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Головне управління містобуду-
вання, архітектури та ЖКГ Волин-
ської облдержадміністрації за 
результатами тендерів 14 вересня 
уклало угоди на будівництво двох 
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів у 
селах Любохини Старовижівського 
району та Карпилівка Ківерцівсько-
го району. Загальна вартість угод 
склала 37,99 млн. грн. Про це по-
відомляється в «Віснику державних 
закупівель».

ТОВ «Житлобуд-2» за 31,52 млн. 
грн. побудує загальноосвітню школу 
в селі Любохини Старовижівського 
району.

Нагадаємо, на початку вересня 
«Житлобуд-2», яке очолює Леонід 
Стефанович, отримало підряди від 
Волинської ОДА на реконструкцію 
банку під райлікарню та ремонт ін-
ших об’єктів вартістю 15,55 млн. грн. 
Враховуючи останню угоду, з почат-
ку року підприємство заробило на 
підрядах архітектурного управління 
Волинської ОДА 83,33 млн. грн.

Роботи другої та третьої черг із 
будівництва загальноосвітньої шко-
ли в с. Карпилівка Ківерцівського 
району виконає ПрАТ «Рембуду-
правління Вишків-АТ» за 6,47 млн. 

грн. Підприємство очолює Олек-
сандр Смаль. До слова, на останніх 
місцевих виборах він безуспішно 
балотувався до Волинської облас-
ної ради третім номером від Партії 
народної довіри, яку очолює екс-

керівник «Першого кредитного то-
вариства» Андрій Азаров. До речі, 
ЗМІ називають одесита Азарова 
аферистом, завдяки якому було за-
арештовано голову Держфінпослуг 
Василя Волгу.
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Події

У IV кварталі ціна газу 
становитиме 398-402 долари
Нагадаємо, ціна імпортованого НАК «Нафтогаз Укра-
їни» російського природного газу в III кварталі 2011 
року становить близько 355 доларів за тисячу кубіч-
них метрів. Відповідно до умов додаткової угоди до 
базового контракту, яка була укладена між «Нафтога-
зом» і «Газпромом» 21 квітня 2010 року, ціна природ-
ного газу визначається з урахуванням знижки в обсязі 
сто доларів за тисячу кубічних метрів. Україна у 2011 
році має закупити сорок кубометрів імпортного газу.

Європа отримуватиме 
азербайджанську нафту через 
Україну
Азербайджанська державна нафтова компанія (SOCAR) 
приступає до реалізації проекту використання україн-
ської нафтопровідної системи для транзиту сировини в 
Європу. Голова правління «Укртранснафти» Олександр 
Лазорко заявив, що в 2012 році планується переправити 
1,5 млн. тонн азербайджанської нафти через нафтопро-
від Одеса — Броди й одну з гілок нафтопроводу «Друж-
ба» на НПЗ у Кралупах (Чехія), пише портал «Дело».

210
стільки мільйонів людей у 
світі з семи мільярдів насе-
лення планети (3% жителів 
Землі) вживають наркотики, 
з них 47 мільйонів припа-
дає на країни Латинської 
Америки.

ДЕРЖБЮДЖЕТ 

В проекті державного бюджету 
на 2012 рік на охорону здоров’я 

передбачені видатки в сумі 9,7 мі-
льярда гривень, що на 168 мільйонів 
гривень більше, ніж у 2011-му. Про 
це днями повідомив заступник мі-
ністра охорони здоров’я Олександр 
Толстанов.

«У проекті державного бюдже-
ту на 2012 рік на охорону здоров’я 
передбачено 9,7 мільярда гривень. 
Якщо порівнювати з торішніми ви-
датками, то на 2012-й рік коштів вді-
лили майже на 168 мільйонів біль-
ше», — сказав він.

За словами Толстанова, у держ-
бюджеті-2012 передбачені й суб-
венції місцевим органам на охорону 
здоров’я. «Обсяг субвенцій значно 
збільшений і сягне 2,8 мільярда гри-
вень», — додав урядовець.

Він наголосив, що всі цифри від-
працьовані Міністерством охорони 
здоров’я, погоджені з Міністерством 
фінансів і направлені на розгляд у 
ВРУ. 

«Безумовно, ці цифри не є оста-
точними. Проте ми сподіваємося, 
що ці пропозиції таки будуть врахо-
вані», — заявив він.

РЕАЛЬНІСТЬ 

ЗАДЛЯ БЕЗПЕКИ РУХУ 

СОЦОПИТУВАННЯ 

Лише 8% українців хочуть жити та 
працювати за кордоном

Половина (51%) українців не 
хоче переїжджати жити та 

працювати до іншої країни. Крім 
того, ще 8% завжди агітують іно-
земців переїхати до України.

За даними опитування 
«Research & Branding Group», 16% 
українців хотіли б переїхати жити 
і працювати до іншої країни, та 
позбавлені такої можливості. Ще 
10% хотіли б жити й працювати то 
в Україні, то в інших країнах (2% 
респондентів уже реалізували це 
бажання), зазначає dt.ua.

