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У нинішній час — кризовий у 
фінансовому та духовному плані 
— народжувати, здається, наважу-
ються сміливі жінки. Займатися ви-
хованням дитини — це, звісно, не 
затратно: все залежить від бажання 
батьків, їх терпіння та винахідли-
вості. А от із матеріальної точки 
зору народити та доглядати дитину 
не всім під силу. 

Сім’ї, які це розуміють і раціо-
нально витрачають зароблену копій-
ку, мільйон разів подумають, перш 
ніж зважаться на такий крок. Тепер 
не вабить навіть державна допомога, 
бо за той час, як її виплачують, бать-
ки новонароджених переконалися, 
що цих грошей не вистачає, аби по-
крити всі витрати на дитячі потре-
би. «Відомості» вирішили з’ясувати, 
чи дорого сьогодні бути батьками, 
та підрахували, скільки коштів на 
місяць потребує грудна дитина.

Мешканка обласного центру Іри-
на Б. виховує чотирирічного сина. 
Жінка вважає, що багато молодих 
сімей помиляються, коли розрахо-
вують на державні «тисячі». 

— Якраз тоді, коли грошей сім’я 
потребує найбільше, тобто під час 
пологів і у перший місяць життя 
малюка, їх нема. Тому слід розра-
ховувати лише на власні сили. А 
згодом дитина дорослішатиме, а 
витрати лише зростатимуть. Скажі-
мо, Владик у мене був на штучному 
вигодовуванні. Дитяча суміш тоді 
коштувала 30 гривень. Упаковки ви-
стачало всього на три дні. Лише на 
харчування у місяць потрібно було 
до трьохсот гривень. 

Зважте на те, що це було три роки 
тому, і за цей час ціни на всі групи 
товарів поповзли вгору. Сьогодні 
батьки немовлят шоковані вартістю 
дитячих кашок і «памперсів». Мо-
лоді мами, з якими «Відомості» по-
спілкувалися в одному з дитячих ма-
газинів Луцька, кажуть, що кожного 
разу, коли приходять за підгузками, 
ціни, хай на кілька десятків копійок, 
але зростають.

Лучанка Маргарита П. три місяці 
тому народила хлопчика. Коштів від 
держави ще не отримувала, але за ці 
кілька місяців вони з чоловіком ви-
тратили чимало грошей.

— Сімейний бюджет ми звикли 
планувати на місяць. Я працювала 
продавцем у торговому центрі, чо-
ловік має власний невеличкий біз-
нес. Коли дізналися, що буде дитина, 
захвилювалися: чи готові до цього? 
Якщо морально начебто «доросли», 
то щодо фінансів були не впевнені. 
На державні гроші не дуже й розра-
ховуємо: я їх ще не бачила. До поло-
гів купили коляску, постіль, дитячий 
одяг. Пощастило, бо знайомі віддали 
колиску — хоча б на цьому зеконо-

мили. В пологовому будинку, попри 
те, що пологи пройшли нормально, 
за послуги лікаря й акушерки запла-
тили тисячу гривень, окрема палата 
теж «потягнула» майже півтисячі. 
На підгузки поки витрачаємо десь 
до трьохсот гривень на місяць, до-
дайте до цього ще всілякі серветки, 
шампуні. А дитячий одяг? Усе дуже 
дороге. Я собі зараз узагалі нічого не 

купую, доношую старий одяг, адже 
дитина потребує більше. Добре, що 
грудного молока вистачає, поки об-
ходимося без сумішей. 

У тому ж магазині ми розгово-
рилися ще з однією жінкою. Ліля М. 
мешкає на околиці Луцька в приват-
ному будинку з чоловіком і батька-
ми. Гуртом доглядають 9-місячного 
Юрка. На роботу ходять усі, але 
більша частина зароблених грошей 
йде на дитину.

