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Події

Литвин підписав закон про
персональне голосування

Росія оголосила США «м’ясну»
війну

Голова Верховної Ради шостого скликання Володимир Литвин підписав зміни до закону про регламент, які передбачають обов’язкове персональне
голосування. Про це він сказав на засіданні підготовчої групи в понеділок, повідомляє «Українська
правда». «Я підписав зміни до регламенту і сьогодні
спрямую його на підпис Президентові», — заявив
спікер.

Россільгоспнагляд попередив ветеринарні служби
США про необхідність проводити відвантаження
свинини та яловичини тільки після того, як продукт
перевірять на наявність рактопаміна, який стимулює ріст маси цих тварин. Окрім США, це правило
стосується Канади, Бразилії та Мексики. У Вашингтоні це сприйняли як порушення норм СОТ, у яку не
так давно вступила Росія. Американська сторона
закликає росіян скасувати встановлені обмеження.

З 1 січня банки вимагатимуть паспорт як
при купівлі, так і при продажі валюти

З

1 січня 2013 року набуде чинності законодавча норма: відповідно до закону, паспорт необхідно
буде подавати як при купівлі, так
і при продажі валюти. Про це повідомив директор Департаменту з
управління валютним резервом і
здійснення операцій на відкритому ринку НБУ Олександр Дубихвіст, передає «Економічна правда».
«З нового року, якщо нічого не

зміниться, у нас буде дві сторони
— і на покупку, і на продаж», — зазначив він.
Дубихвіст також висловив
сподівання, що обов’язкова паспортизація при купівлі та продажу
валюти дозволить знизити попит
на неї з боку населення. «Ми сподіваємося, що це зробить ще менш
привабливим для населення інвестування в іноземну валюту», — зазначив він.
Представник НБУ також додав, що паспортизація при купівлі валюти дозволила дуже різко
зменшити попит на неї з боку населення. «Добре чи погано, але це
мало результат», — зазначив Дубихвіст.
Нагадаємо, Нацбанк постановою від 23 вересня 2011 року
зобов’язав фінансові установи
здійснювати валютообмінні операції з фізичними особами на суму
до 50 тисяч гривень за умови подання документа, що посвідчує
особу.

Через 20 років Китай стане головною
економікою світу

Е

ксперти Національної розвідувальної ради Сполучених Штатів прогнозують, що до 2030 року
Китай стане головною економікою
світу, потіснивши з цієї позиції
США, передає «Лента».
У свою чергу Штати, позбувшись звання найбільшої економіки світу, збережуть за собою статус єдиної наддержави, «здатної
формувати міжнародні коаліції і
відповідати на глобальні виклики», йдеться в доповіді «Глобальні
тенденції 2030-го: Альтернативні
світи».
В цілому, вважають автори дослідження, до 2030 року «загальний вплив» країн Азії виявиться
більшим, аніж у США та Європи
разом узятих. Економіки ж Європи, Росії та Японії продовжать
повільно скорочуватися, наголошується в доповіді.
Торкаючись інших глобальних
тенденцій, експерти NIC прогнозують, що до 2030 року зникне «ісламський тероризм». При цьому
тероризм як такий збережеться.
І, ймовірно, «до таких методів бу-

дуть усе частіше вдаватися для
створення економічної нестабільності», зокрема й окремі держави,
йдеться в доповіді.
Експерти NIC також прогнозують застосування ядерної та біологічної зброї у військових конфліктах на території Азії і Близького
Сходу. При цьому ядерну зброю,
вважають вони, буде направлено
не на знищення живої сили супротивника, а передовсім на виведення з ладу за допомогою радіації
його командних центрів і систем
комунікації.

Венесуельський лікар вважає, що Уго
Чавесу залишилося жити до квітня
рі».

П

резиденту Венесуели Уго Чавесу, в якого знову виявлені
злоякісні клітини в організмі, залишилося жити декілька місяців,
трагічний фінал очікується не
пізніше квітня 2013 року. Про це
заявив у інтерв’ю колумбійському
радіо RCN венесуельський лікар
Хосе Рафаель Маркіна, який мешкає у США.
Лікар відомий прогнозами
щодо здоров’я президента Венесуели та знайомий із джерелами, що
близькі до бригади медиків, яка
обслуговує Чавеса як у Гавані, так
і в Каракасі, передають «Комента-

