
До редакції «Відомостей» зателе-
фонувала наша постійна читачка 
з села Озютичі Локачинського 
району з проханням розтлумачити, 
що таке цифрове телебачення і чи 
правда, що з нового року дове-
деться всім без винятку на нього 
переходити. Адже, як виявилось, у 
село приїздили представники однієї 
фірми, що займається його підклю-
ченням, і настирливо переконували 
жителів скористатися їхніми послу-
гами, які, як виявилося, недешеві. 

— У сусідньому Кисилині також 
були, — розповіла жіночка. — Ска-
зали, що з нового року залишиться 
тільки цифрове телебачення, тому 
нам уже необхідно його встановити. 
Пообіцяли, що все безкоштовно. Ми 
лише заплатили по двадцять гри-
вень, і нам видали якісь картки. А 
через день зателефонували і сказа-
ли: потрібно сплатити 170 гривень 
за підключення плюс по 85 гривень 

кожного місяця. Але ж тепер ми ди-
вимося телевізор безкоштовно. То 
навіщо ж маю платити невідомо за 
що? Та й до Нового року, після якого, 
за їхніми словами, буде тільки циф-
рове, ще півроку, то навіщо даремно 
витрачатися? Хоча, можливо, вони 
праві й скоро перегляд телепередач 
буде платним. Підкажіть, як пра-
вильно вчинити? 

За коментарем ми звернулися до 
директора Волинської філії Концер-
ну радіомовлення, радіозв’язку та 
телебачення Сергія Семерея.

— На сьогодні цифрове теле-
бачення на Волині транслюється 
безкоштовно — рівно 32 програми, 
й у майбутньому плата за перегляд 
не передбачена, — відповів Сергій 
Іванович. — Тому, найімовірніше, 
ті, хто сьогодні пропонує якусь кар-
точку і вимагає помісячної оплати 
за можливість приймати цифрове 
ефірне телебачення, лише хочуть на-
житися на довірливості людей. 

Сергій Семерей не рекомендує 
користуватися такими послугами. 
На запитання, чи варто все-таки 
громадянам переходити на цифрове 
телебачення, відповів, що рано чи 
пізно доведеться це зробити, адже 
аналогове ефірне телебачення пра-
цюватиме лише до червня 2015 року. 

Щодо супутникового ТБ, то Сер-
гій Іванович коментувати не став, 
оскільки Концерн радіомовлення, 
радіозв’язку та телебачення не надає 
послуг із супутникового мовлення, 
проте спеціаліст каже, що, ймовірно, 
воно й надалі працюватиме, можли-
во, кількість відкритих (некодова-
них) українських каналів зменшить-
ся. 

— Обов’язковою умовою пе-
реходу на цифрове телебачення є 
придбання приймача стандарту 
DVB-T2, так званого телетюнера, 
який тепер коштує в межах 540-600 
гривень і продається на ринках, у 
магазинах електроніки та побутової 
техніки, — пояснює Сергій Семе-
рей. — Також необхідна кімнатна 
або зовнішня антена дециметрово-
го діапазону (залежно від віддалі до 
ретранслятора), якщо така не була 
встановлена для аналогового теле-
бачення. 

Серед переваг цифрового теле-
бачення Сергій Іванович називає 
більшу кількість каналів і вищу 
якість зображення та звуку. 

— Але на сьогодні на Волині не 
всюди можлива трансляція циф-
рового телебачення, — зауважує 
Сергій Іванович. — Є такі точки, 
де прийом ускладнений. У згаданих 
двох населених пунктах прийом 
можливий від передавальної станції 
в Ковелі. 

Людмила ШИШКО 
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Чехія планує реформувати мігра-
ційне законодавство. Після ре-

форми чеські спецслужби матимуть 
право вето, коли йтиметься про по-
стійне чи тимчасове мешкання чу-
жинця, а в разі відмови іноземець не 
матиме змоги звернутися до суду. 

Ставлення чеської держави до 
іноземців регулюється трьома акта-
ми, а саме: законом про вільне пере-
сування громадян ЄС, законом про 
охорону державних кордонів і зако-
ном, який регламентує перебування 

мігрантів на теренах Чеської Респу-
бліки. 

У перебігу обговорення якраз 
останній законопроект дістав най-
більше критичних зауважень: кри-
тиків не влаштовує, наприклад, те, 
що чеські спецслужби матимуть 
право вето, коли йтиметься про по-
стійне чи тимчасове проживання мі-
гранта, а в разі відмови громадянин 
іноземної держави не матиме змоги 
звернутися до суду. «За таких обста-
вин ті самі служби легко знаходити-

муть інформаторів з-поміж інозем-
ців», — зазначив Мартін Розумек із 
організації, яка опікується політич-
ними й економічними втікачами. 