— Чоловік щомісяця отримує 
півтори тисячі гривень зарплатні, та 
виплачують її частинами і без чітко-

го графіка. «Дитячі гроші» мені на-
раховують, по 620 гривень, але рідко 
буває таке, що вони залишаються до 
наступних нарахувань. На памперсах 
намагаємося вже зараз економити, 
купуємо одну пачку на місяць — це 
125 гривень. Годую дитину і грудним 
молоком, і різними кашками. Однієї 
пачки вистачає на шість порцій, але 
ж, крім цього, треба і м’яса купити, 
і фруктів.

Нині державна допомога при на-
родженні першої дитини становить 
майже 17 тисяч гривень. Врахуйте, 
що виплачують її не однією сумою, 
а частинами. Перша виплата — орі-
єнтовно, коли дитині виповнюється 
три місяці. А до цього часу батьки 
повинні придбати речі першої необ-
хідності, бо маля не спатиме на під-
лозі та не чекатиме, поки мама отри-
має кошти, щоб купити коляску. До 
слова, вартість дитячого ліжечка 
коливається в межах тисячі гривень, 
коляска вартує від півтори тисячі та 
вище — хто на що гаразд, пеленаль-
на дошка — дві сотні гривень, ван-
ночка для купання — ще сотня.

Уряд пообіцяв, що допомога при 
народженні першої дитини напри-
кінці 2011 року становитиме 19,1 
тис. грн., при народженні другого 
маляти — 39,2 тис. грн., а при наро-
дженні третьої дитини — 78,3 тис. 
грн. Але життя показує, що значні, 
на перший погляд, суми грошей, 
«тисячі», як кажуть у народі, пере-
стають бути такими, коли в сім’ї 
з’являється малюк. Ціни на дитячі 
речі, вочевидь, ростуть із космічною 
швидкістю, тоді як наші зарплати та 
соціальні виплати збільшуються на 
копійки.

Ірина КОСТЮК

Відомості.UA

№ 8 (543)

17 - 23 лютого 2011 року

vidomosti-ua.com

Події

ШАХРАЙСТВО? 

Розмови про порушення у сфері 
державних закупівель далеко не 

нові для Волині. Перший заступник 
голови ОДА Олександр Башкален-
ко зазначив, що тендери знову по-
чинають заходити в тінь. Чиновник 
повідав, що в області вже відкрито 
низку кримінальних справ щодо цих 
порушень. За його словами, в одно-
му управлінні невідповідно до за-
конодавства оформили документи. 
Спочатку своїх помилок не визна-
вали, та через тиждень КРУ виявило 
порушення на кілька тисяч гривень. 
А керівник, який проводив тендер, 
по телефону виправдовувався: «Я 
вибачаюсь, я на лікарняному, я не 
зрозуміла...».

Перший заступник КРУ у Во-
линській області Віталій Бондар 
розповів, що управління перевіряє 
закупівлі на всіх етапах — від плану-

вання до виконання, позаяк на кож-
ному з них є ризик різноманітних 
порушень. Посадовець зазначив, що 
за минулий рік і січень цього було 
виявлено порушень на 600 тисяч 
гривень. Така інформація викликала 
подив у пана Башкаленка, адже в об-
ласті йде мова, що бюджет через різ-
ні оборудки втратив набагато більші 
суми. «Ми лише в одному районі на-
рахували порушень на 480 тисяч», — 
сказав чиновник.

Серед порушень, які виявляло 
КРУ, чільне місце займає процедура 
формування тендера під конкретно-
го постачальника. Тобто серед умов 
тендера були такі, які сповна могло б 
виконати лише конкретне підприєм-
ство. За словами Бондаря, це добре 
видно на закупівлях палива.

Таку ж ситуацію відмітив і Та-
рас Цюцюра, заступник начальника 

управління економіки СБУ у Волин-
ській області. Він зазначив, що в до-
кументах досить детально пропису-
ється марка, наприклад, кам’яного 
вугілля, яка наявна лише в одного 
виробника. Тоді як в умовах тендера 
назва палива має звучати як «вугіл-
ля кам’яне», без будь-якої деталіза-
ції, інакше це шахрайство.

