
Волинські волонтери з Володими-
ра-Волинського Костянтин Зінке-
вич, Олексій Панасюк і Олександр 
Богданов привезли з Німеччини 
автомобілі для бійців, які воюють 
у зоні АТО, польові кухні, а заод-
но провідали шістьох поранених 
військовослужбовців, що пере-
бувають на лікуванні у Гамбурзі, 
кожному особисто вручили гроші й 
подарунки. 

З двотижневої поїздки наші зем-
ляки, котрі й надалі продовжують 
допомагати українській армії, при-
везли не тільки техніку, що закупили 
на зібрані гроші, які люди приносили 
чи переказували, а й передачі від там-
тешніх жителів та ще безліч вражень. 
Один із волонтерів Олексій Панасюк 
оплатив цю поїздку та проживання. 

За зібрані кошти наші хлопці 
купили джип, два буси та стільки ж 
польових кухонь. На прохання рів-
ненських волонтерів із Німеччини 
доставили і «швидку допомогу». Все 
вже «приїхало» у Володимир, і з дня 
на день техніку планують відправи-
ти у 72-у та 24-у бригади. 

«Найперше нам упав у очі 
красень-джип Ford Maverick із зимо-

во-морською розмальовкою. Його 
доставку в Україну ми назвали «Від 
моря до моря», бо з Балтійського, де 
він їздив, доставимо до Азовського. 
Плануємо його передати у баталь-
йон «Азов», — каже Костянтин Зін-
кевич. — Буси Т4 теж файні: один 

— «Мультиван», а другий, хоч трохи 
іржавий, але 4х4!» 

Хлопці розповіли й таке: німці 
не знають про війну в Україні, хіба 
що українці, котрі там живуть. Вони 
із щирістю зустріли наших волонте-
рів, нагодували, передали необхідне 

устаткування, організували екскур-
сії. За це володимирські активісти 
неймовірно вдячні людям, які їм 
допомагали. Це — Олена та Руслан 
Самійленки, котрі опікуються по-
раненим Андрієм у госпіталі. Вони 
їх добре прийняли, а Руслан активно 
їздив із ними та допомагав торгува-
тися за машини. А на додачу ще й чо-
тири мобільні телефони передав бій-
цям. Сім’я Юрія Оленберга приїхала 
за 300 кілометрів із Оснабрюка у гос-
піталь до наших бійців, подарували 
кисневий концентратор Invacare, 
коробки з вітамінами, устілками та 
рукавицями для солдатів — усе до-
ставлено в Україну. 

Тетяна АДАМОВИЧ

Державне управління справами 
планує наступного року про-

дати більше 150 автомобілів із аук-
ціону. Про це на прес-конференції 
повідомив керівник ДУС Сергій 
Березенко. 

«Більше 150 машин наступ-
ного року плануємо продати з 
аукціону. Тим самим звільнимо 
два майданчики, які на сьогодні 
займає автобаза ДУС. Ми скон-
центруємо весь автопарк в одному 
місці, оптимізуємо його роботу», 
— сказав він. 

Звільнені майданчики, за сло-
вами Березенка, можна буде вико-
ристовувати під будівництво соці-
ального житла для учасників АТО 
та членів їхніх сімей. 

Він зазначив, що з червня по 

листопад 2014 року бюджет авто-
бази Держуправління справами 
скоротили більш як на 12 млн грн. 

Скорочено кількість автомобі-
лів, закріплених за чиновниками, 
— їх залишили тільки за заступ-
никами голови Адміністрації Пре-
зидента. Якщо виникне потреба, 
прийомні департаментів можуть 
викликати черговий автомобіль. 

Березенко також повідомив, 
що на сьогодні на автобазі пере-
буває 307 машин, багато з яких 
вичерпали свій ресурс. Близько 
50 транспортних засобів пропону-
ють передати Міністерству оборо-
ни й іншим відомствам. 

Нагадаємо, в червні Кабмін на 
аукціоні зміг продати всього вісім 
авто зі свого автопарку. 

ДУСя виставить на аукціон 
понад 150 автомобілів чиновників 

Головна військова прокуратура в 
рамках розслідування криміналь-

ної справи, розпочатої за фактом 
зловживання владою та службовим 
становищем службовими особами 
Міністерства оборони України, ого-
лосила колишньому директору де-
партаменту закупівель Міноборони 
про підозру у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. 
Директором департаменту був Зра-
жевський Олександр Миколайович, 
на якого неодноразово скаржилися 
волонтери і солдати АТО. 

