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Події

У 2013-му «Нафтогаз» купить у
Росії до 20 мільярдів кубів газу

Автобаза ВР замовила ремонт
машин на мільйон гривень

Про це повідомив заступник голови НАК Вадим Чупрун.
Він додав, що з поточного опалювального сезону Україна
вийде з хорошими залишками газу в підземних сховищах.
Як повідомлялося, за небажання Росії переглядати цінові
параметри газового контракту Україна оголосила курс на
диверсифікацію енергопостачання і збільшення власного
газовидобутку. Базовий сценарій проекту оновленої Енергетичної стратегії України передбачає зростання річного
внутрішнього видобутку газу вже цьогоріч до 44,4 мільярда
кубометрів і скорочення його імпорту до 5 мільярдів кубів.

Автобаза управління справами апарату Верховної Ради
за результатами тендера уклала угоду з ТОВ «ЮнікомАвто» на ремонт 11 легкових автомобілів вартістю 979
тисяч гривень. Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель». Як зазначається
у повідомленні, замовлено ремонт семи «Мерседесів»
1998-2003 років випуску, а також двох «Тойот Лендкрузер» і двох «Шевроле». «Середня вартість ремонту
одного авто становить близько 90 тис. гривень, що дорожче нового автомобіля «Ланос», — пише видання.

75%

стільки українців позитивно
ставляться до закону про заборону куріння у громадських
місцях і розважальних закладах.
Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією R&B Group.

На Волині засудили учасників
міжнародного наркоугрупування

Н

абула чинності ухвала Апеляційного суду Волинської області за кримінальною справою,
яку розслідували слідчі СБУ, щодо
обвинувачення двох громадян однієї з країн ЄС і двох громадян
України в організації міжнародного каналу контрабандного ввезення на територію нашої держави
особливо небезпечних психотропних речовин.
У ході судового розгляду було
підтверджено, що організатором
злочинної групи був 41-річний
іноземець, який купував наркотики за межами нашої держави,
налагодив їх контрабанду, зберігання та збут, а також розподіляв
прибутки від продажу між учасниками наркоугрупування.
Інший іноземець здійснював
безпосереднє переміщення заборонених препаратів через державний кордон. Придбання психотропних засобів фінансував
мешканець
Переяслава-Хмельницького, котрий згодом їх збував
на Київщині. Четвертий зловмисник виконував роль наркокур’єра
по території нашої держави.
Знешкоджене наркоугрупування вирізнялося високим рівнем
координації злочинної діяльності,
застосовувало заходи конспірації
та маскування. Організатор групи
при перетині кордону завжди їхав
першим на власному автомобілі,
вивчав обстановку в пункті пропуску та координував дії водія автомобіля з «товаром», що слідував
позаду, використовуючи при цьому систему кодових сигналів.
Для безперешкодного перевезення психотропних речовин

зловмисники приховували їх у
картері двигуна автомобіля або у
порожнині запасного колеса.
Для приховування і транспортування наркотиків на території
України злочинці використовували необізнаних у злочинних схемах знайомих і водіїв маршрутних
транспортних засобів.
Наприкінці серпня 2010 року
співробітники СБУ затримали
двох учасників наркоугрупування
під час контрабандного ввезення
на територію України понад двох
кілограмів метамфетаміну. У ході
подальших
оперативно-розшукових заходів було затримано ще
двох їхніх спільників і вилучено
майже п’ять тисяч таблеток особливо небезпечного психотропного засобу 2C-B (сленгова назва
— «сибір»). За оцінками фахівців,
вартість вилучених наркотиків на
«чорному» ринку становить майже 800 тисяч гривень.
Вироком суду чотирьох зловмисників визнано винними у
контрабанді, незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні,
пересиланні та збуті психотропних речовин в особливо великих
розмірах, скоєних організованою
групою осіб, тобто в злочинах,
передбачених статтями 305, 307
Кримінального кодексу України.
Організатор злочинної групи буде
відбувати покарання у вигляді
одинадцяти років позбавлення
волі, а його спільники отримали від восьми до дев’яти років
ув’язнення.
Рішенням суду вилучені наркотичні засоби буде знищено.
Прес-центр СБ України

На «Волиньторфі» була спроба
рейдерського захоплення
На державному підприємстві
«Волиньторф» силоміць призначили нового керівника. У понеділок,
25 лютого, після обіду, на завод
прибуло три автомобілі, у яких перебувало семеро чоловік, зокрема
головний спеціаліст відділу кадрів
Міненерговугілля Юрій Царковський та уже новий директор
«Волиньторфу» Олександр Шульга.
Відбулося це якраз тоді, коли тепер
уже колишній керівник торфозаводу Іван Киричик поїхав до столиці,
щоб вирішити проблему продовження свого контракту.
«Відомості» з’ясували, що 22
лютого дія контракту з Киричиком
завершилася. Сам Іван Миронович
розповів, що він звернувся до голови облдержадміністрації задовго до припинення контракту — ще
12 лютого. Борис Клімчук написав
клопотання перед міністерством,
щоб договір продовжили, однак від-