Опріч того, 8% опитаних хоті-
ли б виїхати за кордон, оскільки 
там значно краще. Проте від’їздить 
прямо зараз тільки 1% з усіх рес-
пондентів. Ще 4% не змогли відпо-
вісти на питання.

На думку українців, зарубіж-
ною країною, в якій найкращим 
чином реалізовано принцип «дер-
жава для громадян», є Німеччина 

— так вважають 20% населення. 
Найпривабливішими для україн-
ців країнами (у порядку пріори-
тетності) є: США — 11%, Швей-
царія та Швеція — по 7%, Канада 
та Великобританія — по 5%, Росія, 
Білорусь і Франція — по 4% рес-
пондентів. На думку 9% українців, 
країни, де був би реалізований 
принцип «держава для громадян», 
не існує.

Опитування було проведено 
«Research & Branding Group» у пе-
ріод із 12 по 22 серпня 2011 року. 
Збір інформації проводився ме-
тодом особистого інтерв’ю у 24-х 
областях України й АР Крим. Рес-
понденти відбиралися за квотною 
вибіркою, що репрезентує доросле 
населення країни за місцем про-
живання (область), статтю і віком. 
Обсяг вибіркової сукупності — 
2075 осіб. Очікувана середня по-
хибка вибірки складає ± 2,2%.

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА 

В Україні вдвічі більше мільйонерів, аніж виявила 
податкова

Більше половини українських 
мільйонерів не декларує свої ви-

сокі доходи, залишаючись у «тіні».
Таку думку висловили weekly.ua, 
економічні експерти та бізнесмени.

На думку директора економіч-
них програм Центру імені Разумко-
ва Василя Юрчишина, не деклару-
ють свої доходи приблизно стільки 
ж українців, скільки роблять це.

«Вважається, що 50% економі-
ки країни знаходиться в «тіні». Я 
думаю, такий же коефіцієнт збері-
гається для багатьох показників на-
шої економіки, включаючи кількість 
мільйонерів», — зазначив експерт.

Народний депутат Сергій Терьо-
хін вважає, що якби всі громадяни 
України були чесні перед податко-
вою службою, кількість мільйонерів 
у країні зросла б мінімум у два-три 

рази, тобто до 15-20 тисяч осіб.
Представники бізнесу не такі 

оптимістичні у своїх оцінках. Київ-
ський бізнесмен Гаррі Корогодський 
вважає, що свої доходи розкривають 
не більше 30% підприємців.

«Як законослухняний бізнесмен 
я щорічно декларую свої заробітки, 
мені приховувати нема чого — я з 
цих грошей плачу високі податки. І 
більшість моїх знайомих чинить так 
само. Та правда й те, що далеко не всі 
українські бізнесмени оприлюдню-
ють свої доходи», — зазначив він.

Терьохін вважає, що для того, 
аби вивести тіньових мільйонерів на 
світло, потрібно змінювати закони. 
У першу чергу, на його думку, необ-
хідно позбавити бізнесменів стиму-
лів виводити свої доходи за кордон, 
уникаючи оподаткування.

«Всі доходи, отримані за кордо-
ном, повинні обкладатися податком 
у країні», — вважає економіст.

Як повідомлялось, у 2010 році 
Державна податкова служба України 
нарахувала 7,3 тисячі мільйонерів.

30 мільйонів на будівництво школи традиційно 
отримав волинський «Житлобуд»

Водії автобусів відпочиватимуть і 
їстимуть кожні чотири години 

З червня 2012 року Міністерство 
інфраструктури України почне 

вводити тахографи на міжміських 
автобусних маршрутах. Уведення 
тахографів пропонується здійсню-
вати поступово: з 1 червня 2012 
року — на маршрутах протяжніс-
тю від 150 до 500 км, а з 1 червня 
2013 року — від 50 до 150 км. Про-
ектом наказу також були обґрун-
товані нормативи режимів праці 
і відпочинку водіїв відповідно до 

міжнародних угод, до яких при-
єдналась Україна. Після керування 
транспортним засобом протягом 
чотирьох годин водій повинен 
зробити перерву для перепочинку 
тривалістю не менше 45 хвилин, 
якщо не настає період щоденно-
го (міжзмінного) відпочинку. Ця 
перерва може бути замінена пе-
рервами тривалістю щонайменше 
15 хвилин кожна, розподіленими 
протягом періоду керування. 

ПОГОДА 

У західних областях 22 верес-
ня малохмарно, без опадів. Тем-
пература вночі +10...+14°C, вдень 
+20...+23°C. 23 вересня хмарно, 
дощу не передбачається. Вночі 
+11...+16°C, вдень +16...+19°C. 24 
вересня хмарно з проясненнями, 
без опадів. Температура вночі 
+5...+10°C, удень +13.. +17°C. 

