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Події

ОФІЦІЙНО  

У санаторії «Турія» виявили 
безпідставну розтрату 1,5 млн. грн.

За результатами проведеної орга-
нами прокуратури Волині пере-

вірки додержання в області вимог 
Закону України «Про статус і со-
ціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи» Ковельською 
міжрайонною прокуратурою по-
рушено кримінальну справу за 
ознаками злочину, передбаченого 
ч. 5 ст. 191 Кримінального кодек-
су України, відносно службових 
осіб Волинського обласного са-
наторію матері і дитини «Турія». 
Як повідомили у відділі зв’язків із 

засобами масової інформації Ге-
неральної прокуратури України, 
вказані службовці, зловживаючи 
службовим становищем щодо ви-
користання коштів, виділених на 
санаторно-курортне лікування ді-
тей, потерпілих від аварії на ЧАЕС, 
діючи в інтересах страхових ком-
паній, вчинили розтрату коштів 
державного бюджету на безпід-
ставне та незаконне проведення 
страхування фінансових ризиків 
на суму понад1,5 млн. грн.

Досудове слідство у справі 
триває.

ВИХІД ІЗ КРИЗИ 

Луцьке депо зароблятиме на 
«вільних» маршрутах

Міські чиновники вважають, 
що знайшли вихід із кризи 

для тролейбусників. На засіданні 
виконавчого комітету було одно-
голосно прийнято рішення напра-
вити в депо виконувати обов’язки 
директора заступника міського 
голови Василя Байцима. Понад те, 
підприємству дадуть можливість 
заробляти на тих маршрутах, які 
є вільними після проведення тен-
дерів.

— Дайте їм змогу заробити та 
нарешті виплатити борг із заробіт-
ної плати, який сьогодні становить 

два з половиною мільйона, — на-
голосив міський голова Микола 
Романюк, звертаючись до пере-
візників, які були присутні на за-
сіданні. — Ми спеціально ввели в 
тендер луцьке депо, жоден із пере-
візників не прийшов. Ви свій шанс 
втратили, тому до мене більше не 
ходіть.

Луцьке підприємство електро-
транспорту укладатиме тимчасові 
договори на перевезення пасажи-
рів кожні три місяці.

Ірина КОСТЮК

Українці заробляють копійки, а на 
продукти витрачаються, як у Європі
Те, що коїться нині на ринках і в 
магазинах, нагадує гру в перегони: 
продавці не встигають змінювати 
цінники, а покупці, як за радян-
ських часів дефіциту, скуповують 
продукти першої необхідності. 
Подивіться лишень, що відбува-
ється на харчовому ринку Волині 
останні кілька місяців. Хлібопеки 
плачуться, що їм бракує борошна та 
грошей на його закупівлю, гречки в 
магазинах годі й шукати, а вартість 
щотижневої закупки продуктів 
додому щоразу зростає на кілька 
десятків гривень. 

Чиновники кажуть, що наша 
область входить до трійки регіонів, 
де індекс цін на харчі найнижчий. З 
першого січня на Волині спостеріга-
лося зниження цін на яйця, м’ясо, 
молоко. Проте, що б не говорили по-
садовці, а людям живеться скрутно. 
І не тому, що українці «проїдають» 
усе зароблене. Просто зарплати ви-
мірюються українськими копійками, 
а ціни вже сягають європейських. 

Хліб. Борошно в кінці лютого 
змітали з прилавків за милу душу. 
Волинські чини переконували, що 
ріст цін — робота спекулянтів, а 
«мукомели потирають руки», нажи-
ваючись на наївності волинян. Пи-
тання з борошном втрясли, та хліб 
дешевшим не став. Зараз ринкова 
ціна кілограма борошна складає від 
3,15 до 4,2 гривні. Супермаркети 
взагалі продають майже по п’ять 
гривень.

Найбільше хліба для волинян 
випікає луцьке підприємство ВАТ 
«Хліб». Незважаючи на запевнення 
волинських чиновників, що борош-
на в області вистачить усім, із по-
чатку року ВАТ «Хліб» уже двічі під-
вищувало ціну масових сортів хліба. 
Його директор Антоніна Остапова 
пояснює, що це вимушений крок, 
адже підприємство не може працю-
вати собі у збиток. Тож сорти «Січо-
вий», «Подільський» і «Луцький» по-
дорожчали більш як на 20 копійок. У 
магазині люди знизують плечима та 
розводять руками: «Що, знову подо-
рожчав?», але все одно хліб купують, 
бо він, як відомо, всьому голова.