повіді так і не надійшло. Натомість
без попередження на заводі з’явився
новий директор.
— Ми не хочемо, щоб нами керував «чужий». Хто він і звідки,
нам не відомо. Поприїжджали якісь
бритоголові — і давай командувати,
— обурювалася одна з працівниць
торфозаводу.
Місцеві мешканці, переважна
більшість яких працює на торфозаводі, шоковані таким поворотом
подій. Появу нового керівника вони
сприйняли негативно і називають
це не інакше, як рейдерським захопленням. Начальник відділу капітального будівництва ДП «Волиньторф» Катерина Суслик повідомила,
що у 2007 році їм уже призначали
директором нововолинського бізнесмена Леоніда Ятчука, який за рік
свого «правління» довів показники
підприємства до критичних.
Головний бухгалтер Оксана Зінич розповіла «Відомостям», що

Смертельні вакцини від сина Богатирьової
розбавляли з численними порушеннями

М

инулої осені програма «Гроші» шокувала всю Україну гучним розслідуванням про
вакцинацію з присмаком смерті.
Журналістам потрапив до рук
унікальний документ — витяг із
внутрішньої звітності Міністерства охорони здоров’я. Тоді на цих
сторінках «Гроші» нарахували вісім летальних випадків. Сьогодні
дитячих смертей уже 11.
Після оприлюднення документа в програмі діяльністю «Фармстандарт-Біолік» зацікавились і
народні депутати, і в Генпрокуратурі, і в Антимонопольному комітеті. Пікантність ситуації у тому,
що до виробництва причетний
син міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової. Нещодавно він
залишив посаду керівника наглядової ради.
У Державній службі України
з лікарських засобів після осіннього розслідування журналістів
теж провели перевірку на підприємстві
«Фармстандарт-Біолік».
За її результатами було прийнято
рішення про призупинення ви-

робництва лікарських засобів цим
підприємством. Програмі потрапив до рук іще один цікавий документ — результати перевірки
виробництва «вбивчої» вакцини
проти гепатиту В. Порушення не
одне і не два. Як ідеться в документі, «встановлено 14 критичних, 22
суттєвих і чотири несуттєвих порушення».
Однак у міністерстві як не бачили, так і не бачать зв’язку між
цими критичними порушеннями
і смертями дітей. Що ж знайшли
перевіряльники на харківському
підприємстві? «Фармстандарт-Біолік» сировину для виготовлення
вакцини проти гепатиту В отримував із Куби. Кожна партія чітко
розрахована на певну кількість ампул. Держслужба виявила: харківські фармацевти умудрялися з цієї
сировини випускати в рази більше
доз, аніж дозволено. Виходить —
розчин банально розбавляли, аби
більше заробити. Ще одне обурливе порушення — повна антисанітарія при виробництві дитячих
ліків.

 ПОГОДА

У західних областях 28 лютого похмуро, вночі можливий сніг.
Температура вночі -1...0°C, вдень
0...+1°C. 1 березня хмарність,
мокрий сніг. Вночі -1...0°C, вдень
0...+2°C. 2 березня хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 0...+1°C, вдень
+4…+2°C.
У північних регіонах 28 лютого похмуро, очікуються опади.
Нічна температура становитиме
0...-3°C, денна -1...0°C. 1 березня
хмарність, сніг із дощем. Температура повітря вночі -1...0°C, вдень
0...+1°C. 2 березня хмарна погода,
можливий сніг. Температура вночі -7...0°C, вдень 0...-3°C.
У Києві 28 лютого хмарність, без опадів. Уночі -4…-3°C,

вдень 0...-2°C. 1 березня хмарно,
без опадів. Уночі 0…-1°C, вдень
0...+1°C. 2 березня похмуро, сніжитиме. Вночі -7...-4°C, вдень
-1...0°C.
У східних регіонах 28 лютого
хмарно, без опадів. Уночі -7...-3°C,
вдень -4…-1°C. 1 березня похмуро, очікується мокрий сніг. Вночі
-3...-1°C, вдень +1...+2°C. 2 березня хмарність, без опадів. Уночі2...-1°C, вдень 0...+1°C.
У південних областях 28 лютого переважно ясно, без опадів.
Температура вночі 0...-1°C, вдень
+3...+10°C. 1 березня ясно, сухо.
Вночі 0...+2°C, вдень +5...+11°C. 2
березня змінна хмарність, можливі опади. Нічна температура
+1...+3°C, денна +6...+9°C.