У північних регіонах 22 ве-
ресня ясно, сухо. Нічна темпера-
тура +9...+14°C, денна +21...+24°C. 
23 вересня змінна хмарність, 
без опадів. Уночі +10...+17°C, 
вдень +19...+22°C. 24 вересня по-
хмуро, сухо. Температура вночі 
+7...+13°C, вдень +14...+15°C. 

У Києві 22 вересня соняч-
но, без опадів. Температура вно-
чі +9...+13°C, вдень +21...+24°C. 
23 вересня похмуро, сухо. Вночі 
+7…+13°C, вдень +15...+18°C. 24 

вересня змінна хмарність, без 
опадів. Нічна температура +9… 
+14°C, денна +15...+17°C.

У східних регіонах 22 вересня 
ясно, сухо. Вночі +9...+13°C, вдень 
+20…+23°C. 23 вересня сонячно, 
дощу не передбачається. Нічна 
температура +10...+14°C, денна 
+20...+23°C. 24 переважно ясно, 
опадів не передбачається. Темпе-
ратура вночі +11...+15°C, вдень 
+20...+24°C.

У південних областях 22 
вересня безхмарно, опади не 
очікуються. Температура  вночі 
становитиме +11...+16°C, вдень 
+21...+24°C. 23 вересня сонячно, 
без дощу. Вночі +12...+16°C, вдень 
+23...+25°C. 24 вересня змінна 
хмарність, опади не очікуються. 
Нічна температура +13...+17°C, 
денна +22...+24°C. 

Тих, кому за сорок, на роботу не 
беруть

У більшість українських компа-
ній потенційним співробітни-

кам старше 40 років вхід закритий. 
Логіка роботодавців проста: моло-
ді люди позбавлені особистих про-
блем і обходяться дешевше, пише 
«Сегодня».

Вікові вподобання більшості 
вітчизняних працедавців красно-
мовно ілюструють дані порталу 
rabota.ua: за останні сім місяців 
для шукачів роботи у віці 18-25 
років різні компанії вивісили 42,86 
тисячі оголошень, 26-35 років — 
8,84 тисячі, тоді як для 45-річних 
відкрита всього 291 вакансія. Ро-
ботодавці встановлюють віковий 
ценз, незважаючи на українське 
законодавство, що гарантує рів-
ні умови працевлаштування всім 
громадянам країни. У результаті 
українці, які відзначили 40-річчя 
та не встигли зробити кар’єру, у 
випадку втрати роботи можуть 

опинитись у досить скрутній си-
туації.

Тим часом українським законо-
давством не передбачене покаран-
ня за дискримінацію при прийомі 
на роботу, а владці вдають, начеб-
то не помічають цю проблему.

А в Державному центрі зайня-
тості видання завірили, що «ей-
джизму» в Україні не існує взагалі.

На охорону здоров’я 
у 2012-му хочуть 
виділити 9,7 млрд. 
гривень

НАСЛІДКИ МИТНОГО СОЮЗУ 

У Білорусі вкотре подорожчали 
продукти

У Білорусі з 20 вересня збіль-
шено граничні максимальні 

відпускні ціни на хліб, молочну 
продукцію та м’ясо. Таке рішення 
міститься в постанові Мінеконо-
міки від 19 вересня 2011 року. Згід-
но з документом, відпускні ціни на 
хліб житній і житньо-пшеничний, 
батони та хлібці з пшеничного бо-
рошна нездобні вагою 300 г і біль-
ше збільшуються на 10%, повідо-
мляє ТСН.

Також на 10% зросли граничні 
ціни на пастеризоване коров’яче 
молоко та кефір із коров’ячого мо-
лока (жирністю до 3,5% включно), 
сметану (жирністю до 25% включ-
но), сир (жирністю до 9% включно) 
без смакових добавок і наповню-

вачів. Крім того, на 20% збільшу-
ються максимальні відпускні ціни 
на яловичину та свинину в тушах, 
напівтушах і четвертинах.

Раніше відпускні ціни на хліб 
і молочну продукцію підвищува-
лися на 5% на початку вересня, а 
м’ясо в кінці серпня подорожчало 
на 10%.

Мінекономіки раніше заявля-
ло, що Білорусь поступово підви-
щуватиме ціни на споживчі товари 
до рівня країн-партнерів по ЄЕП 
(Росія та Казахстан) задля усунен-
ня диспаритету. За даними Белста-
ту, інфляція в Білорусі в серпні по-
точного року порівняно з липнем 
склала 8,9%. Річна інфляція в серп-
ні 2011 року порівняно з серпнем 
2010 року сягнула 60,7%. 

Як відомо, фінансова криза, 
яка згодом переросла у загально-
економічну, у країні виникла через 
дії самої влади Білорусі. Напере-
додні президентських виборів у 
грудні 2010 були підвищені зарп-
лати у бюджетній сфері. Ще до ви-
борів завбачливі білоруси почали 
скуповувати стабільніші долари 
та євро. В результаті за 2010 рік 
золотовалютні резерви Білорусі 
зменшилися на 622 мільйони до-
ларів (11%).


