Скандальний втікач Курченко
заволодів 5,6 млрд грн
українських банків
Протягом 2013 року — початку 2014 року, за відомостями
ГПУ, Курченко разом із очолюваним ним організованим злочинним угрупованням заволодів коштами НБУ, ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Аграрний фонд», вкладників ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Реал Банк» на загальну суму 5,6 млрд грн.
Після цього угруповання олігарха легалізувало незаконні
доходи з використанням при цьому підприємств з ознаками
фіктивності задля прикриття злочинної діяльності.
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На стільки мільйонів гривень
Держфінінспекція в ході ревізії
виявила збитків в Адміністрації
морських портів. Про це повідомила глава відомства Лідія
Гаврилова.

У службовому кабінеті
затримали чиновницю з
хабарем у руках
У Львові начальник відділу доходів і зборів з фізичних
осіб районної державної податкової інспекції вимагала
та отримала від підприємця 400 доларів США хабара за
неперешкоджання підприємницькій діяльності. Одночасно в процесі обшуку робочого кабінету вилучено
ще 4 тисячі гривень у конверті. Затриманій загрожує
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти
до 10-ти років із конфіскацією майна.

Дітей прищеплювали вакциною,
яку з квітня вилучатимуть в
усьому світі
Масова вакцинація від поліомієліту
в Україні проводилася вакциною,
яку більшість цивілізованих країн
вже давно не використовує. Згідно
з рішенням ВООЗ, її вилучатимуть у
всьому світі, починаючи з середини
квітня 2016 року.
Цю рекомендацію ВООЗ підготувала ще в січні 2014 року. Рішення про глобальне вилучення
тривалентної живої вакцини ОПВ
було прийняте на 68-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я 5
червня 2015 року. Однак українські
чиновники ні слова не згадали про
це, розповідаючи про необхідність
вакцинації.
Фармацевтичні компанії докладали чимало зусиль, щоб перенести дату відмови від тривалентної
вакцини ОПВ подалі. Однак вчені
змогли довести, що використання
цього препарату може призвести
до поствакцинальних ускладнень, у
тому числі і до вакциноасоційованого поліомієліту. Про це йдеться в
статті «Ракурсу» про вакцинацію від
поліомієліту в Україні.
ХТО СТАНЕ «СТРІЛОЧНИКОМ»
В ІСТОРІЇ З ВАКЦИНОЮ
ПРОТИ ПОЛІОМІЄЛІТУ
Під час епідемії грипу та ГРВІ
скасовуються навіть рутинні щеплення, тим більше — масові. Вплив
двох вірусів може призвести до непередбачуваних наслідків для дитячого організму. Але МОЗ не бачить
приводу для скасування масової
вакцинації
Заступникові міністра охорони
здоров’я Ігорю Перегинцю, який
курирує цей напрямок, Генеральна
прокуратура України надіслала повістку. Новину активно обговорюють у медичних колах, гадаючи, що
буде далі. Чиновника викликає на
допит Головне слідче управління
ГПУ в рамках досудового розслідування кримінального провадження,
відкритого в кінці минулого року.
Йому інкримінують правопорушення, передбачене Кримінальним кодексом (ч. 2 ст. 367), зокрема — зловживання службовим становищем
при проведенні вакцинації від поліомієліту вакциною, отриманою як
допомога від уряду Канади.
РОЗМОРОЗИЛИ,
ЗАМОРОЗИЛИ…
Ланцюжок

зловживань

по-

чався ще в травні минулого року,
коли з Франції до Києва (на склади
«Укрвакцини») доставили велику
партію живої вакцини ОПВ у розмороженому вигляді. У документах
фірми-виробника чітко написано:
повторне заморожування не допускається.
Експерти акцентують увагу на
тому, що дотримання температурного режиму надзвичайно важливе
для будь-якого фармпрепарата, а
тим більше — для живої вакцини.
У замороженому вигляді (при мінус
20) вона може зберігатися два роки,
у розмороженому — тільки шість
місяців.
Про те, що повторне заморожування неприпустиме, було написано
і в інструкції українською мовою,
яку свого часу затвердив Державний
експертний центр (ДЕЦ) при реєстрації вакцини. У МОЗ і «Укрвакцина» довго вивчали документи,
вирішуючи, що робити. Через три
тижні заступник міністра І. Перегінець дав вказівку — вакцину знову
заморозити.
З офіційного сайту ДЕЦ зникла
інструкція до вакцини ОПВ. Хоча на
інших інтернет-ресурсах, що мають
відношення до фармації, без проблем можна знайти опис вакцини й
умови її зберігання, що містять заборону на повторне заморожування.
Піднявся шум. Медики, фармацевти
та пацієнтські організації вимагали провести додаткові дослідження
ОПВ, щоб отримати інформацію
про її якість та безпеку. Їх відразу ж
звинуватили в організації антивакцинальної кампанії.