У свою чергу речник міністер-
ства внутрішніх справ Бржетислав 
Масло пояснює запровадження су-
ворішого міграційного законодав-
ства вимогами, що їх виставляє Пра-
зі Євросоюз. 

Очікується, що нові міграційні 
законопроекти парламент розгляне 
наступного року. 

Україна — у вісімці світових 
виробників сталі 
На тлі падіння виплавки сталі в більшості країн світу в 
червні Україні вдалося наростити виробництво й уві-
йти до вісімки найпотужніших країн-виробників. Про 
це йдеться в місячному звіті про світове виробництво 
сталі, складеному Всесвітньою асоціацією виробників 
сталі (World Steel Association, Worldsteel). Зокрема, за 
даними Worldsteel, Україною в червні було виробле-
но 3,06 мільйона тонн сталі, що на 7,8% більше, ніж у 
2012-му. 

У Росії вино включили 
до продуктів сільського 
господарства 
Уряд Російської Федерації включив виноградні, шам-
панські й ігристі вина до переліку сільгосппродукції. 
Влада розраховує, що зміни сприятимуть розвитку фер-
мерських господарств, що розводять виноградники. 
Зокрема, це дозволить виноградарям розраховувати на 
преференції, якими зараз користуються аграрії. Раніше 
вино вважалось алкогольним продуктом. 
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така частка населення України 
користується смартфонами, 
що вдвічі більше, ніж минулого 
року. Про це свідчать результа-
ти дослідження «Наша мобільна 
планета: Україна». 

Мер Львова вважає напад на себе 
замовним 

Мер Львова Андрій Садовий 
допускає, що напад на нього 

міг бути замовним. Про це він ска-
зав у інтерв’ю «Німецькій хвилі». 
«Просто голова на вістрі подій, а 
в когось здають нерви. Якщо на 
мене так хтось хоче тиснути, то він 
глибоко помиляється», — зазна-
чив Садовий. 

Разом із тим міський голова не 
захотів говорити про можливих 
замовників, посилаючись на слідчі 
дії. 

Він розповів, що мав у райвід-
ділі очну ставка з чоловіком, якого 
затримали при спробі напасти на 
нього. «Молодик не відповідає на 
жодні запитання, не дає жодних 
свідчень, посилаючись на статтю 
63 Конституції. Поводиться спо-

кійно та впевнено, — сказав Са-
довий. — А коли його схопили й 
привезли до райвідділку, то одразу 
з’явився адвокат. Це цілеспрямо-
ване заподіювання шкоди, в його 
діях я не побачив жодної неадек-
ватності чи ознак афекту», — до-
дав мер Львова. 

Незважаючи на інцидент, Са-
довий запевняє, що не матиме охо-
рони й надалі. «Я її не мав і мати не 
буду. Львів завжди був і є безпеч-
ним містом», — переконаний він. 

Наразі підозрюваному у двох 
нападах на міського голову Андрія 
Садового обрано запобіжний захід 
— домашній арешт. Про це повідо-
мили у прес-службі прокуратури 
Львівської області. 

Кримінальне провадження 
розслідується за ч. 2 ст. 350 КК 
України (умисне нанесення по-
боїв або заподіяння легкого чи 
середньої тяжкості тілесного 
ушкодження службовій особі або 
громадянинові, який виконує гро-
мадський обов’язок, у зв’язку з їх-
ньою службовою чи громадською 
діяльністю, а також вчинення та-
ких дій щодо їхніх близьких). Такі 
дії караються обмеженням волі на 
строк від трьох до п’яти років або 
позбавленням волі на той самий 
строк. 

Врадіївським ґвалтівникам світить довічне ув’язнення 

Захист екс-прем’єра Юлії Тим-
ошенко підготував скаргу до 

Європейського суду з прав лю-
дини у зв’язку з тим, що питання 
про операцію екс-прем’єра досі не 
вирішене. Про це заявив захисник 
екс-прем’єра Сергій Власенко, пе-
редає «Українська правда». 

«Скарга вже готова. Ця заява в 
рамках великої скарги. Ми, згідно 
з правилом 39 Регламенту Євро-
пейського суду, просимо забезпе-
чити належне медичне лікування 
Юлії Володимирівни... Ми будемо 
вживати всі встановлені чинним 
законодавством заходи для того, 
щоб домогтися справедливості у 
цій справі», — розповів він. 

За його словами, дата подан-
ня заяви до ЄСПЛ буде визначена 
найближчим часом. 

