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ТОВ «Івала» призупиняє харчу-
вати близько 15 тисяч солдатів 
через борг Міноборони на суму 
75 мільйонів гривень і відсутність 
договірних відносин із військовим 
відомством.

Про це повідомила заступник 
директора ТОВ «Івала», яке надає 
послуги з організації харчуван-
ня військовослужбовців строко-
вої служби, Ольга Ларіна, — пише 
«Українська правда».

Вона зазначила, що керівництво 
підприємства ухвалило рішення 

призупинити організацію харчуван-
ня, тобто забезпечення солдатів га-
рячою їжею у військових частинах, 
які обслуговує ТОВ «Івала».

«З 1 січня 2011 року наше під-
приємство, як і інші виконавці по-
слуг харчування особового складу 
Збройних сил, що годували армію 
у 2010 році, забезпечує харчуван-
ням військовослужбовців строкової 
служби, спираючись не на договір, 
як це має бути по закону, а на слово 
міністра оборони», — сказала вона.

«Така ситуація виникла у зв’язку 
з недосконалістю законодавства, що 

регулює питання в сфері державних 
закупівель, та безвідповідальністю 
керівництва Міноборони, яке не по-
дбало заздалегідь про проведення 
процедури закупівлі послуг харчу-
вання на 2011 рік», — заявила Ларі-
на.

«Міністр оборони Михайло 
Єжель особисто запевнив нас та ін-
ших виконавців послуг харчування 
військовослужбовців, в тому числі у 
присутності одного з віце-прем’єрів, 
що Міноборони забезпечить укла-
дання договорів з існуючими вико-
навцями послуг», — сказала вона.

Зокрема, за словами Ларіної, 
мала бути застосована процедура 
закупівлі у одного учасника й укла-
дені договори на перший квартал 
2011 року.

«Повіривши словам міністра та 
розуміючи соціальну відповідаль-
ність перед тисячами військовос-
лужбовців, незважаючи на заборго-
ваність Міноборони перед нашим 
підприємством, що перевищує 75 
мільйонів гривень, ми протягом січ-
ня 2011 року забезпечували стале 
й якісне харчування», — зазначила 
вона.

«Ми вимушені припинити на-
дання цих послуг, і вся відповідаль-
ність за зрив процесу харчування 
солдатів строкової служби має бути 
покладена саме на міністра оборони 
Єжеля, який й допустив цю ситуа-
цію», — вважає керівництво підпри-
ємства «Івала».
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Події

Миротворцям підвищать 
зарплату 
У Міністерстві оборони України сподіваються на 
ухвалення найближчим часом Кабінетом Міністрів 
постанови, якою будуть суттєво збільшені зарплати 
українських миротворців. За пропозицією Мінобо-
рони, пропонується збільшити зарплати українських 
миротворців приблизно в 2,5 разу. Як відомо, раніше 
Президент Віктор Янукович дав доручення перевіри-
ти інформацію про невиконання державою фінансо-
вих зобов’язань перед військовослужбовцями, які 
беруть участь у миротворчих місіях ООН.

Світовий банк позичить Україні 
400 мільйонів доларів
Про це повідомив перший заступник міністра 
регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Юрій 
Хіврич. За його словами, кошти будуть витрачені 
на реконструкцію систем водо- і теплопостачання, 
модернізацію та ремонт підприємств, закупівлю 
енергозберігаючого обладнання. Позики Світового 
банку уряд має намір залучити для реалізації 
загальнодержавної програми реформування ЖКГ на 
2009-2014 роки, згідно з якою на модернізацію і ремонт 
необхідно більше чотирьох млрд. гривень.

40%
приблизно на стільки в цьому 
році, за даними Державної служби 
зайнятості, збільшився рівень 
працевлаштування незайнятих 
громадян, зареєстрованих на біржі 
праці.

На чорному ринку в Європі 
продають книги бібліотеки 
Вернадського 

Співробітники Національ-
ної бібліотеки України імені 

В.І.Вернадського б’ють тривогу: 
на чорному ринку книжкових ра-
ритетів в Європі з’явилися про-
позиції щодо старовинних книг, 
які можуть знаходитися лише в 
їхній бібліотеці, пише «Газета по-
киевски». 

Зарубіжні експерти навіть 
зробили висновок, що в україн-
ському сховищі почався розпро-
даж. У столичній бібліотеці імені 
Вернадського дійсно зберігаються 
унікальні та надзвичайно дорогі 
книги — Пересопницьке євангеліє 
1556-1561 років, на якому україн-
ські президенти приймають при-
сягу, середньовічна копія книги 
Арістотеля «Історія тварин» 1476 
року, яких збереглося всього два 
екземпляри у світі, Острозька Бі-
блія 1581 року тощо. Спроби «ви-
несення» книг на продаж здійсню-

валися і раніше. Вкрадену у 90-х із 
бібліотеки унікальну книгу, авто-
ром якої є Коперник, що кошту-
вала в той час близько мільйона 
доларів, досі не знайшли. 