коли новопризначений директор
переступив поріг заводу, то поводився дуже зверхньо — по-людськи
не представився, лишень вимагав
печатки та штатний розпис. Зрозумівши, що колектив налаштований
проти нього, чоловік прокричав:
«Да я вас всех поувольняю!». Згодом
Олександр Шульга мав зустріч із
районним керівництвом, після якої
поїхав у невідомому напрямку. Про
новопризначеного директора відомо
лише те, що він родом із Полтавщини.
— Для чого зараз нам новий директор, ми не розуміємо. Справи на
заводі йдуть непогано, ми забезпечуємо всю бюджетну сферу району
торфобрикетами. Наше підприємство є одним із найбільших платників податків, — каже Катерина
Суслик.
У знак протесту робітники вийшли 26 лютого на страйк із вимогою не звільняти Киричика.
Поспілкуватись особисто з Іваном Мироновичем «Відомостям» не
вдалось, однак дорогою з Києва по
телефону він розповів, що, звичайно, вражений перебігом подій. Яка
доля чекає завод, він навіть боїться
думати, але припускає, що нове керівництво свідомо доведе підприємство до банкрутства, щоб у подальшому його приватизувати.
Наразі територію «Волиньторфу» охороняє більше 20 найнятих
охоронців. Робота заводу, як стверджують працівники, не припинилася, торфобрикети і надалі відвантажують згідно з замовленнями.
У Маневицькій РДА кажуть, що
днями має відбутися зустріч нового
та колишнього керівників, яка й поставить усі крапки над «і».
Ірина КОСТЮК

З 15 квітня діятимуть нові зміни до Правил дорожнього руху
З 15 квітня цього року набувають
сили зміни до Правил дорожнього
руху. Про те, чого очікувати водіям
від нововведень, «Відомостям»
розповів в. о. сектора моніторингу, юридичного забезпечення та
профілактичної роботи УДАІ УМВС
України у Волинській області Олександр Паламарчук.
— Суттєвою зміною є те, що тепер дорожні знаки будуть мати перевагу перед дорожньою розміткою,
— пояснює Олександр Олександрович. — І можуть бути постійними,
тимчасовими або зі змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки
розміщуватимуться на переносних
пристроях, дорожньому обладнанні
або закріплюватимуться на щиті з
фоном жовтого кольору та матимуть
перевагу перед постійними дорожніми знаками.
— Чи не виникне непередбачених ситуацій у зв’язку з тим, що, наприклад, висить заборонний знак,
а розмітка дозволяє рух прямо або
поворот?
— Не думаю, — веде далі працівник ДАІ, — водії будуть знати,
що спочатку треба дивитися на до-

рожній знак. Якщо його нема — на
розмітку.
Також, за інформацією Олександра Паламарчука, вводяться нові
поняття: «газон», «острівець безпеки», «денні ходові вогні», «маневрування», «удосконалене покриття»,
«регулювальник». Поняття «денних
ходових вогнів» стосується нових
автомобілів, які ними обладнані,
на старих таких приладів нема. Під
«газоном» мають на увазі ділянку
однорідної території з дерновим
покривом, що створюється штучно. І тепер Правилами конкретно
визначено, що на газоні зупинка і
стоянка транспортних засобів заборонена. «Удосконалене покриття»
вказуватиме на ділянку дороги з цементобетонним, асфальтобетонним,
залізобетонним або армобетонним
збірним покриттям.
Також набирає чинності низка
нових дорожніх знаків, серед яких
«Напрямок руху», «Дорога з удосконаленим покриттям», «Покажчики
напрямку руху транспорту з небезпечним вантажем», «Зупинки трамвая, тролейбуса, автобуса», «Територія щільної забудови», «Аеропорт»,
«Залізничний вокзал», «Автостан-

ція», «Критий паркінг», «Напрямок
об’їзду» й інші (конкретніше про
нові дорожні знаки читайте на сайті
vidomosti-ua.com.).
Наступною важливою зміною є
те, що у період із 1 жовтня до 1 травня поза населеними пунктами водії
зобов’язані рухатися з увімкненими
денними ходовими вогнями або з
ближнім світлом фар.
— Ця вимога дасть можливість
зменшити кількість ДТП на заміських дорогах, — пояснює Олександр
Паламарчук, — адже це буде як додаткове позначення транспортного
засобу, що рухається, а відповідно,
дозволить покращити реакцію водіїв на дорожні умови. Передбачено
також посилення вимог до проїзду
повз транспортні засоби з розпізнавальним знаком «Діти». Тепер водії,
що рухаються по суміжній смузі,
зобов’язані знизити швидкість, а у
разі необхідності — зупинитися для
уникнення наїзду на дітей, які виходять із автобуса.
— Правила набувають сили з 15
квітня, і до цього часу водії повинні
ознайомитися зі змінами та дотримуватися їх, — зауважує пан Олександр.
Людмила ШИШКО

