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Від початку квітня і дотепер шко-
лярі семи районів, що мають статус 
постраждалих від Чорнобильської 
аварії, не отримують державного 
харчування. Тендер на послуги 
з харчування дітей, проведений 
Мінсоцполітики, зі скандалом 
виграло дніпропетровське ТОВ 
«Авіка». Проте, як з’ясувалось уже 
після торгів, у східних варягів на 
Заході не вистачило обладнання, 
транспорту та людей, аби виконати 
умови договору. Подробиці справи 
опублікував сайт «Наші гроші».

Дніпропетровська фірма відома 
як постачальник послуг із харчуван-
ня державним структурам. Напри-
клад, цього року в рідному місті під-
приємство звинуватили в тому, що, 
дякуючи лобізму заступника дні-
пропетровського губернатора Іва-
на Ступака, з місцевого ринку хар-
чування для шкіл і дитсадків було 
випхано комунальне підприємство 
«Школьник». Звичайно, що хлібне 
місце не довго пустувало.

Згідно з повідомленням Мінобо-
рони, в 2008 році «Авіка» позбулася 
місця в харчовому пулі армії через 
неналежне виконання умов дого-
вору. В жовтні 2010 року директора 
«Авіки» притягнули до адміністра-
тивної відповідальності за ухилення 
від сплати податків. Тепер це «щас-
тя» на свою голову отримали на Рів-
ненщині та Волині.

— 17 лютого Міністерство соці-
альної політики провело щорічний 
тендер на послуги з харчування ді-
тей, які проживають на територіях, 
постраждалих від Чорнобильської 
аварії. Перемогла «Авіка», хоча по 
всіх лотах були більш дешеві цінові 

пропозиції місцевих підприємств 
і кооперативів. «Пропозиція «Аві-
ки» складала 13 млн. 752 тис. грн., а 
наша — 12 млн. 919 тис. Тобто наша 
пропозиція була на 843 тисячі грн. 
менша, — розповів «НГ» голова рай-
споживспілки Камінь-Каширського 
району Волинської області Володи-
мир Климюк, заявку якого не роз-
глядали, знайшовши невідповідною 
документацію його структури.

Наприкінці березня до учасни-
ків торгів прийшли листи з тендер-
ного комітету, з яких стало відомо, 
що «Авіка» перемогла у шести райо-
нах Рівненської області та в одному 
Волинської. Важливою деталлю є те, 
що результати торгів було повідо-
млено за декілька днів до 1 квітня, 
коли мало розпочатися харчуван-
ня дітей. Чи було це зроблено, щоб 
інші учасники не встигли оскаржи-
ти результати торгів? Загадка. Хоча 
питання щодо юридичної чисто-
ти є. «НГ» так і не вдалося знайти 
в «Віснику державних закупівель» 
оголошення про результати торгів. 
Тобто будь-який учасник торгів те-
пер може в суді домогтися відміни 
результатів тендеру.

Отже, «Авіка» опинилася на 
коні, отримавши понад 70 млн. грн. 
Для прикладу, у 2010-2011 роках на 
дніпропетровських тендерах «Аві-
ка» отримала близько 10 млн. грн. А 
в іншому регіоні, де до цього ніко-
ли не працювала, фірма за один рік 
отримала в сім разів більше, ніж за 
два попередні на рідній території.

Далі — звична картина. Отри-
мавши замовлення, дніпропетровці 
пішли по тим самим переможеним 
на тендері підприємствам, пропону-
ючи їм скласти договір співпраці чи 

субпідряд. Бо в «Авіки» не вистачи-
ло ні транспорту, ні обладнання, ні 
інвентарю, ні, бодай, поварів, аби за-
безпечити харчуванням школярів на 
Західній Україні.

В райспоживспілці Добровиць-
кого району Рівненської області 
«НГ» розповіли, що після тендеру 
представники «Авіки» запропонува-
ли їм годувати школярів, виходячи з 
того, що денний раціон на одну ди-
тину буде коштувати 8,6-8,7 грн. Тоді 
як міністерство заплатило дніпропе-
тровцям за денне харчування однієї 
дитини 13 грн.

