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МОЗАЇКА НОВИН

Єврокомісія протестувала
газотранспортну систему України

n Представники Європейської комісії досліджували сценарії можливих кризових ситуацій з поставками природного газу в Україну.
Про це повідомляє прес-служба
Нафтогазу.
Дослідженням сценаріїв можливих кризових ситуацій з поставками природного газу в Україну займа лися представники Спільного
дослідницького центру генерального директорату Європейської комісії разом з представниками "Нафтогазу України", "Укртрансгазу" і
Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Як повідомляється, дослідження
проходило відповідно до методології та стандартів Європейського Союзу, які також закріплені в законі
України про ринок природного газу.
Предметом дослідження були ризики для української ГТС в опалювальному сезоні 2017-2018 років.
Також були проаналізовані сценарії
кризових ситуацій, імовірність і
наслідки їх настання.
Повідомляється, що результати
досліджених стали базою для роз-

робки комплексу превентивних заходів, які суттєво підвищують рівень готовності ГТС до надзвичайних
ситуацій.
Бенефіціаром проведеного дослідження є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України як центральний орган виконавчої влади, відповідальний за моніторинг безпеки поставок природного газу. Дослідження проводилося на кошти Європейської комісії в
рамках надання технічної допомоги
Європейської комісією. Проект реалізується вже другий рік і в цілому
розрахований на три роки.
Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик
заявив, що Укртрансгаз може виявитися технічно не готовим до прокачування газу, якщо топ-менеджмент НАК Нафтогаз України скоротить інвестиції в газотранспортну
систему України.
У Нафтогазі відповіли, що подібні заяви можуть завдати шкоди Україні і запевнили, що підготовка до
опалювального сезону йде за планом.
—Економічна правда

Operation UNIFIER in Ukraine: "a woven
tapestry of international partners"

Major Christopher Hartwick mentors
Ukrainian troops during live fire exercise, Starychi, Ukraine.
Photo - Canada's Department of National Defence
n In an interview published by the Ca-

nadian Army, Major Chris Hartwick,
(2nd Battalion, Princess Patricia's Canadian Light Infantry), who arrived in
Ukraine in March as part of Operation
UNIFIER, discusses his team's transition from trainers to mentors and the
"woven tapestry of international partners they are working in.
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Вибух міномета став причиною
загибелі 2 та поранення
5 українських військових
біля Мар'їнки

n Міна розірвалася просто у військовому спорядженні, унаслідок чого
загинули військові
Унаслідок вибуху міномета загинули двоє військових / фото УНІАН
Вчорашній вибух поблизу Мар'їнки Донецької області, внаслідок
якого двоє військовослужбовців загинули і п'ятеро травмовані, стався
внаслідок—подвійного заряджання
каналу ствола міномета двома боєприпасами різними військовослужбовцями.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України,
такою є попередня версія слідства.
У відомстві зазначили, що військовою прокуратурою Донецького
гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил
поводження зі зброєю, а саме мінометом калібру 120 MM 2C 12 «Сані».
При цьому проку ратурою до
Єдиного реєстру досудових роз слідувань внесено відомості про
кримінальне правопорушення, передбачене ч. З ст. 414 КК України
(порушення правил поводження зі
зброєю, що спричинило загибель
кількох осіб та заподіло тілесні ушкодження кільком особам).
«Установлено, що 8 серпня 2017
року близько 04:25 на бойовій позиції поблизу Мар'їнки внаслідок порушення військовослужбовцями
Fax: (204) 586-3618

однієї з військових частин правил
поводження зі зброєю при здійсненні вогню у відповідь відбувся
розрив міни в каналі ствола 120 мм
міномету 2С12 «Сані». Внаслідок
цього загинули 2 військовослужбовці, а ще 5 отримали поранення»,—йдеться в повідомленні.
В ГПУ зазначають, що «у кримінальному провадженні проведено
низку невідкладних слідчих (розшуковик) дій, зокрема: огляд місця події, під час якого вилучено 120 мм
міномет 2С12 «Сані»; призначена
комплексна ба лістична, вибухотехнічна та експертиза безпеки жи
ті єдіяльності; встановлюються та
допитуються свідки і очевидці даної
події».
«Попередня версія слідства—вибух стався внаслідок подвійного заряджання каналу ствола міномегу
різними військовослужбовцями двома боєприпасами».—додали у відомстві.
Як повідомляв УНІАН, пресцентр штабу АТО повідомив у Facebook, що біля Мар'їнки Донецької
області через вихід з ладу та розрив
одного з озброєнь двоє українських
військових загинули, п'ятеро—дістали поранення.
—УНІАН:
https://www.uman.ua/war/2074489vibuh-minometa-stav-prichinoyuzagibeli-2-ta-poranennya-5-ukrajinskih-viyskovih-bilya-marjinki. html
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