Чиновники МОЗ, посилаючись
на виробника, заявили, що «вакцину проти поліомієліту можна заморожувати хоч 10, хоч 180 разів».
Але при цьому не уточнили, що такі
експерименти проводилися в період
розробки — для вивчення властивостей вакцини, а не з готовою продукцією.
ВАКЦИНАЦІЯ В ПЕРІОД
ЕПІДЕМІЇ ГРИПУ
Незважаючи на трагічні випадки, що збіглися за часом з масовою вакцинацією, МОЗ не відступив від своїх планів і 25 січня
оголосив про проведення третього
туру. Чим остаточно зруйнував довіру до вакцинації і з боку батьків,
і в медичних колах. Важко знайти
установу або громадську організацію, яка б зробила це «краще», ніж
Мінохоронздоров’я.
Перший летальний випадок від
грипу зафіксували ще в грудні. А в
січні за медичною допомогою щодня
зверталися десятки тисяч хворих,
кількість жертв ГРВІ та грипу різко
збільшилася. 12 тисяч шкіл по всій
країні були закриті на карантин. Як
повідомили в Інституті ім. Громашевського, під час спалахів, а тим
більше епідемії грипу та ГРВІ, скасовують навіть рутинні щеплення. Тим
більше — масові. Цю інформацію
підтвердили і фахівці санепідслужби, підкресливши, що вплив двох
вірусів — грипу та поліомієліту —
може привести до непередбачуваних
наслідків для дитячого організму.

Георгія Гонгадзе нарешті поховали
У Києві 22 березня відбулася траурна церемонія поховання журналіста

Г

еоргія Гонгадзе поховали на території церкви Миколи Набережного. Тіло вбитого в 2000 році
українського журналіста перевезли
з центрального моргу до місця поховання на Подолі в Києві. Під час похоронної церемонії «ніяких виступів
політиків чи інших світських осіб»
не було. У церкві, де пройшло відспі-

вування, не проводилися фото- та
відеозйомка.
Церква Миколи Набережного
— православний кам’яний храм, що
належить Українській автокефальній православній церкві, — споруджена в Києві на Подолі в 1772 році
за проектом архітектора В. Р. Григоровича-Барського на місці старої
дерев’яної церкви. Стоїть недалеко
від річки Дніпро по вулиці Григорія
Сковороди, 12.
Нагадаємо, напередодні поховання Президент України Петро
Порошенко передав вдові загиблого
журналіста Георгія Гонгадзе Мирославі орден «Зірка Героя». Президент
відзначив внесок Гонгадзе в розбудову незалежної України та його
боротьбу за свободу слова. «Ґія завжди був готовий віддати життя за
Україну. І якщо б він сьогодні був
живим, він був би там — на східних
кордонах. Якщо б він був живий, він
би пишався цією нагородою», — від-

значила Мирослава Гонгадзе.
Журналіст Георгій Гонгадзе зник
у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської
області знайшли обезголовлений
труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.
Мати журналіста Леся Гонгадзе відмовлялася визнавати, що знайдені
останки належать її синові. У січні
цього року суд залишив колишньому генералові МВС Олексію Пукачу
довічне ув’язнення за вбивство журналіста Гонгадзе. Проте ні Пукач, ні
родина Гонгадзе з вироком не згідні.
Мирослава Гонгадзе зазначила, що
суд не назвав і не покарав головних
винуватців смерті її чоловіка — замовників убивства. У лютому 2015
року Генеральний прокурор Віктор
Шокін відновив досудове розслідування кримінальної справи за фактом вбивства журналіста Георгія
Гонгадзе та створив слідчу групу з
розслідування справи.
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Волинянин за організацію підпільної АЗС
сплатить майже 23 тисячі гривень штрафу

Ж

ителя міста Луцька, який
організував діяльність незаконної автозаправної станції в
м. Ковелі Волинської області, визнано винним у вчинені злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Про таке рішення Ковельського міськрайонного суду інформує
оперативне управління ГУ ДФС у
Волинській області.
Згідно з вироком суду громадянину призначено покарання у
вигляді штрафу в розмірі 1350 неоподаткованих мінімумів доходів
громадян, а це — 22 950 гривень.
Окрім того, у волинянина конфіскують незаконно виготовлену
продукцію та обладнання для її
виготовлення.
Незаконний бізнес із реалізації
дизельного пального в м. Ковелі
викрили співробітники оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області в рамках заходів
операцій «Акциз-2015» та «Нафтопродукт-2015».