Експерт Альбіна Бровкіна 
вбачає небезпеку в затіяній Ака-
демією наук України перебудові у 
бібліотеці: вийшла постанова про 
усунення заступників директора 
та призначення нового заступника 
директора з розширеними повно-
важеннями, що прийшов із зовсім 
іншої сфери. Головне — саме ново-
му замові буде доручено «керівни-
цтво щодо збереження книжкових 
фондів».

Водночас новопризначений за-
ступник директора бібліотеки Во-
лодимир Попик повідомив, що, на 
його думку, продаж книг в бібліо-
теці неможливий, а перебудова в 
установі пов’язана з необхідністю 
модернізації й інформатизації.

ДОЧЕКАЛИСЬ 

В Україні геї, лесбіянки та 
бісексуали стали в законі 

Міністерство юстиції України 
легалізувало Всеукраїнську 

громадську організацію лесбіянок, 
геїв, бісексуалів і трансгендерних 
людей (ЛГБТ). Про це повідомили 
в прес-службі громадської органі-
зації «Гей-альянс України».

У ГО зазначили, що основна 
мета діяльності «Ради ЛГБТ» по-
лягає у сприянні досягненню в 
Україні «повної громадянської 
рівності для представників сексу-
альних меншин, протидії епідемії 
ВІЛ/СНІД, задоволенні та захисті 
спільних інтересів членів органі-
зації».

Як зазначив виконавчий ди-
ректор «Гей-альянсу України» Та-
рас Карасійчук, на сьогоднішній 
день в Україні органами юстиції 
зареєстровано 28 громадських і 

благодійних об’єднань ЛГБТ.
За словами голови коорди-

наційної ради Центру «Жіноча 
Мережа» Лайми Гейдар, історія 
створення «Ради ЛГБТ організацій 
України» бере початок з 2003 року. 

Як повідомлялося, представ-
ники гей-руху України звернулися 
до Президента Віктора Януковича 
з проханням забезпечити грома-
дянську рівність для сексуальних 
меншин. У відкритому звернен-
ні представників 25 молодіжних, 
правозахисних, гей-лесбійських, 
благодійних організацій наголо-
шено, що Янукович став «першим 
українським політиком, який ви-
сунув законодавчі ініціативи з за-
безпечення цивільної рівності геїв 
і лесбіянок».

15 тисяч українських солдатів 
залишаються без харчування

ОФІЦІЙНО 

Уряд працевлаштовуватиме 
українців у Росії

Міністерство соціальної по-
літики України та Федераль-

на міграційна служба Росії готові 
до підписання меморандуму про 
співробітництво у сфері трудової 
міграції, що передбачатиме пра-
цевлаштування українських гро-
мадян в РФ. Про це повідомляє 
прес-служба Мінсоцполітики. 
«Одне з наших основних завдань 
— внести системність у процес 
трудової міграції. Ми повинні за-
хистити інтереси наших громадян, 
які працюють на території Росій-
ської Федерації. Наші робітники 
в РФ повинні мати всі гарантії, які 

може надати їм легальне працев-
лаштування», — заявив заступ-
ник міністра Василь Надрага. За 
даними Мінсоцполітики, за 2010 
рік трудові договори для роботи 
в РФ через ліцензійних посеред-
ників уклали 2 тис. українських 
громадян, а дозволи на працев-
лаштування — 220 тис. осіб. Вод-
ночас близько 3,5 млн. українців 
працевлаштовуються у Росії на 
основі тимчасових дозволів на пе-
ребування, які дійсні протягом 90 
днів. Після закінчення терміну дії 
трудові мігранти змушені оформ-
ляти дозволи повторно.

ВІКНО В ЄВРОПУ 

НОВАЦІЇ 

СТРИБКИ ЦІН 

Через місяць 
літр бензину 
коштуватиме понад 
12 гривень 

Уже через місяць ціна літра 95-
го бензину в Україні може пе-

ревалити за 12 грн. Про це пише 
газета «Бізнес». Цього тижня ціни 
на бензин остаточно стабілізують-
ся, прогнозують експерти. Основна 
причина стабілізації цін на нафту 
— початок антидемпінгового роз-
слідування щодо імпорту пального 
в країну.

«До початку березня, як прогно-
зують чиновники Міненерговугілля, 
розслідування щодо імпорту паль-
ного завершиться. Якщо його ре-
зультатом стане введення імпортних 
мит, літр пального може подорожча-
ти на 2-3 грн.

Нагадаємо, раніше Міністерство 
енергетики й вугільної промисло-
вості України й власники нафтопе-
реробних заводів домовилися про 
стабілізацію роздрібних цін на на-
фтопродукти з 1 лютого 2011 року.