Гречка. Такого ажіотажу, як у 
кінці минулого року, гречана крупа, 

мабуть, ніколи не робила. Протягом 
кількох місяців вона подорожчала 
аж на триста відсотків. Лежала собі 
спокійно на полицях магазинів, аж 
тут на тобі — 25 гривень за кілограм. 
Покупці крутили носом, мовляв, 
гречку за таку ціну вони купувати не 
будуть. Одна знайома якось сказала: 
«Хай самі їдять ту гречку! Це що — 
продукт першої необхідності? Раз у 
тиждень її варила, а при такій ціні 
взагалі можу без неї обійтися». 

Обійтися можна, та якось не по 
собі стає, коли починають зникати 
продукти. Сьогодні — гречка, за-
втра — борошно, м’ясо, картопля. А 
тепер гречану крупу навіть за умови 
великого бажання не знайдеш ні в 
магазині, ні на ринку. Нещодавно 
родичка розповіла, що в сільському 
магазині в Гіркій Полонці кілограм 
гречки продавали по 18 гривень, 
люди брали, аж гай шумів.

Як на те, волинські керівники 
організували продуктовий ярмарок, 
де кілограм гречки вартував 12 гри-
вень. Черга — довжелезна, люди ку-
пували крупу десятками кілограмів. 
Це ще один доказ того, що живуть 
українці на межі паніки.

М’ясо. З м’ясною продукцією си-
туація більш-менш нормальна: ціни 
прийнятні та зростають помірно. Кі-
лограм свинини можна придбати за 
48 гривень, м’ясо з кісткою в серед-
ньому вартує 35 гривень за кіло. 

Однак, у зв’язку з уведенням на 

Волині заборони на вирізку телят, 
купити телятину, наприклад, на Вар-
шавському ринку можна в одному-
двох місцях. Продають її по 42 
гривні, а везуть із сусідніх областей, 
зокрема Рівненської. Місцевим про-
давцям це, звичайно, не до вподоби, 
та населенню, за великим рахунком, 
все одно, звідкіля привезене м’ясо — 
аби якісним було.

Овочі. «Борщовий набір» цієї 
весни волинським господаркам обі-
йдеться у кругленьку суму. Ціни на 
овочі зросли та цілком очевидно, 
що це ще не межа. Кілограм моркви 
та буряка коштує на ринку чотири 
гривні, картоплю продають при-
близно за такою ж ціною. Цибуля 
вартує по 6,5 гривні, а капуста вза-
галі рекордсменка — 14 гривень за 
кілограм. 

Цукор. На вимогу антимоно-
польників учасники ринку цукру 
привели оптово-відпускні й роз-
дрібні ціни на продукцію до еко-
номічно обґрунтованого рівня та 
зобов’язалися дотримуватися ви-
важеної цінової політики. Зокрема, 
ціни на солодкий продукт у роз-
дрібній мережі коливаються в меж-
ах 9-10 гривень. В обласному управ-
лінні АПР переконують: на сьогодні 
не спостерігається дефіциту цукру, 
а підвищували ціну на нього окремі 
недобросовісні продавці.

Маємо те, що маємо. В Україні, 
яка є найбіднішою країною Євро-
пи, ціни на продукти харчування 
порівнялися з цінами провідних 
економік світу. «Відомості» в якості 
експерименту попросили знайомих 
українців, які виїхали до Європи, 
зайти до недорогого супермаркету 
та виписати ціни на основні продук-
ти харчування. Результат виявився 
приголомшливим. Волиняни при 
мізерних зарплатах змушені купува-
ти продукти харчування за європей-
ськими цінами.

Ірина КОСТЮК

Український закон про 
держзакупівлі — за межею 
критики
Український законопроект про держзакупівлі, 
прийнятий парламентом у першому читанні, 
не витримує ніякої критики. Такий висновок 
зробила антикорупційна організація Transparency 
International. Про це пишуть «ФінансиUA» з поси-
ланням на «Фокус». Антикорупціонери нагадують, 
що через неефективні тендери держбюджет краї-
ни щорічно втрачає близько 3 млрд. євро. 

60%
до стількох відсотків віце-прем’єр, 
міністр інфраструктури Борис Колес-
ніков планує протягом трьох років 
довести частку продажів залізничних 
квитків через Інтернет.