Загалом, за словами рівненських 
підприємців, по сімох районах «Аві-
ка» отримала приблизно на 9 млн. 
грн. більше, ніж пропонували місце-
ві структури, або майже 15% від вар-
тості контракту. Тому не дивно, що 
ображені місцеві підприємці відмов-
ляються задешево працювати на чу-
жинців у той час, як ті будуть отри-
мувати чималу маржу. Втім, це вже 
нюанси бізнесу. Важливіше те, що з 
1 квітня 70 тисяч дітей у Рівненській 
і Волинській областях залишилися 
без харчування.

«У нас на Рівненщині багато сі-
мей, які мають по п’ять і більше ді-
тей. Ці діти, мабуть, йдуть у ту шко-
лу більше заради обіду, ніж заради 
самої школи», — розповів «НГ» на-
родний депутат Сергій Кошин, який 
минулого тижня з трибуни Верхо-
вної Ради підняв галас навколо тен-
деру Мінсоцполітики.

Деякі підприємці з Рівненщини 
впевнені, що з Києва «Авіку» лобіює 
безпосередньо дніпропетровський 
віце-прем’єр, міністр соціальної по-
літики Сергій Тігіпко. Просто так 
воно виглядає за земляцькою про-
пискою та відомчою логікою. Але 
хіба це рівень людини, яка займає 
14-те місце в рейтингу «Forbes»? 
Тому сподіваємося, що Сергій Леоні-
дович знайде спосіб скасувати торги 
та почне врешті-решт годувати рів-
ненських і волинських школярів. 

Засновником «Авіки» є житель-
ка Дніпропетровської області Світ-
лана Іваненко. Директором довгий 
час працювала Світлана Ларіна. Ці 
панянки з їхніми родичами створи-
ли клубочок із фірм ПП «Діоніс», 
ПП «Інпром» і ПП «Віста Плюс». 
Проте найбільш відома ТОВ «Івала», 
директором якої Ларіна стала у 2009 
році. Ця фірма годувала армію після 
вищезгаданого вигнання «Авіки» 
з пулу маркітантів Міноборони у 
2008 році, аж поки її вже цього року 
не позбавили доступу до армійської 
годівнички. 
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Події

Військовий парад на День 
незалежності коштуватиме 
320 мільйонів гривень
Військовий парад 24 серпня може стати найдорож-
чим за 20 років незалежності України — попередній 
кошторис витрат Міноборони перевищує 320 млн. 
грн. Як повідомляє «Дзеркало тижня», ця цифра ціл-
ком співвідносна з кількістю грошей, виділених вій-
ськовим на будівництво житла чи закупівлю озброєнь 
і техніки. У 2008 і 2009 роках військові паради на День 
незалежності обійшлися приблизно у 70 млн. 

Європа вирішила змінити 
візовий режим із Україною
Єврокомісії дозволили почати переговори з Україною 
про зміни в угоді про спрощення візового режиму. 
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Ради 
міністрів із питань юстиції та внутрішніх справ ЄС 11 
квітня в Люксембурзі. Також це рішення стосується РФ 
і Молдови. Водночас прес-служба Ради ЄС не повідо-
мила жодних деталей щодо того, які зміни можуть бути 
внесені до угод.

95%
стільки ефірного часу на Першому 
національному каналі, за оцінками 
Інституту соціології Національної 
академії наук, належить представ-
никам чинної влади. Про це заяви-
ла виконавчий директор Інституту 
масової інформації Вікторія Сюмар.

Влада не розповідає українцям усієї правди 
про Чорнобиль 

Чорнобильська та діючі атомні 
станції в Україні продовжують 

знищувати екосистему. Проте гро-
мадянам про це нічого не говорять.

Як розповів виданню «Фокус» 
екс-завідувач сектором Інститу-
ту ядерних досліджень, ліквідатор 
наслідків катастрофи на ЧАЕС із 
1986-го по 1993-й роки, автор кни-
ги про Чорнобиль «Чад» Анатолій 
Демський, влада не розповідає укра-
їнцям усю правду про небезпеку ра-
діації: «Ми почали вірити, що в нас 
усе добре... Забули, що зона існує, а 
ситуація погіршується, а не поліп-
шується».

