«Один у каное» їде з
концертом у Луцьк

«Кавового короля» Італії
поховали у величезній
кавоварці

Фестиваль «Республіка» запрошує на весняний
концерт львівського інді-поп гурту «Один у каное»
в Луцьку. Захід відбудеться в Луцькому міському
будинку культури 12 березня о 19.00. Запрошення
на концерт можна придбати в кав’ярні «Кофеїн»
(вул. Винниченка, 8). Взимку 2016-го року розпочався всеукраїнський тур гурту «Один у каное»,
присвячений виходу першого студійного альбому.
12 березня в Луцькому міському будинку культури відбудеться сольний концерт.

В Італії прах продавця гейзерних кавоварок Ренато
Біалетті поховали в урні, виконаній у формі кавоварки «Мока», повідомляє MigNews. Відзначається, що
Біалетті, який помер у віці 93 років, не був винахідником «Моки», але став відомим, продаючи її. Кавоварка з прахом Біалетті була розміщена на сімейній
могилі на кладовищі в італійській комуні Оменья.
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Врятовані ведмеді з Рівненщини — на
карантині в Луцьку

У

Луцькі каратисти перемогли на
міжнародних змаганнях
20
лютого 2016 року в містечку
Кішкунфеледьгаза, що в Угорщині, відбувся перший міжнародний турнір «Kiskun Cup» з кіокушин
карате, в якому брало участь близько 300 спортсменів з 5 країн: Угорщини, Австрії, Хорватії, Польщі та

України.
Організаторами турніру виступила Угорська федерація кіокушин
карате в особі Шихана Йожефа Борзи. Ці престижні міжнародні змагання відкривав міністр оборони
Угорщини Іштван Шімічко та інші

високоповажні гості.
У складі збірної команди України гідно виступили луцькі спортсмени. Попри жорстку конкуренцію
та високий рівень суперників, нашим каратистам вдалося показати
хороший результат та зайняти місця
на п’єдесталі.
Так, на найвищу сходинку з ката
піднявся лучанин Василь Шевчук.
Йому також вдалося вибороти срібло з куміте серед чоловіків у ваговій категорії до 70 кг.
Також із сріблом серед дітей 12–
13 років у ваговій категорії до 45 кг
повернувся в рідне місто Любомир
Марищук.
Сам турнір пройшов доволі
швидко та організовано. Високий
клас спортсменів і спортивний азарт
сприяв важким та жорстким поєдинкам. Проте українська збірна, керівником якої був лучанин Дмитро
Волинець (5 дан), продемонструвала
готовність до змагань такого рівня.
Спортсмени та тренери висловлюють подяку народному депутатові
України Степану Івахіву за сприяння
та підтримку Волинської федерації.

суботу ввечері, 20 лютого,
до Луцька прибули ведмеді,
без перебільшення врятовані від
смерті з пересувного звіринця на
Рівненщині. Про подробиці «спецоперації» розповіла керівник КП
«Луцький зоопарк» Людмила Данисенко.
За її словами, сказати, що тварини в пересувному звіринці Давида Худодяна перебували в неналежних умовах — це нічого не
сказати. Наприклад, у наглухо закритому вагончику небайдужі знайшли живу свиню. Поки клітку не
відкрили, навіть ніхто не знав, що
вона там. А вижила тварина завдяки тому, що з’їла землю і дерев’яну
підлогу, постелену в клітці.
Людмила Денисенко додала,
що колеги з Рівного забрали до
себе всіх дрібних хижаків. А от
тримати ведмедів до того часу,
коли їм знайдуть нове адекватне
житло, ті ж таки рівняни не можуть. Тому тварин, яким потрібна
реабілітація, забрав Луцьк.
Ведмеді вже в Луцьку. Що вони
пережили, можна тільки здогадуватися. «Звірі навіть дивляться на
нас по-особливому — голодними
очима, переповненими страхом»,
— розповідає Людмила Денисенко.
Вона впевнена — тварин били.
Це видає їхня поведінка у відповідь на те, коли в Луцьку їм пробували прибрати клітки. Ведмеді
панічно забивалися в найглухіші
кути.
За її словами, сам вагончикклітка — весь прогнилий, тече,
тож його треба латати. Тварини не
знають, що таке підстилка. Вони,
вибачайте за натуралізм, стояли у
власній сечі.

Навіть їжі нормальної, як припускає директорка, тим же ведмедям не давали. Бо апельсинами
вони бавилися, аж поки не розпробували, що це щось їстівне, а
яйця їли з шкаралупою. Ведмедям
навіть кормовий буряк смакував.
«Ви нашим його дайте — побачите, чи хоча б зачеплять», — ділиться спостереженнями директорка.
Людмила Денисенко каже, що
«Волинський пересувний центр
розваг» — уже років десять поза
законом. Адже пересувні зоопарки заборонені з 2006 року. «Але я
бачила в інтерв’ю, розміщених в
Інтернеті, що коли Давид Худодян
їздив по Україні, то розповідав,
що в нього стаціонарні клітки є в
Луцькому зоопарку. Це — брехня.
Плюс демонстрував фальшиві документи-дозволи, де значиться
назва вулиці, яка перейменована
в Луцьку ще в 2008-му. А квиток у
той горе-звіринець, де утримувалося до десятка тварин, вартував
20 гривень для дітей і 40 — для дорослих», — уточнює вона.
Зараз, за словами Людмили
Денисенко, ведмеді на карантині.
І їм шукають постійне нормальне
помешкання.

