
Бригада медиків, які прибули на 
виклик рятувати постраждалу 

під час бійки молоду жінку, навіть 
не могла уявити, що незабаром їм 
самим знадобиться допомога колег. 
Нетвереза потерпіла накинулася 
на медиків, почала дряпати їх, плю-
ватися, викрикуючи, що вона ВІЛ-
інфікована і воліє, щоб усі вони по-
мерли від її хвороби. 

Вінницька міліція закінчила 
досудове розслідування кримі-
нального провадження за фактом 
свідомого поставлення іншої осо-
би в небезпеку зараження вірусом 
імунодефіциту людини 26-річною 
мешканкою Тиврівського району. 
Матеріали провадження направлені 
до суду. 

За інформацією слідства, у лип-
ні цього року жінка в колі друзів у 
дворі багатоповерхівки розпивала 
спиртні напої. Раптом у сп’янілій 
компанії виникла сварка, яка пере-
росла у бійку. Коли учасники кон-
флікту вгамувалися, то побачили, 
що одна з жінок лежить за землі вся 
у крові — побите обличчя, розсіче-
на губа, тіло у синцях та саднах. Тоді 

хтось із компанії викликав «швидку 
допомогу». 

Бригада лікарів, яка прибула на 
виклик, одразу почала надавати по-
страждалій першу медичну допо-
могу, але нетвереза жінка з незро-
зумілих причин відповіла агресією. 
Вона почала сваритися, плюватися 
та дряпати медиків, які намагалися 
їй надати допомогу. При цьому по-
страждала кричала, що вона ВІЛ-
інфікована і бажає, щоб усі вони 
померли від такої ж хвороби. Тоді 
на місце інциденту лікарі викликали 
працівників міліції. 

Слідчим відділом міліції було 
відкрито кримінальне провадження 
за ч. 1 ст. 130 Кримінального кодексу 
України (свідоме поставлення іншої 
особи в небезпеку зараження віру-
сом імунодефіциту людини чи іншої 
невиліковної інфекційної хвороби, 
що є небезпечною для життя люди-
ни). Під час досудового розслідуван-
ня з’ясувалося, що правопорушниця 
вже рік перебуває на медичному об-
ліку як інфікована вірусом імуноде-
фіциту людини. 

Як повідомляє прес-служба 

УМВС України у Вінницькій області, 
бригаді «швидкої» довелося пройти 
медичні дослідження, результати 
яких показали, що вони не інфіку-
валися. 

Матеріали цього кримінального 
провадження направлені до суду. 
Тепер правопорушниці загрожує до 
3 років ув’язнення. 

28 жовтня нарешті відновлено 
роботу ДП «Укрспирт». Про це 

розповів генеральний директор під-
приємства Денис Шмаров. За його 
словами, днями запустять виробни-
цтво продукції під торговими мар-
ками «Віват», «Поліська» та «Віче». 

На сьогодні виготовляється 
близько 70 тисяч декалітрів спир-
ту. Для цього заготовлено близько 
тисячі тонн зерна, з якого можна 
буде виробити 33 тис. декалітрів 
спирту. Вже замовлено акцизних 
марок під 150 тис. декалітрів го-
рілки, що забезпечить сплату ак-
цизного податку до держбюджету 
в сумі 42 млн грн. 

На ДП «Укрспирт» трудиться 
159 працівників, середньомісячна 
заробітна плата яких за 9 місяців 
поточного року сягнула 2229 грн. 
Із 1 жовтня ц. р. керівництво під-
вищило рівень зарплати на 10%, 
а з 1 грудня планує підняти ще на 
10%. За умов стабільної роботи 
підприємства працівникам будуть 
виплачувати надбавки та премії. 

Голова облдержадміністрації 
Володимир Гунчик запевнив, що 

ОДА максимально сприятиме в 
роботі державного підприємства. 
Водночас він доручив керівництву 
Луцького ДП «Укрспирт» віднайти 
механізм погашення боргу, який 
було накопичено спиртогорілча-
ним комбінатом ще раніше. 

Крім цього, голова облдержад-
міністрації доручив профільним 
службам проаналізувати ситуацію 
із використанням символів Волині 
торговими марками, які не мають 
на це згоди депутатів обласної ради 
та працюють за межами області. 
На думку Володимира Гунчика, 
пріоритет на використання всіх 
торгових марок, емблем і символів 
має надаватися лише волинським 
виробникам. 
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1111Розпочалися картографічні 
роботи на території Шацького 
національного парку 
Таким чином буде створена цифрова карта, а дані 
про усі земельні ділянки будуть внесені до Держав-
ного земельного кадастру. Нині, згідно з документа-
цією із землеустрою, в натурі вже встановлені межі 
земельних ділянок на площі 22,9 тис. га. Оформлено 
правовстановлювальні документи на 45 земельних 
ділянок площею 20,9 тис. га. 