«Президенту залишилося два
чи три місяці, на жаль, фатальна
розв’язка відбудеться в квітні», —
заявив Маркіна.
При цьому лікар пояснює терміновий від’їзд Чавеса в Гавану
серйозними ускладненнями.
«Хвороба знову набула агресивної форми, у нього метастази
в поперековій ділянці, відбувається перетискання нерва в поперековій частині хребта, що може
призвести до паралічу», — підкреслив венесуельський лікар. Він
додав, що в ході самої операції в
Гавані здоров’ю Чавеса навряд чи
щось загрожує, однак у наступні
72 години можуть бути серйозні
ускладнення.
Нагадаємо, глава Венесуели
вирушив на Кубу в ніч на понеділок, а минулої суботи повідомив у
ефірі національного телебачення
про необхідність іще однієї операції. Висловивши впевненість у
тому, що лікування пройде успішно, Чавес, утім, назвав ім’я людини, котру вважає наступником у
разі, якщо з ним щось станеться.
Цією людиною став віце-президент, глава МЗС Венесуели Ніколас Мадуро.

25%

така частина українців має
рівень доходів нижчий за прожитковий мінімум. Ці люди фактично перебувають за межею
бідності, декларувати їм узагалі
нічого. Про це заявив економіст
Павло Розенко.

У першого заступника Генпрокурора
Рената Кузьміна відібрали візу в США
П’ятирічну візу першого заступника
Генпрокурора Рената Кузьміна до
США анульовано без пояснення
причин. Про це Кузьміну повідомив
посол США в Україні Джон Теффт,
ідеться в листі заступника Генпрокурора до президента США Барака
Обами від 3 грудня, опублікованому днями на сайті ГПУ.
Кузьмін нагадав, що наприкінці
вересня звернувся з відкритим листом до Конгресу, а також до віцепрезидента США Джозефа Байдена,
запропонувавши організувати його
виступ перед конгресменами і представниками американських ЗМІ з
доповіддю про вбивство депутата
Євгена Щербаня.
«Відповіді на листа я не отримав,
але 19 жовтня 2012 року пан Теффт
повідомив мені про анулювання
моєї багаторазової п’ятирічної візи
у США без пояснення причин», —
пише Кузьмін. Крім того, перший заступник Генпрокурора заявляє, що
його збирались арештувати в США.
«Департаментом юстиції США
з ініціативи деяких американських
і українських політиків розроблено
ретельний план із протидії та знищення справи про вбивство Євгена
Щербаня. Одним із завдань цього
плану є перешкоджання ГПУ у висуненні обвинувачення Юлії Тимошенко та Павлу Лазаренку в рамках
цієї справи», — пише він.
За словами Кузьміна, про цей
план слідчим Генпрокуратури повідомив колишній співробітник
охорони президента Леоніда Кучми
Микола Мельниченко, який нещодавно повернувся в Україну зі США.
«Ініціатори плану хотіли спровокувати мій арешт на території США
за спеціально сфабрикованими звинуваченнями. Мельниченко мав стати учасником цієї міжнародної провокації», — стверджує Кузьмін.
«Метою арешту мали стати

дискредитація мене в очах американської влади і підтвердження незаконності моїх дій у США. Мені
мали інкримінувати, що на території
Штатів я начебто примушував свідка Миколу Мельниченка до свідчень
у справі про вбивство слідчим Генеральної прокуратури України», —
написав він до Обами.
За інформацією «КомерсантУкраїна», причиною анулювання
п’ятирічної візи українського чиновника стала не ситуація у відносинах Києва та Вашингтона.
«Мова йде про поїздку Рената
Кузьміна в США влітку цього року.
Вона не була скоординована з департаментом юстиції США, і, згідно з
двосторонньою угодою про взаємну правову допомогу, представник
ГПУ не мав права проводити слідчі
дії. Проте у Вашингтоні впевнені,
що він порушив або щонайменше
намагався порушити це правило»,
— пише видання.
Влада США отримала інформа-

цію, що, попри задекларовану приватну мету візиту, Кузьмін попрямував до Каліфорнії для допиту Петра
Кириченка — колишнього партнера
екс-прем’єра Павла Лазаренка і одного з ключових свідків у справі про
вбивство нардепа Євгена Щербаня,
зазначає газета.
«У міжнародних відносинах між
правоохоронними органами є чітке
розуміння, що прокурори і слідчі
не намагаються проводити офіційні
слідчі дії без координації з владою
тієї країни, яку відвідують», — прокоментував ситуацію високопоставлений західний дипломат.
Представники
американської
влади категорично спростовують
тезу про підготовку арешту представника ГПУ. «Мельниченко не
заслуговує довіри. У нього немає
інформаторів в уряді США», — розповів виданню американський чиновник, який побажав залишитися
неназваним.