Власенко нагадав, що Євросуд 

уже застосовував правило 39 Ре-
гламенту щодо Тимошенко в бе-
резні 2012 року, вказавши уряду 
України на необхідність забезпе-
чення медичного лікування екс-
прем’єра в належному лікарсько-
му середовищі. 

У результаті цього в травні 
2012 року Тимошенко була пере-
ведена з Качанівської колонії №54 
(Харків) на лікування в ЦКЛ №5 
(Харків). 

Захисник також зазначив, що 
захист і близькі Тимошенко мають 
намір «інтенсифікувати розмову» 
з її лікарями з клініки «Шаріте». 

«Ми постараємося інтенсифі-
кувати розмову з німецькими ліка-
рями цього тижня, щоб до наступ-
ної середи ми чітко розуміли, що і 
як», — сказав Власенко. 

Як відомо, 1 липня Євгенія 
Тимошенко, посилаючись на ре-
комендації закордонних медиків, 
заявила, що її матері необхідна 
термінова операція. 
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Усі троє підозрюваних у побитті 
та зґвалтуванні 29-річної Ірини 

Крашкової з Врадіївки причетні до 
злочину. Про це повідомив проку-
рор Миколаївської області Андрій 
Курись. 

У резонансній справі проведе-
но вже понад 30 експертиз. На їхніх 
результатах і ґрунтується слідство, 
повідомили у прокуратурі Микола-
ївщини. 

Таким чином, алібі, на яке поси-
лається екс-капітан карного розшу-
ку Євген Дрижак, не буде взято до 
уваги. Навіть якщо виявиться, що 
його мобільний телефон у ніч злочи-
ну перебував у райвідділі, то це вже 
нічого не означатиме. 

За словами прокурора області, 

залишилося ще близько десяти екс-
пертиз. Після цього слідство визна-
читься з кваліфікацією злочину. 

Адвокати Крашкової наполя-
гають, що дії Дрижака, Поліщука і 
Рябіненка є справжнім замахом на 
вбивство. 

«З першого дня, коли був скоє-
ний злочин, це питання актуальне, 
— сказав Курись. — Питання про 
правильну кваліфікацію може вирі-
шитися вже цього тижня». 

Якщо справу перекваліфікують, 
трьом ґвалтівникам загрожує до-
вічне ув’язнення. Судити їх будуть 
з присяжними засідателями. При 
цьому про місце суду поки говори-

ти рано, тому що його визначить 
апеляційний суд, але процес, за сло-
вами прокурора, пройде точно не у 
Врадіївці. 

Нагадаємо, 26 червня на Мико-
лаївщині зґвалтували та жорстоко 
побили молоду жінку. Троє чолові-
ків затягнули в автомобіль 29-річ-
ну мешканку смт. Врадіївка Ірину 
Крашкову, яка поверталася з дис-
котеки, і вивезли її у лісосмугу біля 
села Сирове. Жертва насильства 
повідомила слідчому, що її побили 
і зґвалтували два офіцери міліції — 
лейтенант Дмитро Поліщук і капі-
тан Євген Дрижак. У побитті також 
брав участь місцевий таксист Сергій 
Рябіненко. 

Україна опинилася на десятому 
місці у списку найбільш при-

вабливих країн для купівлі землі 
з потенційним обсягом продажів 
1,2 млн га, йдеться в дослідженні 
Всесвітньої торгової організації 
World Trade Report-2013. 

Лідером рейтингу виявилася 
Демократична Республіка Конго, у 
якій потенційний обсяг землі для 
продажу оцінили у 8,1 млн га. На 
шостому місці розмістилася Росія 
з 2,8 млн га. 

«Інвестори наголошують, що 
готові вкладати кошти у розвиток 

сільськогосподарських угідь — аж 
до обладнання систем зрошення. 
Однак невизначеність у питанні 
захисту приватної власності на 
землю створює суттєві бар’єри 
для реалізації намірів», — вказу-
ють аналітики Світової організації 
торгівлі. 

Водночас, на думку експер-
тів СОТ, битва за ресурси, у тому 
числі земельні, безумовно стиму-
лює бізнес виявляти активність 
на ринку землі навіть в умовах 
несприятливого інвестиційного 
клімату. 

Інвестори готові вкладати гроші 
в придбання землі в Україні 

Події

Капітан Євген ДрижакЛейтенант Дмитро Поліщук

Людей у селах «розводять» 
на цифровому телебаченні 

Чехія посилить вимоги до мігрантів 

Захист Тимошенко поскаржиться 
в Євросуд щодо затягування її лікування 


