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Події

Російські прикордонники
обстріляли автомобіль
росіянина, який рухався в
Україну
Інцидент стався на околиці міста Донецька, що в Ростовській області РФ. Прикордонники помітили «Ниву», що неслася на повному ходу до кордону. На сигнали зупинитися
водій не реагував. «Коли до лінії кордону залишилися лічені
метри, прикордонники були змушені застосувати зброю», —
йдеться в повідомленні прикордонної служби РФ.

На ремонт доріг необхідно виділити
трильйон гривень

Н

а ремонт українських доріг
необхідно виділити 1 трлн
гривень, тоді за 5–10 років можна
було б відновити існуючу мережу.
Про це на своїй сторінці в
Facebook написав екс-глава департаменту стратегічного розвитку
дорожнього ринку та автомобільних перевезень Мінінфраструктури Роман Хміль.
«На дороги в теперішніх цінах
потрібно 50 млрд гривень на рік.
Це якби вони в нас були в ідеальному стані. Лише на утримання

існуючих, без будівництва нових»,
— повідомив він.
«Капітальний термін служби
10 років, всього маємо 170 тисяч
км доріг державного та місцевого
значення, тобто кожен рік треба
ремонтувати по 17 тисяч кілометрів. Раз на 5 років треба робити
поточний середній ремонт (заміна
3-5 см верхнього шару асфальту).
Це ще 17 тисяч км на рік середнього ремонту. Множимо на собівартість ремонту і виходимо приблизно на 50 млрд», — додав він.
За його словами, оскільки 10
років дороги не ремонтували, то
зараз потрібен разово 1 трлн гривень на ремонт, тоді за 5–10 років
можна було б відновити існуючу
мережу. «А потім вже по 50 млрд
на рік на їхнє утримання», — повідомив Хміль.
«Гроші ці є звідки взяти, але
ми ж знаємо, що витрачають їх
не за призначенням. Так, у минулому році з зібраних 40 млрд акцизів дали лише 4 млрд гривень з
бюджету і ще 4–5 з інших джерел
(кредити тощо). У цьому році буде
6,5 млрд гривень з бюджету і до 18
млрд гривень з інших джерел», —
підсумував він.

Гройсман призначив в уряд фігуранта
гучного корупційного скандалу

З

аступником міністра екології
та природних ресурсів Остапа Семерака став Віктор Канцурак, який фігурує в корупційному
скандалі.
Як повідомляють «Наші гроші», відповідне розпорядження 20
квітня підписав Прем’єр Володимир Гройсман.
Видання нагадує, що за часів
Януковича Канцурак був директором Департаменту заповідної
справи Мінекології, яке очолював
спочатку Микола Злочевський, а
потім Едуард Ставицький.
У цій якості в 2011 році Канцурак входив до складу тендерного
комітету міністерства під час закупівлі супутникових знімків території України в австрійської фірми
Austroplan Austrian Engineering
GMBH за 49,38 млн грн, хоча Харківська Національна академія
міського господарства пропонувала ці фото за 250 тисяч гривень.
Дешевизна харківської пропозиції пояснювалась тим, що
запитувані Мінекології космічні зйомки території України вже
були проведені різними світовими структурами та знаходились у
вільному доступі в Інтернеті.
Однак тендерний комітет під
формальним приводом відхилив заявку державної української
установи на користь австрійської
фірми.

Відповідальним за проведення
тендера був заступник Канцурака
по Департаменту заповідної справи Ігор Іваненко. Тендерний комітет очолював замміністра Дмитро
Мормуль, який після Майдану
став помічником нардепа Віталія
Чепиноги.
З приводу космічної оборудки Національне антикорупційне
бюро веде кримінальне провадження. За інформацією «Центру
протидії корупції», Генеральна
прокуратура в цій та іншій справі
допомогла Злочевському уникнути відповідальності.
З вересня 2014 року Канцурак
працював у Секретаріаті Уряду,
тоді Семерак був міністром Кабміну. Останній рік Канцурак очолював Департамент з питань безпеки
життєдіяльності, охорони навколишнього природного середовища
та агропромислового комплексу.
За відомостями сайту «Посіпаки», Канцурак у 2000-х роках був
помічником нардепа Миколи Лісіна («Партія регіонів») — бізнеспартнера Миколи Злочевського.
Згодом Канцурак мав посвідчення
помічника від нардепів Костянтина Бондарєва («БЮТ», банк «Велес», горілка «Бондарев») та Геннадія Федоряка («Партія регіонів»,
був головою правління «Чернівцігазу»).