У складських приміщеннях,
які орендувало одне з приватних
підприємств, співробітники податкової міліції ГУ ДФС Волині
вилучили 700 літрів дизельного
пального, резервуари та обладнання для розливу та зберігання пально-мастильних матеріалів.
Загалом у грудні 2015 року під
час обшуку вилучено товарно-матеріальні цінності та готівку на
суму понад 150 тисяч гривень.
Прес-служба ГУ ДФС у Волинській
області

На Маневиччині син забив батька до
смерті

21

березня до чергової частини
Маневицького відділу поліції надійшло повідомлення від
фельдшера села Ситниця. Жінка
розповіла, що в будинку за місцем проживання виявлено труп
53-річного місцевого жителя. У
нього були садна обличчя, тіла та
розсічена брова.
На місце події одразу ж виїхала
слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що між 27-річним п’яним сином, мешканцем
Луцька, і його батьком виникла суперечка. Під час сварки кривдник
наніс батькові численні удари ку-

лаком у голову.
Після проведення медичного
обстеження зловмисника встановлено, що він був у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали та
помістили в ізолятор тимчасового
тримання. Вирішують питання
про обрання запобіжного заходу.
Відомості внесли до Єдиного
реєстру досудових розслідувань
за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального
кодексу України. Триває слідство.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Кількість волинян, охочих працювати в
професійній армії, зросла

Н

ині 186 мешканців краю уклали контракт на проходження
військової служби.
Ситуацію щодо укомплектування військових частин та інших
підрозділів контрактниками обговорили під час засідання ради оборони області. Кількість волинян,
охочих працювати в професійній
армії, зросла, якщо порівнювати
цифри з тими, котрі військовий
комісар області Роман Кулик повідомив два тижні тому. Нині 186
мешканців краю уклали контракт
на проходження військової служби. Разом із тим, це лише 34% від
завдання, визначеного Генеральним штабом Збройних сил України.
Традиційно під час засідання
ради оборони області аналізували роботу в розрізі районів. Серед
тих, де показники більші 50%, —

Ратнівський та Горохівський. Решта районів — не досягли навіть
40%. В окремих — узагалі патова
ситуація, зокрема в Шацькому, де
фіксують 0%, тобто жодного укладеного контракту.
— Загалом маємо позитивну
динаміку, за винятком Шацького
району, — наголосив голова облдержадміністрації
Володимир
Гунчик. — Намітилися зрушення
в Старовижівському районі. Прошу всіх проаналізувати й посилити роботу. Вимагаю максимальної
концентрації на цих питаннях.
Отже, за дорученням голови
облдержадміністрації й відповідно
до рішення ради оборони області,
робоча група, що аналізує діяльність у відповідному напрямку в
районах, продовжить роботу на
теренах Шацького, Любешівського
та Любомльського районів.

У разі позачергових виборів у парламент
проходять шість партій

Т

акі висновки зробили у Центрі Разумкова за результатами
останнього опитування, передає
агентство «Інтерфакс-Україна».
За партію «Опозиційний блок»
готові проголосувати 8,4% опитаних, за партію «Об’єднання «Самопоміч» — 7,9%, за партію «Блок
Петра Порошенка» — 7,8% українців. Крім того, 5%-й бар’єр у Раду
долає партія «ВО «Батьківщина»,
за яку готові проголосувати 6,7%
респондентів, — йдеться в повідомленні.
Брати участь у виборах не планують 17,9% опитаних.

Якщо ж зважати на вподобання лише людей, які готові прийти
на вибори, то в парламент проходять шість політичних сил. Крім
чотирьох вище названих, бар’єр
долають також «Радикальна партія Олега Ляшка» та «Блок Міхеїла
Саакашвілі».
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 24 лютого 2016 року.
Було опитано 2 021 респондента
у віці від 18 років у всіх регіонах
України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької та
Луганської областей.