Українці бояться робити 
великі покупки
Споживчі настрої та очікування динаміки безро-
біття українців у лютому погіршилися, повідомляє 
компанія GFK Ukraine з посиланням на підсумки 
чергового дослідження. «Споживчі настрої українців 
повернулися на рівень кінця 2009 року», — вказу-
ється у прес-релізі. За даними компанії, одночасно 
зафіксовано істотне зниження схильності робити 
великі покупки, що може загальмувати зростання 
внутрішнього попиту. 

ГРОШІ ТАКИ ЗНАЙШЛИСЯ  

Працівникам луцьких дитсадочків 
повертають повну ставку 

Луцькі працівники дошкільних 
закладів знову працюватимуть 

на повну ставку. Це стало можли-
вим завдяки домовленостям про 
реструктуризацію боргів міста, які 
Луцький міський голова Микола 
Романюк провів із керівництвом 
банку «Форум» і ТОВ «Богдан-
Лізинг». Як результат, розблокова-
но рахунки Луцького підприємства 
електротранспорту та домовлено, 
що місто гасить борг у сумі 4 млн. 
грн. до 1 квітня, решту — 6 млн. 
— рівними частинами з серпня до 
кінця 2011-го року.

Відповідно, з’явилася мож-
ливість внести зміни до бюджету 
міста та перевести працівників до-
шкільних закладів на повну став-
ку.

Отже, на позачергове засідан-
ня виконкому 21 березня міський 

голова Микола Романюк вніс пи-
тання про відміну рішення ви-
конавчого комітету від 12.01.2011 
р. №1-1 «Про режим роботи до-
шкільних навчальних закладів». 
Члени виконкому підтримали 
пропозицію.

НАЙПОТУЖНІШІ ЗЕМЛЕТРУСИ В ІСТОРІЇ 

У західних областях 24 бе-
резня хмарно з проясненнями, 
йтиме невеликий дощ. Темпе-
ратура повітря вночі +1...+3°C, 
вдень +4...+6°C. 25 березня не-
велика хмарність, можливий дощ 
із мокрим снігом. Вночі +1...+3°C, 
денна температура +2...+5°C. 26 
березня змінна хмарність, дощ із 
мокрим снігом. Температура вно-
чі -2...+1°C, вдень -1...+2°C. 

У північних регіонах 24 бе-
резня змінна хмарність, неве-
ликий дощ. Температура вночі 
0...+1°C, вдень +4...+7°C. 25 берез-
ня змінна хмарність, місцями дощ 
із мокрим снігом. Вночі -4...0°C, 
вдень -1...+2°C. 26 березня буде 
ясно, опадів не очікується. Нічна 
температура -5...-1°C, денна ста-
новитиме -2...+1°C.

У Києві 24 березня змінна 
хмарність, невеликий дощ. Ніч-
на температура -1...+2°C, денна 
+1...+4°C. 25 березня невелика 

хмарність, без істотних опадів. 
Вночі -1...+2°C, вдень +2...+5°C. 26 
березня незначна хмарність, опа-
дів не прогнозують. Температура 
вночі -3...0°C, вдень -1...+1°C. 

У східних регіонах 24 бе-
резня хмарно з проясненнями, 
можливий невеликий дощ. Уно-
чі -1...+3°C, вдень +3...+6°C. 25 
березня прогнозують змінну 
хмарність,  можливий дощ із мо-
крим снігом. Нічна температура 
-2...+1°C, денна -1...+1°C. 26 берез-
ня змінна хмарність, місцями дощ 
із мокрим снігом. Вночі -2...0°C, 
вдень -1...+1°C.

У південних областях 24 бе-
резня ясно, опадів не очікується. 
Температура вночі становитиме 
+1...+5°C, вдень +6...+9°C. 25 бе-
резня змінна хмарність, невели-
кий дощ. Вночі +4...+6°C, вдень 
+7...+11°C. 26 березня буде хмар-
но, дощитиме. Нічна температура 
+4...+5°C, денна +4...+7°C. 

ЛІТНІЙ ЧАС 

Продукти Україна Польща Німеччина Іспанія

Хліб 3 грн. 6 грн. до 15 грн. до 11 грн.

Борошно, 1 кг до 5 грн. 5,4 грн. 11 грн. 15 грн.

Свинина, 1 кг 48 грн. 47 грн. 28 грн. 39 грн.

Олія, 1л 14 грн. 10,3 грн. 10 грн. 13,4 грн.

Яйця, 10 шт 6 грн. 15 грн. 11 грн. 11 грн.

Цукор, 1 кг 10 грн. 12,5 грн. 6,7 грн. 6,7 грн.

Середня заробітна плата 2 300 грн. 8 900 грн. 33 500 грн. 22 500 грн.

ПОГОДА 