Саакашвілі закликав Порошенка ввести
до Одеси підрозділи Національної гвардії

П

ро це Саакашвілі оголосив у
своєму зверненні в соціальній мережі Facebook. Саакашвілі
заявив, що нічний напад на «антимерський майдан» стався «під
прикриттям міської мерії, яка заздалегідь відключила всі камери,
щоб не залишилися сліди». Саакашвілі заявив, що одеська СБУ
займається стеженням за «командою реформаторів, замість того,
щоб займатися справою».
«Ми маємо всі ознаки розпаду
держави», — додав Саакашвілі.
Крім того, голова Одеської області зажадав розібратися з «російським громадянством мера
Одеси Труханова».
Саакашвілі має намір зустрітися з Порошенком і розповісти

йому про події в Одесі.
Нагадаємо, в понеділок уночі
в Одесі з гранатомета обстріляли
банк. Крім того, вночі невідомі розігнали т. зв. «антимерський майдан». Близько 04.30 ранку невідомі
під’їхали на автобусі і почали бити
мітингувальників. З числа нападників вдалося затримати кількох
осіб. Й у відповідь на ці дії активісти заблокували мерію.
Зазначимо, мер Одеси Геннадій Труханов також зробив заяву
щодо нічного розгону мітингу на
Думській площі. Труханов заявив
про те, що винним у нічному силовому розгоні акції є голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл
Саакашвілі через «невміння визнавати власні помилки».

У вагонах київського метро
запрацював Wi-Fi

20

Стільки мільйонів євро ЄС додатково виділив на будівництво сховища
ядерного палива в Україні. Загалом
Євросоюз уже надав € 730 млн на
ліквідацію наслідків Чорнобильської
катастрофи.
.

У двадцяти вагонах на «синій» гілці київського метрополітену, яка з’єднує Оболонський район з центром
міста та Голосіївським районом, відтепер працює Wi-Fi.
Послугу надає компанія, котра виграла тендер на
будівництво бездротової мережі в столичній підземці.
Окрім того, Wi-Fi вже можна користуватися на станціях
«Олімпійська», «Площа Льва Толстого», «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Театральна», «Золоті Ворота»
та «Кловська». Днями підключили ще й «Палац спорту».
Нині мережа працює в тестовому режимі.

1 травня в півтора рази
подорожчає газ, а вода та
опалення — на 80%

З 1 травня газ для населення здорожчає. Йдеться про пільгову
ціну, яка зросте з 3,6 тисяч гривень
до 5,5 тисяч гривень за тисячу
кубічних метрів газу. Так само
зросте ціна газу для підприємств
теплокомуненерго, згідно з планом,
що призведе до підвищення цін на
опалення та гарячу воду майже на
80%.
Підвищення

тарифів

трива-

Щоб вивести
на «чисту воду»
замовника
вбивства,
поліцейські
інсценували
смерть
підприємця

І

нсценування вибуху гранати
в автомобілі запорізького бізнесмена та його загибелі, широко розповсюджені в ЗМІ 23 квітня, допомогли зберегти життя
людині та затримати замовника
злочину.
Про це розповіли заступник
начальника слідчого управління ГУНП в Запорізькій області
Вікторія Козарь та начальник
управління кримінальної поліції
Сергій Прудченко.
Нещодавно до управління
кримінальної поліції ГУНП в
Запорізькій області надійшла
інформація про те, що певна
особа підшукує виконавця для
вбивства одного з запорізьких
підприємців — конкурента по
бізнесу.
Для документування злочину поліцейськими було розроблено оперативну комбінацію,
у ході реалізації якої 23 квітня
інсценоване вбивство згаданого
бізнесмена. Для того, щоб замовник впевнився в його загибелі, інформацію розповсюдили
в засобах масової інформації.
Після передачі замовником
вбивства «виконавцеві» другої частини обумовленої суми
грошей, зловмисника було затримано працівниками управління кримінальної поліції. До
речі, як встановили поліцейські, зловмисник не планував
обмежитися вбивством одного
конкурента, а виявляв бажання
«замовити» виконавцеві ще одного громадянина.
Триває кримінальне провадження.