На Закарпатті викрито підпільний цех із
виробництва мінеральної води

Волинські пацієнти зможуть контролювати ліки в режимі он-лайн
В Україні стартував проект «Лікиконтроль», покликаний зупинити
перепродаж пацієнтам ліків. Відтепер пацієнти Волині, що отримують ліки, закуплені за державні
кошти, зможуть контролювати їхню
наявність у медичних закладах
області та по всій Україні в режимі
реального часу. Окрім того, хворий,
який придбав ліки за власний кошт,
зможе перевірити, чи цей препарат
не перепродають недобросовісні
медики — завдяки спеціальному
коду партії, вказаному на упаковці.
Система
www.likycontrol.org.
ua, розроблена «Центром протидії корупції», збирає інформацію
про кількість та розподіл у регіонах ліків, закуплених за державний
кошт для онкохворих, моніторить
та оновлює залишки препаратів у
лікарнях. Сайт покликаний протидіяти перепродажу онкохворим пацієнтам ліків, що вже були закуплені
за державний кошт.
За інформацією «Національного
Канцер-реєстру», станом на 31 грудня 2014 р. кількість онкохворих, що
перебували на обліку у Волинській
області, становила понад 20,5 тисячі
осіб, у тому числі 149 неповнолітніх.
За словами лікарів, на сьогодні ця
картина особливо не змінилася.
«На сайті розміщено перелік
препаратів, які держава закуповує
для онкохворих за бюджетний кошт.
Кожен із цих препаратів мають ви-

давати в лікарнях безкоштовно. На
сайті знаходиться 112 унікальних
найменувань препаратів для дорослих та дітей, а також інформація про
їхню наявність у 76 лікарнях 24 регіонів України», — говорить Олександра Устінова, член правління «Центру протидії корупції».
«Наші волонтери особисто стикалися з тим, що медичний персонал
перепродавав ліки, куплені нашим
благодійним фондом для хворих дітей, — розповідає Ірина Литовченко
з благодійного фонду «Таблеточки»,
який допомагає онкохворим дітям.
— На жаль, є велика кількість нечистих на руку посадовців та лікарів, які
перепродають ліки, що мають видаватися пацієнтам безкоштовно».
Схожої думки дотримується і
Олена Колесник, директор Інституту раку (м. Київ). За її словами, така
ініціатива дозволить більш жорстко
контролювати наявні ліки в лікарнях та викрити схеми перепродажу
медикаментів. «Ми вже півтора року
публікуємо на сайті всю інформацію щодо наявності ліків у нашому
інституті, щоб пацієнти мали змогу дізнатися, які ліки є в наявності.
Ми знаємо, що через закупівлі ліків
міжнародними організаціями ми
матимемо суттєву економію коштів,
іноді до 60%, — розповіла лікарка.
— За рахунок цієї економії держава
зможе закупити більше ліків, тому
такий контроль дуже потрібен, щоб
ці ліки дійшли до пацієнтів, а не ста-

ли предметом збагачення корупціонерів».
Усі ліки, перелічені на сайті www.
likycontrol.org.ua, вже були оплачені українцями за рахунок податків.
Їх придбало Міністерство охорони
здоров’я або місцеві управління охорони здоров’я за бюджетні кошти.
Інформація про наявність ліків
є офіційною — вона отримана з Міністерства охорони здоров’я, з обласних та міських управлінь охорони здоров’я в кожному регіоні.
Спеціально для випадків, коли
лікарі відмовляють хворим у видачі
безкоштовних ліків, активісти розробили форму, яку можна завантажити з сайту та надіслати до органів
державної влади із вимогою надати
інформацію щодо конкретних препаратів. Згідно із Законом України
«Про доступ до публічної інформації», відповідь на запит буде надана
не пізніше п’яти робочих днів після
його отримання.
Також борці з корупцією просять волинян повідомляти їх про
факти перепродажу ліків, обіцяючи
збереження анонімності заявникові.
«Ми збиратимемо факти перепродажу ліків пацієнтам та змушуватимемо правоохоронні органи реагувати
на ці факти, — стверджує Олена
Щербан, юрист «Центру протидії
корупції». — За такі злочини українське законодавство передбачає кримінальну відповідальність».
Олександра УСТІНОВА

Ф

альсифікована продукція реалізовувалася на території
Закарпатської, Львівської, ІваноФранківської, Одеської областей
та м. Києва через мережу оптовороздрібної торгівлі.
За зібраними матеріалами працівників Управління захисту економіки (УЗЕ) Національної поліції
в Закарпатській області відкрито
кримінальне провадження за ст.
229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового
найменування, кваліфікованого
зазначення походження товару)
Кримінального кодексу України.
Під час проведення заходів
працівники УЗЕ встановили місцезнаходження підпільного цеху,
де вироблялася фальсифікована
лікувальна мінеральна вода відомих торгових марок.
У рамках проведення санкціонованого обшуку на території цеху
з розливу мінеральної води поліцейські вилучили обладнання для
розливу мінеральної води, майже
1,5 тисячі пляшок фальсифікованої води ємністю 1,5 та 0,5 літрів,
45 тисяч етикеток, понад 1,7 тисячі
пресформ, за допомогою яких ви-

готовляють пляшки для контрафакту, 7 тисяч одиниць порожньої
тари та балони для запуску газів у
пляшки.
На момент появи правоохоронців у цеху знаходилося громадяни, які здійснювали роботи
з виготовлення фальсифікованої
лікувальної води.
Окрім того, встановлено, що
ця фальсифікована продукція реалізовувалася на території Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Одеської областей та м.
Києва через мережу оптово-роздрібної торгівлі.
До злочинної діяльності причетна організована група з числа
жителів Львівської та Закарпатської областей.
За це кримінальне правопорушення передбачено покарання у
вигляді штрафу від однієї до двох
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією та знищенням відповідної
продукції та знарядь і матеріалів,
які спеціально використовувалися
для її виготовлення, інформує департамент захисту економіки Національної поліції України.