Волинь проситиме уряд 
збільшити ліміт газу для області 
Голова облдержадміністрації звернеться з проханням 
до керівництва Міністерства енергетичної політики та 
вугільної промисловості України та НАК «Нафтогазу» з 
проханням збільшити для Волині ліміти споживання газу, 
щоб забезпечити населення гарячою водою. І це питання 
Володимир Гунчик у середу порушуватиме особисто в 
Києві. Вже сьогодні до облдержадміністрації голови міст 
обласного значення подали пропозиції щодо збільшення 
лімітів газу. Наразі інформація надійшла лише з Володи-
мира-Волинського, Нововолинська та Луцька. 

Борг із зарплати на 
Волині ліквідували 
на 60% 

Збираєтесь 
у дорогу — 
придбайте квиток 
у відділенні 
«Укрпошти» 

За короткий термін часу борг 
із зарплати в області ліквіду-

вали на 60%. 
Так, за словами голови об-

лдержадміністрації Володимира 
Гунчика, на 1 листопада забор-
гованість із заробітної плати 
зменшилася з 16,7 млн грн до 
7,3 млн грн. 

Такого результату вдалося 
досягти у зв’язку з погашенням 
боргу перед шахтарями, а це 
6 млн грн. 

Окрім Камінь-Каширського 
та Любомльського, покращили 
ситуацію і районні автодори.

Цього тижня, у п’ятницю, 7 листо-
пада, у місті Пафос, що на Кіпрі, 
відкриється Почесне консульство 
України. Серед гостей — українські 
та кіпрські урядовці, представники 
Торговельних палат двох держав, 
підприємці. Розпочались урочис-
тості з «круглого стола», під час 
якого йшлося про можливості й 
напрямки співпраці у нових умовах. 

На перехресті морських шляхів,  
між трьома континентами — Євро-
пою, Азією і Африкою — розкинув-
ся загадковий острів, що став одним 
із найкрупніших курортних центрів 
світу. Останні 20 років він прива-
блював багатіїв із пострадянського 
простору. У тому числі — й із Украї-
ни. Ліберальні умови ведення бізне-
су на Кіпрі дозволяли використову-
вати його для оптимізації податків 
і збереження капіталу, зокрема й 
такого, який треба було приховати. 

Навесні минулого року про ту-
тешню фінансову кризу не говорив 
хіба що лінивий. Навіть ті українці, 
які до того часу поняття не мали, де 
той Кіпр, і часто-густо плутали його 
з Крітом, і собі замислилися, чи ча-
сом не вплине кіпрський фактор на 
Україну. Банківська система острова 
пережила справжній стрес. Але, не-
зважаючи на це, саме Кіпр був і до-
нині залишається на першій позиції 
серед іноземних інвесторів в Україні. 

Прямі інвестиції торік станови-
ли 19 035,9 мільйона американських 
доларів. А це 32,7% від загально-
го обсягу іноземних інвестицій 
в Україну. Більше того, протягом 
нинішнього року приріст інвес-
тицій в економіку України з Кіпру 
сягнув 1760,8 млн дол. США. Та й 
українських інвестицій на Кіпрі у 
2014-му на вісім мільйонів доларів 
побільшало у порівнянні з роком 
минулим. А торік вони становили 
5818,5 млн дол. США, або 88,5% від 
загального обсягу українських ін-
вестицій в іноземні країни. 

Пріоритетами розвитку відно-
син України з Кіпром в економічній 
сфері на поточний момент є реалі-
зація домовленостей, досягнутих 
за підсумками Першого спільного 
засідання міжурядової комісії Укра-
їна–Кіпр. Зокрема, забезпечення 
виконання внутрішньодержавних 
процедур для набрання чинності 
Угодою між КМУ та Урядом РК про 
морське торговельне судноплавство 
та відповідної Угоди про повітряне 

сполучення. Забезпечення регуляр-
ного проведення спільних україн-
сько-кіпрських бізнес-форумів, у 
т. ч. на міжрегіональному рівні, з 
метою подальшого зміцнення торго-
вельно-економічного й інвестицій-
ного співробітництва між Україною 
та Кіпром. Спільно з ТПП України 
створити в нашій державі Україн-
сько-Кіпрську ділову раду, діяль-
ність якої сприятиме консолідації 
зусиль українських компаній та ор-
ганізацій, зацікавлених в активізації 
економічного співробітництва з Кі-
пром. 

— Одним зі своїх завдань я вва-
жаю донести до місцевих виконав-
чих органів та бізнес-еліт нашого 
регіону правдиву інформацію про 
актуальну ситуацію в Україні, про 
те, як ми разом із Посольством та 
Кіпрським відділенням Червоного 
Хреста збираємо допомогу для по-
страждалих регіонів Донецької та 
Луганської областей, — зазначив 
Почесний консул України в місті Па-
фос Яніс Арістодему. 