Слідчий відділ Головної військо-
вої прокуратури Генеральної Про-
куратури України встановив, що 
вказаний чиновник у жовтні поточ-
ного року протиправно та незаконно 
сприяв тому, щоб тендер на поставку 
дизельного палива на потреби армії 
виграло підприємство з ознаками 

фіктивності. Сума договору на по-
стачання дизпалива для потреб Мі-
ністерства оборони України, зокрема 
сил АТО, становила 443 297 742 грив-
ні. 

21 листопада колишньому ди-
ректору департаменту оборонного 
відомства обрано запобіжний захід — 
утримання під вартою з одночасним 
визначенням застави в розмірі майже 
16 млн грн. Заарештований перебуває 
у слідчому ізоляторі Києва. 

Санкція статті передбачає по-
карання у вигляді позбавлення волі 
строком до шести років із позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
провадити певну діяльність. 

Завдяки координації Генпрокуро-
ром України узгоджених дій слідчих 
Головної військової прокуратури, 
працівників управління по боротьбі з 
організованою злочинністю Київської 

області й міністра оборони України 
вдалося запобігти заволодінню дер-
жавними коштами на потреби сил 
АТО в особливо великих розмірах. 

Україна має бути нейтраль-
ною державою і йти шляхом 

так званої «фінляндизації». Про 
це сказав глава Чехії Мілош Земан 
під час свого візиту до Казахстану. 
«Фінляндизація» у значенні, при-
таманному цьому поняттю з часів 
Другої світової війни, означає по-
требу рахуватись у зовнішній полі-
тиці з думкою сильніших сусідів. 

Речник чеського президента 
Їржі Овчачек додав цьому терміну 

трохи іншого значення. 
«Фінляндизація визначається як 

підкорення іншій країні у зовнішній 
політиці, але це означає нейтраль-
ний статус», — зазначив він. 

Крім того, Земан заявив, що ціл-
ковито згоден зі словами глави МЗС 
Німеччини про те, що Україна не 
буде членом НАТО. 

Нагадаємо, президент Чехії ві-
домий своєю прокремлівською й 
антиукраїнською позицією. 
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Президент Чехії виступив 
за «фінляндизацію» України 

Литва розпочинає постачання 
озброєння в Україну 
Про це заявив Президент Петро Порошенко на 
спільній прес-конференції в Києві за підсумками 
переговорів із главою Литви Далею Грібаускайте. «Ми 
домовилися про постачання конкретних елементів 
конкретного озброєння для українських збройних сил. 
Це — реальна допомога», — заявив Порошенко. Він не 
став конкретизувати, про яке саме озброєння йдеться. 
Гарант додав, що також буде забезпечуватися трену-
вання для українських військових у Литві. Грібаускайте 
підтвердила наміри щодо військової співпраці. 

65%
стільки росіян упевнені, що 
Росії потрібно визнати неза-
лежність самопроголошених 
держав на сході України. Запе-
речують проти цього 12%, 23% 
не змогли визначитися зі своїм 
ставленням. 
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Заарештовано керівника департаменту закупівель Міноборони 

В Україні зросли ціни на опалення 
та гарячу воду 

В Україні 21 листопада набула 
чинності постанова НКРЕКП від 
17.10.2014 № 146 «Про встанов-
лення тарифів на послуги центра-
лізованого опалення і послуги 
з централізованого постачання 
гарячої води, які надаються насе-
ленню суб’єктами господарювання, 
що є виконавцями цих послуг». 
Про це повідомили в прес-службі 
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері 
енергетики і комунальних послуг 
(НКРЕКП). 

Постановою № 146 встановлені 
тарифи на послуги централізовано-

го опалення та послуги з централі-
зованого постачання гарячої води, 
що надаються населенню 162 тепло-
постачальними організаціями, які є 
виконавцями цих послуг. 

За інформацією відомства, по-
слуга з централізованого опалення 
розраховувалась окремо для або-
нентів житлових будинків із будин-
ковими та квартирними приладами 
обліку теплової енергії (грн/Гкал) і 
для абонентів житлових будинків 
без будинкових і квартирних при-
ладів обліку теплової енергії (грн/
кв. м) у місяць, протягом якого на-
дається послуга. Для певної частини 
теплопостачальних організацій роз-

раховувалися двоставкові тарифи на 
послуги централізованого опалення. 

Згідно з новими тарифами, в се-
редньому вартість тепла в розрахун-
ку на 1 кв. м становитиме 10–11 грн. 
Тепер за опалення двокімнатної 
«хрущовки» доведеться заплатити 
500 гривень у місяць. 