тимуть до 2017 року, поки ціна не
зрівняється з ринковою і не стане
однаковою для всіх — 7 гривень 19
копійок за один кубометр газу.
Зараз загальний тариф для населення — 7 гривень 19 копійок за
один кубометр газу, пільговий тариф для тих, хто використовує газ
для індивідуального опалення, – 3
гривні 60 копійок. Підвищення торкнеться пільгового тарифу — з 1
травня він становитиме 5 гривень 50

копійок за кубометр газу.
За програмою, яку було погоджено з МВФ, опалення та гаряча вода
мають здорожчати також на 80%, бо
тариф на газ для підприємств теплокомуненерго також зростає — з 3 до
5 гривень 50 копійок.
— На сьогодні середня ціна по
країні за 1 гігакалорію складає 650
гривень, вона зросте десь до 1 100–
1 200 гривень. У нас є області, в яких
при сьогоднішній ціні газу, вартість
опалення становить 1 000 грн за гігакалорію, для таких областей ця
вартість може зрости до 1 600–1 700
гривень.
У нас приблизно 50–55% населення використовують опалення
без лічильника. Середня вартість
опалення без лічильника на сьогодні складає 18 гривень (за 1 квадратний метр площі), а має зрости десь
до 32 гривень. У деяких областях
вона може досягати 45-50 гривень,
— говорить Тарас Галайда, аналітик
громадської організації «Публічний
аудит».
— Вартість гарячої води в Україні на сьогодні складає в середньому
40 гривень, а після зростання буде
складати приблизно 72 гривні (за 1
кубометр), у деяких областях може
досягати і 100 гривень, — пояснює
експерт.

У Луцьку тривають ремонтні роботи

Н

ачальник управління капітального будівництва Леонід Карабан розповів про роботу управління капітального будівництва за
2015 рік та завдання на 2016. Він,
зокрема, зазначив, що в 2015 році
управлінням капітального будівництва Луцької міської ради освоєно
36 784,4 тис. грн з міського бюджету
та 15 432,5 тис. грн з державного бюджету.
За його словами, серед основних
об’єктів, збудованих та реконструйованих у 2015 році: будівництво
інженерних мереж водовідведення
в мікрорайоні Вересневе (освоєно з
міського бюджету 4 273,9 тис. грн і з
державного — 10 328,2 грн) та будівництво мереж на Львівському масиві
(з міського бюджету — 2 191,0 тис.
грн і з державного — 5 104,4 тис.грн).
Завершено роботи з будівництва
сучасного полігону твердих побутових відходів у с. Брище Луцького
району на суму 14 930,3 тис. гривень.
Проведено капітальний ремонт
корпусу № 2 Палацу учнівської молоді на суму 5 951,7 тис. грн і корпусу № 1 — на суму 600,0 тис. гривень.
Завершено реконструкцію ДНЗ
№ 25 на суму 8 333,5 тис. гривень.
Зроблено капітальний ремонт у ДНЗ
№ 19 на суму 2 010,7 тис. грн, де відкрито додаткову групу.
У 2015 році залучено до міського
бюджету коштів пайової участі понад 3 млн гривень.
Леонід Карабан наголосив, що
цього року на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт
об’єктів бюджетом міста передбачено 34 408,1 тис. гривень. На реконструкцію, добудову та капітальний
ремонт закладів освіти передбачається 13 925,8 тис. грн, у т. ч. на реконструкцію ДНЗ на вул. Декабристів, 23 — 11 642,0 тис. гривень. Нині

управлінням проведено закупівлі
за допомогою процедури відкритих
торгів. Будівельники вже приступили до виконання робіт. Проблемним
питанням є відселення Центру соціально-психологічної допомоги з
цього приміщення.
Планується відкрити три групи
в ДНЗ № 1, № 6, № 28, де вже виготовлено проектно-кошторисну документацію, та провести капремонт
спортзалу НВК № 26 і школи № 24,
виготовити
проектно-кошторисну документацію на добудову ДНЗ
№ 15, школи № 1.
Також Леонід Карабан розповів,
що на капітальний ремонт закладів медицини планується освоїти
2 083,2 тис. грн, у т. ч. на капремонт
приміщення жіночої консультації —
788,2 тис. грн, який уже завершено,
та інші заклади медицини — на 740,0
тис. гривень.
На капітальний ремонт покрівлі електротранспортного цеху
з адміністративними приміщеннями Луцького підприємства електротранспорту планується освоїти
1 500,0 тис. грн і на капітальний
ремонт приміщення мийки — 600,0
тис. гривень. Проектно-кошторисна
документація вже виготовлена, проводиться її експертиза.
Планується провести капітальний ремонт тепломережі на
вул. Кравчука на суму 3 000,0 тис.
грн, де вже виконано проектні роботи, реконструкцію ділянки сталевого водогону на вул. Кравчука на
суму 755,0 тис. грн та реконструкцію
самопливної каналізаційної мережі
на Малоомелянівському водозаборі
— 845,0 тис. гривень.
На втілення пілотного проекту з
впровадження інформаційно-технологічних рішень у системі управління містом виділено 2 000 тис. грн.