Серед інших пріоритетів — ту-
ризм. Адже цю острівну державу 
називають райським куточком, від-
починок у якому живить розум, ті-
шить тіло і зцілює душу. Тутешні 
місця давно вже облюбували ту-
ристи з усієї земної кулі, особливо 
— британці, німці, шведи. А з того 
часу, як у вересні 2012-го між наши-
ми державами було запроваджено 
спрощений режим шляхом уведення 
електронних провіз, на острові зна-

чно побільшало і відпочивальників 
із числа наших земляків. Нинішньо-
го року їх було понад 50 тисяч. 

— Я переконаний, що кількість 
українців, які приїжджатимуть до 
нас на відпочинок, зростатиме, —
каже Почесний консул України Яніс 
Арістодему. І додає: — Бо бути на 
Кіпрі та не відвідати Пафос було б 
великою помилкою. Адже у нас — 
незліченна кількість історичних та 
архітектурних пам’яток. До того ж 
ідеально чисте море, розкішні пля-
жі, спа- й талассо-центри і неймо-
вірно красиві затоки й гавані. 

Ще донедавна у цих краях були 
хіба що лимонні плантації. Турис-
тична інфраструктура в Пафосі 
розбудовувалась із нуля. Перший 
готель на узбережжі з’явився тут у 
1973 році. А вже у 2017-му це місто 
матиме почесний статус культурної 
європейської столиці. 

І справді, колись маленьке сели-
ще на південно-західному побереж-
жі буквально за кілька десятиліть 
перетворилося в один із найкращих 
і найдорожчих курортів світу. Єди-
не, що тут не змінилося, — це сама 
назва — Пафос. 

— Від столиці до Пафоса — до-
рога неблизька. А те, що цей регі-
он помітно прогресує, спонукало 
нас до думки відкрити тут Почесне 
консульство України. Ця ідея була 
підтримана зовнішньополітичними 
відомствами двох держав. І ось від-
нині вона стала реальністю, — роз-
повідає Посол України в Республіці 

Кіпр Борис Гуменюк. 
Від головного кіпрського ае-

ропорту, що в Ларнаці, до Пафоса 
146 кілометрів. Але у Пафосі є своє 
міжнародне летовище. 

А для тих, хто цікавиться неру-
хомістю і має можливість її придба-
ти, приємним сюрпризом став Санте 
Барбара Хіллс Парк — унікальне по-
єднання сучасної архітектури, древ-
ніх традицій та прекрасної природи. 
Цей один із найбільших на острові 
проектів — ідеальна можливість для 
вкладення інвестицій. А саме Кіпру 
належить пальма першості за інвес-
тиціями в нерухомість. 

Ініціатором  і  реалізатором  
цього проекту став один із най-
шанованіших мешканців Пафоса, 
відомий бізнесмен, член Ради ди-
ректорів Торговельно-промислової 
палати Кіпру, меценат, а відтепер і 
Почесний консул України Яніс Аріс-
тодему. З Україною у нього стале і 
давнє ділове партнерство. Але є ще 
один факт, який пояснює симпатію 
новоспеченого Почесного консула 
до нашої держави: його дружина 
Тетяна — українка. А саме в околи-
цях сучасного Пафоса, коли небеса 
покидали землю, із піни морської 
хвилі з’явилася на світ Афродіта — 
богиня краси та кохання. І хто-хто, 
а мешканці цих країн добре знають, 
що все у нашому житті починається 
з любові. 

Надія БАЗІВ,
Пафос–Київ 

Нарешті відновило роботу Луцьке 
ДП «Укрспирт»

У будь-якому відділенні по-
штового зв’язку жителі та 

гості Волинської області мають 
змогу купити квитки на потяг, 
автобус або літак. 

Для цього необхідно пові-
домити працівнику поштового 
зв’язку дату поїздки, що пла-
нується, пункт відправлення та 
прибуття. У свою чергу праців-
ник надає пасажиру відомості 
про можливі варіанти переве-
зення (номери та назви рейсів, 
час відправлення та прибуття, 
вартість квитка, кількість віль-
них місць тощо). 

Відтепер після визначення 
пасажиром варіанта маршру-
ту й оплати поїздки поштовим 
переказом працівник видає 
споживачеві електронний по-
садковий документ, що містить 
унікальні код (QR-код) і номер 
електронного посадкового до-
кумента, який дозволяє здій-
снювати посадку пасажира у 
вагон потяга, на борт літака 
без попереднього обміну його 
в касі залізничного вокзалу, ае-
ропорту. 

Запрошуємо скористатися 
нашими послугами! 

Волинська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» 

Події

Жінка свідомо наразила на небезпеку зараження 
ВІЛ-інфекцією лікарів «швидкої» 

Усе починається з любові 
На батьківщині Афродіти розпочинає свою роботу Почесне консульство України 