У сфері закупівлі палива для дер-
жавних установ є й інші проблеми. 
Зокрема, на нараді розповіли, що 
трапляються випадки, коли в дого-
ворах прописується вугілля високої 
якості, а насправді привозять наба-
гато гіршої. Тож у школах холодно, 
бо від неякісного вугілля така ж те-
пловіддача. «А потім кажуть у шко-
лах: у нас немає тепла, — резюмує 
Башкаленко. — Зате у вас є гроші… 
на відкати».

Ольга УРИНА

АВАРІЯ 

Біля Ковеля пасажирський поїзд 
зіткнувся з легковою машиною

Поблизу Ковеля пасажирський 
поїзд сполученням Ковель — 

Сімферополь наїхав на легковий 
автомобіль, що забуксував на колії. 
На щастя, ніхто не постраждав.

Як повідомили у Волинському 
лінійному відділі УМВС України 
на Львівській залізниці, чергова 
по станції Ковель сповістила, що 
на переїзді 360 кілометра перего-
ну Любитів — Ковель відбулося 
термінове гальмування потяга для 
попередження наїзду на автомо-
біль. Але зіткнення уникнути не 
вдалося.

Водій автівки ВАЗ-2106, 
мешканець селища Колодяж-
не Волинської області Вадим Л., 
під’їжджаючи до залізничного 
переїзду, вирішив «проскочити», 
бо кудись дуже поспішав. Попри 
те, що вже працювала поперед-
жувальна світлова та звукова сиг-
налізація, яка забороняла переїзд, 
чоловік рушив уперед. Та через 
сніг і ожеледицю, які внесли свої 
корективи, автомобіль в’їхав у за-
глиблення та забуксував. Часу на 
роздуми не було. Водій вискочив 
із авто та відбіг якнайдалі. Поїзд 
фактично розтрощив легковика.

На щастя, ні машиніст, ні паса-
жири потягу та поїзної бригади не 
постраждали. На місце події тер-
міново виїхала слідчо-оперативна 
група, яка констатувала, що світ-
лова та звукова сигналізація пра-
цювали справно. Тож у надзвичай-
ній події винен тільки водій авто. 
Йому інкримінується стаття 276 
КК України (порушення правил 
безпеки руху), що передбачає об-
меження волі строком до трьох 
років.

ЖЕРТВИ МОРОЗІВ 

Жінка з Нововолинська 
обморозила руки та ноги

12 лютого до лікарні у важкому 
стані була госпіталізована 

мешканка міста Нововолинська. 
У 40-річної жінки медики діагнос-
тували загальне переохолодження 
організму й обмороження рук і ніг 
2-3 ступеня. З початку року це вже 
четверта жертва морозів на Воли-
ні. Причому двоє потерпілих пере-
бували у важкому стані внаслідок 
надміру вжитого спиртного. 

Як наголосив начальник сек-
тора медико-біологічного захисту 
облуправління МНС Віктор Ле-
бедюк, алкогольне сп’яніння, ви-
кликаючи ілюзію підвищеної тем-

ператури тіла, насправді сприяє 
швидкій втраті тепла. Тож людина 
напідпитку може замерзнути на-
багато швидше, ніж твереза.

Крім того, рятувальники реко-
мендують за низьких температур 
звести до мінімуму перебування 
на вулиці. У тріскучі морози варто 
подбати про калорійне харчуван-
ня зі збільшенням споживання ві-
тамінів А та D, а також про теплий 
і зручний одяг. Особливу увагу 
необхідно приділити захисту носа, 
вух і щік.

Віталія ЛУКАШЕВИЧ 

УЄФА оприлюднив ціни на 
квитки на Євро-2012 
Ціни будуть варіюватися від 300 до 6000 гривень.
Кілька видів квитків будуть доступні для придбання 
через uefa.com винятково з 1 по 31 березня цьо-
го року. Під час формування цін була врахована 
купівельна спроможність місцевих жителів, тож 
найдешевші квитки коштуватимуть удвічі менше, ніж 
квитки на Євро-2008 у Швейцарії та Австрії. Більш 
того, квитки третьої категорії на фінальний матч 
коштуватимуть усього 500 гривень.