Кількість вуличних травм збільшилась у три рази
Майже кожної зими ми стикаємося
з проблемою нечищених доріг,
слизьких тротуарів, що призводить
до травматизму людей і ДТП. Цей
рік не став винятком. Особисто
довелося спостерігати, як у понеділок пасажирка маршрутки, якій
зупинився водій не на самій зупинці, виходячи з авто на проспекті
Волі, перечепилася через кучугуру
снігу і впала. Люди, які стояли на
зупинці, поспішили жінці на допомогу. Або інша картина того ж дня
на Київському майдані: маршрутка
не може через засніжену дорогу
рушити з місця. Кілька людей возяться біля неї, пасажири, мабуть,
уже пересіли в іншу. І такі приклади
може згадати кожен із нас.
Як повідомив «Відомостям» завідувач ортопедо-травматологічного відділення Луцької клінічної лікарні №2 Тарас Куровець, за останні
кілька днів, як випав сніг, загальна
кількість звернень до травмпункту
збільшилася у півтора разу.
— Вчора, наприклад (понеділок.
— Авт.), — розповідає Тарас Іванович, — було 52 пацієнти. А якщо
говорити саме про вуличні травми,
то їх кількість зросла у 3-3,5 разу, в
півтора-два рази почастішали саме
переломи.
За словами лікаря, найчастіше
пацієнтами травмпункту стають
люди похилого віку. Тому він наголошує, щоб у нинішню погоду без
супроводу старенькі на вулицю не
виходили. Загалом громадян закликає бути більш милосердними до бабусь-дідусів і при потребі допомагати їм пройтися слизьким тротуаром
чи східцями.
Ми поцікавилися думкою водіїв
щодо нинішнього стану доріг. Таксист із 15-річним стажем Валентин

каже, що центральні дороги у Луцьку почищені добре, а от периферія
— не дуже.
— У дворах сніг, а знизу під ним
лід, тому ніхто з таксистів заїжджати у двори не хоче, — бідкається Валентин. — ЖЕКи нічого не роблять.
Зліва від вокзалу є стоянка — там
також сніг не почищено, водії буксують, щоби виїхати. Грейдер пройшовся тільки по центру. Та й узагалі,
мало видно техніки, яка чистить дороги. Минулого року її було більше,
комунальні служби працювали краще.
Заступник Департаменту ЖКГ
Луцької міської ради Микола Осіюк
запевнив, що комунальники трудяться цілодобово. По місту їздить
чотири грейдери, які заходять і на
бічні вулиці. Працює п’ять автомобілів, що посипають сумішшю, три
навантажувачі, одна щітка з відвалом на базі ЗІЛ-130, один грейдер і
трактор із відвалом та щіткою для
малих вулиць. Тільки самі тротуари
очищає 18 одиниць техніки.
— Є домовленості з приватними
підприємствами, які у разі потреби
нам нададуть іще шість грейдерів,
— розповідає Микола Петрович.
— Заготовлено п’ять тисяч тонн піщано-соляної суміші та тисячу тонн
щебенево-соляної.
На запитання, чи вивозиться
сніг із вулиць, відповів, що поки
нема такої необхідності. Якщо снігу
випаде багато, його прибиратимуть
із центральних вулиць.
— Сьогодні дорога у задовільному стані, — оцінює Микола Осіюк.
— Заторів не виникало, рух транспорту не зупинявся. Ми посипаємо
тротуари, щоби не було слизько, але
до ідеалу, звичайно, не доведеш. Стараємось як можемо, зважаючи на ту
мізерну кількість коштів, які нам ви-

ділили на очищення вулиць, — один
мільйон гривень.
За словами Миколи Петровича,
майстри з благоустрою ЖКГ мають
наголосити усім організаціям, підприємствам про утримання територій у належному стані. За тим, щоби
східці, тротуар біля приміщень магазинів, аптек, банків і так далі були
очищені від льоду, слідкуватиме муніципальна міліція. За невиконання
цієї вимоги на власників таких закладів чекатиме адмінвідповідальність.
— От, приміром, магазин «ПАККО», до якого тепер не можна доїхати через сніг і лід, — наводить
приклад Микола Осіюк. — Мені як
керівникові магазину було б соромно. Невже така структура не має
грошей, щоби закупити кілька мішків солі?
Людмила ШИШКО