Демський стверджує, що укра-
їнцям демонструють дані про ава-
рію на ЧАЕС, які не відображають 
усієї небезпеки. «Насправді гамма-
випромінювання, яке й показує нор-
мальний радіаційний фон, давало 
короткоживучі елементи. Зараз же 
почали діяти важкі елементи — 
стронцій-90 і цезій-137. Вони були, 
є й будуть іще років триста. Нині 
почав поширюватись у воді плуто-

ній, дуже важкий трансурановий 
елемент. У Києві він є вже й у сверд-
ловинах, і в Дніпрі», — пояснив він. 
Трансуранові елементи з кожним ро-
ком вимиваються з Чорнобильської 
зони та поширюються по Україні з 
водою. І якщо виміряти не гамма-
випромінювання, а альфа- і бета-, то 
в деяких місцях прилади зашкалю-
ватиме. Наприклад, у 60 км від Чор-
нобиля рівень бета-забруднення пе-
ревищує допустимий у тисячу разів.

У Фукусімі наслідки радіоактив-
ного забруднення менші, ніж у Чор-
нобилі, розповів виданню Демський. 
«Коли говорять, що нам не загрожує 
Японія — це повна маячня. У нас 
стільки радіації в землі й повітрі, 
що Японії не знаю, скільки потрібно 
диміти, щоб досягти такого рівня. У 
нас у тисячі, десятки тисяч, а може 
й у сотні тисяч разів більше радіації, 
ніж у них», — зазначив він.

Крім того, на «Фукусімі-1» стояв 
більш безпечний водяний реактор, 
ніж на ЧАЕС. Але це не вберегло 
одну з найбільш технологічно роз-

винутих країн від трагедії. «Всі роз-
повіді про безпеку атомних блоків 
— це міф, це абсолютно не мирний 
атом», — підкреслив учений. На його 
думку, другим міфом є уявлення 
про дешевизну електроенергії АЕС. 
Електрика атомного походження аж 
ніяк не є дешевою: ліквідація наслід-
ків аварії на Чорнобилі за 25 років 
вартувала мільярдів доларів.

Учений прогнозує, що в Україні 
буде наростати нестача питної води, 
бо щорічно в Дніпро зливаються 
тонни радіоактивної води з атом-
них станцій, що негативно впливає 
на екосистему. «Ми боремося з гло-
бальним потеплінням, заощаджу-
ємо на дрібницях, але не звертаємо 
уваги на ці грандіозні обсяги води, 
які перетворюють Дніпро в стічну 
канаву», — відзначив він. Японію, 
заражену викидами «Фукусіми-1», 
на думку Демського, очікує «по-
вільна смерть у мішку з радіонуклі-
дами». Демський переконаний, що 
після уроків Чорнобиля та Фукусіми 
люди повинні «бити на сполох».

БЛАГОДІЙНІСТЬ 

Гейтс виділить 20 мільйонів 
доларів на українські бібліотеки 

Фонд Лінди і Білла Гейтса виді-
лить 20 мільйонів доларів на 

комп’ютерну техніку для україн-
ських бібліотек. Про це повідомила 
президент Української бібліотечної 
асоціації (УБА) Ірина Шевченко на 
відкритті ярмарку інноваційних 
бібліотечних послуг у Києві, пере-
дає кореспондент «ГолосUA».

За її словами, згідно з про-
грамою «Бібліоміст», 730 біблі-
отек в Україні були забезпечені 
комп’ютерною технікою, а за ко-
шти місцевих бюджетів вдалося 

закупити необхідні меблі та під-
ключити бібліотеки до Інтернету.

«Перший рік роботи програми 
«Бібліоміст» показав, що бібліоте-
ки можуть, хочуть і дуже творчо 
підходять до цієї роботи. Цей про-
ект фінансується Фондом Лінди 
і Білла Гейтса по всьому світу, а в 
Україні він був запроваджений зу-
силлями УБА. Ця програма перед-
бачає фінансування у розмірі $20 
мільйонів, завдяки чому будуть 
придбані комп’ютери у бібліотеки, 
до цього додається фінансування 
з бюджетів місцевих громад», — 
повідомила Ірина Шевченко. При 
цьому вона зазначила, що бібліо-
теки в Україні перебувають у «ці-
кавому стані розвитку, засновано-
го на інноваційних технологіях».