Ощадбанк випустив до 
8 Березня срібну монету 
з кристалами Swarovski
Напередодні 8 Березня Ощадбанк випустив сріб-
ну монету «З 8 Березня!», прикрашену камінням 
Swarovski. Як повідомили в банку, реверс срібної 
монети містить зображення букета з традиційних вес-
няних квітів — тюльпанів і нарцисів. Номінал монети 
— 5 доларів, проба — 999, маса — 31,1 г, емітент — 
Острови Кука. А до Дня святого Валентина Ощадбанк 
випустив срібну монету «Ангел кохання».

Скільки грошей треба молодій сім’ї, 
щоб народити та доглянути дитину?

Башкаленко: «В школах немає тепла, та є гроші 
на відкати» 

Якраз тоді, коли грошей 
сім’я потребує найбіль-
ше, тобто під час пологів 
і у перший місяць життя 
малюка, їх нема. Тому 
слід розраховувати лише 
на власні сили. А згодом 
дитина дорослішатиме, 
а витрати лише зростати-
муть.

ОГОЛОШЕННЯ 

До уваги акціонерів відкритого акціонерного товариства 
«Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів»!

Відкрите акціонерне товариство «Володимир-Волинський комбінат молоч-
них продуктів» повідомляє про внесення змін до порядку денного позачерго-
вих загальних зборів, скликання яких оголошено 31 березня 2011р. о 12 год. 
00 хв. за адресою: 44700, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. 
Луцька, 209.

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів ВАТ «Володимир-
Волинський КМП» опубліковане в офіційному виданні ДКЦПФР „Бюлетень Цінні 
папери України” № 236 від 14.12.2010р. та в газеті за місцезнаходженням Това-
риства «Відомості» № 50 від 16.12.2010р. 

Порядок денний доповнений наступними питаннями:
19. Про попереднє схвалення загальними зборами акціонерів значних пра-

вочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року.

Проводиться конкурс із залучення інвестора на будівництво багатоквартирного 
житлового будинку в м. Луцьку

1. Організатор конкурсу: Волинська обласна рада, юридична адреса: Україна, 43027, м. 
Луцьк, Київський майдан, 9.

  Час проведення конкурсу: лютий-березень.
2. Предмет конкурсу: Забудова земельної ділянки Волинської обласної ради. Об’єкт 

будівництва: багатоквартирний житловий будинок. Розробка, погодження проектної до-
кументації на будинок, отримання дозволу на проведення будівництва здійснюється пе-
реможцем конкурсу. Строк будівництва - згідно з проектом. Характеристика земельної 
ділянки: площа 0,5700 га, вільна від забудови, розташована за адресою: м. Луцьк, вул. Набе-
режна, 4а. Державний акт на право постійного   користування   земельною ділянкою серія 
ЯЯ № 030677 від 23 вересня 2010 року, виданий Луцькою міською радою.

З. Процедура здійснення конкурсу: Конкурс шляхом подання учасниками  конкурсу  про-
позицій щодо кількості житла (загальна площа) на отримання організатором конкурсу піс-
ля завершення будівництва.

4. Отримання конкурсної документації: Місце: м. Луцьк, Київський майдан, 9, відділ з пи-
тань юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Волинської обласної 
ради, кабінет № 322. Спосіб: особисто.

5. Умови подання конкурсних пропозицій:
5.1. Місце: 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, відділ з питань юридичного забезпечен-

ня діяльності ради виконавчого апарату Волинської обласної ради, кабінет № 322.
5.2. Спосіб: особисто або через представника.
5.3. Кінцевий строк: 01 березня 2011 року до 10.00 год.
6.Розкриття конкурсних пропозицій:
6.1. Місце: 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, овальний зал засідань Волинської об-

ласної ради.
6.2. Дата: 01 березня 2011 року о 10.30.
6.3. Здійснюється в присутності представників учасників.
7. До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи, які:
- визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство;
- не надали відповідних фінансових документів, які б підтверджували їх власні фінансові 

можливості щодо забезпечення виконання умов кон¬курсу;
- перебувають в процесі припинення;
- майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено 

арешт;
- мають заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Волинська обласна рада