У різних регіонах вартість те-
пла значно різнитиметься. Найви-
щі тарифи серед обласних центрів і 
великих міст будуть у Кривому Розі 
(12,94 грн), Кіровограді (12,35 грн) 
і Сумах (11,73 грн). Найменше пла-
титимуть мешканці таких міст, як 
Івано-Франківськ (5,69 грн), Львів 
(6,08 грн), Вінниця (6,25 грн). 

Улітку Нацкомпослуг підвищи-
ла тарифи на опалення для киян із 
2,91–3,1 грн/кв. м (протягом усього 
року) до 9,22 грн/кв. м (упродовж 
6 міс.). 

Тоді ж Нацкомісія підвищила 
тариф на опалення для споживачів 
із лічильниками на 48–58% — до 
375,3 грн/Гкал (із ПДВ). До того він 
був зафіксований на рівні 237,7–
253,15 грн/Гкал (залежно від термі-
нів оплати). 

Раніше українці платили за опа-
лення протягом усього року, навіть у 
теплу пору, коли такі послуги не на-
давалися. Тепер, згідно з рішенням 
НКРЕКП, оплата за опалення буде 
здійснюватися тільки за фактом на-
дання послуг — упродовж шести 
місяців. 

Разом із німецькими волонтерами у госпіталі

«Нафтогаз» розпочав видобуток газу
і нафти в Єгипті 

Волонтери приїхали з Німеччини не з порожніми руками 

Події

Посол ЄС заявив, що Україні 
інвестиції поки не світять 
Глава представництва Євросоюзу в Україні Ян 
Томбінський вважає, що інвестиції в Україну не 
можуть бути достатньо захищені. Про це він сказав 
на прес-конференції, інформують «Українські нови-
ни». «Найбільша перешкода та проблема для вашої 
країни — це безпека, яка є психологічним елемен-
том економіки. Інвестиції вимагають перспектив 
і часу», — сказав  він.  За  його  словами,  у  країн,  
що перебувають у стані війни, таких перспектив  
немає.

Чергова 
гуманітарна 
допомога на Схід 

19  листопада цього року Во-
линська обласна організа-

ція Товариства Червоного Хрес-
та України вдруге відправила в 
м.  Сєверодонецьк гуманітарну 
допомогу жителям Луганської 
області, що опинилися в зоні 
АТО. 

Цього разу волиняни спіль-
ними зусиллями зібрали гума-
нітарний вантаж вагою 24,4 т на 
суму 124,624 тис. грн (продукти 
харчування). Значну частину, а 
саме 19,6 т, становила допомога, 
зібрана Іваничівською район-
ною організацією Товариства 
Червоного Хреста (голова — 
Світлана Ярославівна Адамчук). 

До збору благодійної допо-
моги відгукнулися всі голови 
сільських і районних рад. Для до-
завантаження багатотонного ван-
тажного автомобіля в м.  Луцьку 
були задіяні бійці чергової варти 
аварійно-рятувальної частини 
УДСНС у Волинській області. 
Збір допомоги продовжується. 

У 2014 році «Нафтогаз» видобу-
де в Єгипті близько 260 тисяч 

тонн нафти, що становить більше 
10% усього річного видобутку в 
Україні. Про це йдеться на сайті 
НАКу. 

У вересні поточного року було 
введено в дію першу чергу газо-
проводу та здійснено облаштуван-
ня родовищ, що дозволило розпо-
чати видобуток природного газу в 
обсязі близько 300 тисяч кубоме-
трів на добу. Протягом вересня–
жовтня цього року вже видобуто 
19 мільйонів кубів природного 
газу. 

«Всього в рамках єгипетсько-
го проекту були пробурені 16 по-
шукових, 12 розвідувальних та 
12 експлуатаційних свердловин, 
розвідано сім нафтогазових родо-

вищ, із яких на чотирьох розпоча-
то видобуток», — ідеться у повідо-
мленні. 

У 2015 році планується завер-
шення будівництва технологічної 
інфраструктури на родовищах 
та введення в експлуатацію тру-
бопроводів, завдяки чому стане 
можливим підключення решти 
продуктивних свердловин і вихід 
на рівень видобутку до 950 тонн 
(зараз — близько 740 тонн) нафти 
та 700 тис. куб. м газу на добу. 

За попередньою оцінкою, ви-
добуток нафти «Нафтогазом» на 
концесійній території Alam Еl 
Shawish East за 2014 рік може сяг-
нути до 260 тисяч тонн, що стано-
вить 11–12% від річного видобут-
ку нафти в Україні. 