ПРИДУМАЛИ Ж 

У Хмельницькому 
їдять ковбасу «ДАІ. 
Патрульна» у вигляді 
жезла 

У Хмельницькій області на при-
лавках магазинів з’явилася ков-

баса «ДАІ. Патрульна», яка зовні 
нагадує смугастий жезл даїшника, 
пише «Блик».

«Якось я подумав, що якщо є 
горілка у вигляді жезла, то чому б 
не готувати й таку ковбасу? Напри-
кінці грудня ми запустили її у ви-
робництво», — розповів ініціатор 
ідеї, директор одного підприємства 
в Кам’янець-Подільському Володи-
мир Корчинський. «Продаємо по 
всій країні. Перша реакція людей на 
нашу продукцію шокуюча. Покупці 
не вірять, що це ковбаса! Але ті, хто 
її спробував раз, купують знову», — 
запевнив він. Коштує палка ковбаси 
40 гривень. Важить 500 грамів.

БІДНІСТЬ 

На запитання «Газеты по-
киевски» про те, на скільки 

збільшилися витрати на їжу, 26% 
відвідувачів сайту газети відпо-
віли, що приблизно вдвічі. На 60-
80% зросли витрати в 10% опита-

них (голосувало 659 людей). 
Як заявив експерт із економіч-

них досліджень Олександр Жо-
лудь, українським споживачам у 
середньому доводиться віддавати 
за продукти близько половини 
своєї зарплати. Це говорить про 
бідність населення, адже показник 
витрат на їжу в європейських кра-
їнах — від 10 до 30%.

Для порівняння, у сусідній 
Польщі громадяни віддають за їжу 
30% сімейного бюджету. У Німеч-
чині й Великобританії — до 10%.

Втім, у них суттєво більше гро-
шей іде на комунальні послуги — 
близько 30% замість наших 15%. 
Також 10% зарплати англійці та 
німці витрачають на ресторани й 
кафе. У нас же на всі розваги люди 
витрачають трохи більше трьох 
відсотків своєї зарплатні.

СКАНДАЛ  

ДАІ обмежить термін дії 
водійських прав 

Державтоінспекція планує об-
межити термін дії посвідчення 

водія до 10-20 років. Про це заявив 
міністр внутрішніх справ України 
Анатолій Могильов, коментуючи 
нововведення у правилах дорож-
нього руху, які планується ввести. 
За його словами, обмеження тер-
міну дії водійського посвідчення 
— це європейська практика. 

«На сьогодні важко сказати, 
скільки воно буде діяти. Можливо, 
10 років, можливо — 15, можливо 
— 20. Адже ми розуміємо, що пе-
рездача іспиту — це певні фінан-
сові витрати для громадян», — за-
явив Могильов.

Відзначимо, сьогодні водійське 
посвідчення в Україні не має тер-
міну придатності. У країнах ЄС за-
звичай водійське посвідчення діє 
10 років.

Все більше закарпатців прагнуть 
отримати угорське громадянство

Угорський закон, який полегшує 
угорцям-іноземцям отриман-

ня громадянства, набув чинності 1 
січня 2011 року. Скористатися ним 
можуть не тільки етнічні угорці, 
яких на Закарпатті проживає не 
менше 150 тисяч. Для отримання 
громадянства треба лише бути не-
судимим, базово знати угорську та 
мати угорське коріння. При цьому 
достатньо, щоб хтось з найближ-
чих родичів народився на терито-
рії Закарпаття до 1920 року або у 
воєнний період (1938-45).

Згідно з інформацією офіцій-
них угорських джерел, протягом 
минулого тижня в консульські 
установи Угорщини надійшло 
близько 12 тисяч заяв про отри-
мання угорського громадянства. У 
той же час найчастіше звертають-
ся не жителі Закарпаття, а грома-

дяни Сербії, Словаччини та Руму-
нії. Угорський паспорт цього року 
зможуть отримати за спрощеною 
схемою від 250 до 400 тисяч людей 
з різних країн: період оформлення 
документів скоротився з року до 
трьох місяців.

Депутат Європарламенту від 
Угорщини Бела Ковач, який нещо-
давно відкрив свій офіс у Берегові 
Закарпатської області, заявив, що 
охочих отримати угорський пас-
порт вже 5-7 тисяч і кожні півго-
дини з’являється ще один. У свою 
чергу, мер Берегово, голова Демо-
кратичної партії угорців України 
Іштван Гайдош заявив, що біль-
ший інтерес ця новація викликала 
серед бізнесменів, адже громадян-
ство Угорщини відкриває можли-
вість вільного доступу не тільки до 
країн Євросоюзу, але і США.

Українці більшу частину 
зароблених грошей проїдають