Зокрема, завдяки «Бібліомос-
ту», який реалізується в Україні 
вже два роки, бібліотеки почали 
отримувати гранти та встановлю-
вати Інтернет у якості нової біблі-
отечної послуги.

ХАБАРНИЦТВО 

З ПЕРШИХ УСТ  

В Україні заблокували видачу 
дозволів на будівництво

Будівельна галузь в Україні на 
сьогодні фактично заблокова-

на. Дозвільні інстанції відмовля-
ють людям, які хочуть розпочати 
або здати будівництво, у прийомі 
документів. Про це повідомив на-
родний депутат України, член пар-
ламентського комітету з питань 
будівництва, містобудування та 
ЖКГ Віктор Матчук. Як пояснив 
депутат, кризова ситуація виникла 
внаслідок того, що набрав чиннос-
ті новий закон «Про регулювання 
містобудівної діяльності», але уряд 
до цього часу не розробив нових 
порядків для його виконання. 

«Закон підписано Президен-
том, і він вступив у дію. Це зна-
чить, що старі порядки вже не ді-
ють, а нові Кабінетом Міністрів 
не розроблені. В результаті люди 
(приватні чи юридичні особи) на 
практиці стикаються з такою ситу-
ацією, що їм просто відмовляють у 
прийомі документів. Це стосуєть-
ся початку та здачі в експлуатацію 
будь-якого об’єкта — житлового 
дому, багатоквартирного будинку, 
магазинчика, кафе», — зауважив 

Віктор Матчук. За його словами, 
вся відповідальність за розробку 
нових положень для будівельної 
галузі лежить на Кабінеті Міні-
стрів. «Але я не бачу розуміння 
з боку уряду. Таке враження, що 
цим питанням там узагалі ніхто не 
займається», — наголосив він.

Найближчим часом, як повідо-
мив депутат, він ініціюватиме, щоб 
Мінрегіонбуд прозвітував із цього 
питання на засіданні комітету з 
питань будівництва, містобуду-
вання та ЖКГ.

ЩО ВІД НАС ПРИХОВУЮТЬ? 

У чиновників із ветмедицини 
вилучили до півмільйона доларів

СБУ спіймала на великих ха-
барах кількох чиновників із 

Держкомітету ветеринарної меди-
цини (нещодавно перейменова-
ний у Держветеринарну та фітоса-
нітарну службу), пише «Сегодня».

«Під час спецоперації наші 
працівники на гарячому впійма-
ли одного з заступників голови 
комітету, який отримав $42 тисячі 
хабара, — розповіла прес-секретар 
СБУ Марина Остапенко. — Також 
були затримані начальник регіо-
нального підрозділу та ще низка 
осіб. У банківських осередках вони 
зберігали великі суми — близько 

$400 тисяч. Ці гроші збиралися 
близько двох тижнів — їх брали з 
підприємців за надання дозвільних 
документів і повинні були поділи-
ти між задіяними у протиправній 
схемі керівниками комітету».

За даними СБУ, проти вищеназ-
ваних осіб порушено кримінальну 
справу, а заступник голови комі-
тету заарештований. Як додають 
у СБУ, чиновники підозрюються в 
тому, що «закривали очі» на якість 
м’яса та риби, видаючи дозволи на 
ввезення цієї продукції.

Факт затримання кількох своїх 
керівників «Сегодня» підтвердили 
і в самому комітеті. «Наш заступ-
ник голови, Олександр Жук, пере-
буває під слідством, а начальник 
Волинського підрозділу відпуще-
ний на підписку про невиїзд, — 
повідомив прес-секретар Держ-
ветслужби Анатолій Осадчий. 
— Заздалегідь відомо, що йдеться 
про дозволи на морепродукти, 
проте це не пов’язано з японською 
радіацією». За даними джерела га-
зети в комітеті, хабарі бралися за 
те, щоб дозволи видавалися без 
зволікань.

70 тисяч дітей-чорнобильців із Волині та 
Рівненщини залишилися без харчування


