-
важно ясно, сухо. Температура 
повітря вночі +4...+10 °C, вдень 
+10...+17 °C. 29 березня похмуро, 
ймовірні опади. Нічна температу-
ра 0...+5 °C, денна +6...+9 °C. 

«В Крым ежедневно прибывает 
около 200 беженцев из 

Украины, их общее количество до-
стигло нескольких тысяч», — об этом 
сообщил самопровозглашенный 
первый вице-премьер Крыма Рус-
там Темиргалиев», — отаке повідо-
мляють деякі ЗМІ з посиланням на 
«ИТАР-ТАСС». 

Нічим не підтверджена інформа-
ція постійно лунає з вуст так званих 
«лідерів» Криму й під час інформа-
ційних повідомлень російських мас-
медіа, констатують у Держприкор-
донслужбі. 

У відомстві офіційно заявили, 
що на сьогодні не зафіксовано ви-

падків, коли б люди їхали в Крим 
з речами, великими групами чи 
сім’ями. Також не відмічаються й 
інші факти, які б вказували, що гро-
мадяни втікають у АРК як біженці 
чи задля кращого життя. 

«Натомість ще недавно російські 
ЗМІ неодноразово подавали інфор-
мацію про те, що українці масово 
втікають у Росію. Проте в відеома-
теріалах використовували кадри з 
пункту пропуску «Шегині», що на 
кордоні з Польщею, — нагадують 
прикордонники. — Називали цифри 
у понад 100 тисяч осіб. При цьому 
перетин кордону з Росією по ділянці 
Східного регіонального управління 

Держприкордонслужби у середньо-
му за добу, як в Україну, так і на виїзд 
із України, становить 45–50 тисяч 
осіб різного громадянства». 

Однак про виїзд людей із Кри-
му російські медіа мовчать. Так, за 
даними Держприкордонслужби, з 
початку конфлікту з півострова ви-
мушено виїхало більше 1000 осіб. 
Також зафіксовано факти, коли 
кримчани просили притулку в краї-
нах ЄС. Наразі зафіксовано 34 таких 
особи. Зокрема, група з 32 крим-
ських татар (17 із них — діти), що 
проживали поблизу Євпаторії, тепер 
виїхала в Польщу для отримання 
статусу біженців. 

Майже всі укриття  в регіоні застарілі та зруйновані 


