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На усіх продуктових ринках нині 
передпасхальний переполох. 

Кожна господиня намагається при-
дбати до святкового столу якнай-
кращі та бажано якнайдешевші про-
дукти. Звісно, головна увага — на 
набір до великоднього кошика, який 
уся родина понесе на освячення до 
церкви. У Європі перед святами 
традиційно людей тішать гарними 
знижками, у нас — підвищенням 
цін. 

«Відомості» завітали на ринок, 
аби дослідити, в скільки обійдеть-
ся цьогорічний великодній кошик. 
Розпочнемо з головного атрибута 
свята — паски. Ціна на рум’яний 
великодній хліб коливається від 12 

до 30 гривень, залежно від розміру 
та рецептури. Ще один символ Ве-
ликодня — крашанки. За десяток 
домашніх яєць у середньому про-
сять 15 гривень, фабричні можна 
придбати за 10. Набір барвників для 
яєць обійдеться у п’ять гривень, від 
трьох гривень коштують наліпки з 
візерунками. 

Почесне місце у пасхальній кор-
зині займають м’ясні вироби. За кі-
лограм свинини на ринку доведеться 
заплатити від 45 до 55 гривень за хо-
рошу шинку. Вирізка потягне на усі 
60. Вартість яловичини коливається 
від 55 до 60 гривень. Кіло тоненького 
сала обійдеться у 20 гривень, за тов-
сте просять 30. Щоправда, за цю ж 
суму можна купити цілком пристой-
ний бочок. Кілограм домашньої си-
рої ковбаски вартуватиме від 45 гри-
вень, а уже запеченої — 70. Стільки 
ж коштує печена шинка. Аби м’ясце 
краще смакувало, українці подають 
до нього хрін (20 гривень за півлі-
тра). Традиційно кладуть у кошик і 
шматок масла. Кілограм вершкового 
нині коштує в середньому 60 гри-
вень.

Якщо до Великодня купувати й 
саму корзину, то доведеться виклас-
ти ще 45-60 гривень за гарненький 
виріб із лози. Вишитий рушничок 

коштуватиме близько 60 гривень, 
а звичайна серветка до свята — 10 
гривень.

Спробуємо підрахувати вартість 
великоднього кошика для сім’ї з 
трьох-чотирьох осіб. Візьмемо не-
величку пасочку — 12 гривень. За 
десяток домашніх яєць заплатимо 15 
гривень, ще у вісім обійдуться фар-
ба та наліпки. Придбаємо кілограм 
свинини за 55 гривень і стільки ж 
бочка за 30. Кільце печеної ковбас-
ки обійдеться у 35 гривень. Баночка 
домашнього хрону — 20 гривень. Ві-
зьмемо й півкіло масла — 30 гривень. 
За найменшу корзинку та серветку з 
пасхальним орнаментом заплатимо 
55 гривень. Отже, такий святковий 
кошик обійдеться у 260 гривень.

Але врахуйте: це ще не повний 
набір продуктів до пасхального 
столу. Як завжди навесні, господині 
намагатимуться потішити рідних 
свіжими овочами. Так, кілограм по-
мідорів нині коштує 22-30 гривень, 
огірків — 23, редиска — 33 гривні 
за кілограм, зелена цибулька — 20 
гривень. Також купуватимуть рибу, 
сири, м’ясні вироби, продукти для 
тортів і печива й інші наїдки. А це 
потягне з сімейного бюджету ще не 
одну сотню гривень.

Ольга УРИНА

В Україні почалася друга хвиля 
грипу та гострих респіраторних 
вірусних інфекцій, темпи захворю-
ваності на які набирають обертів. 
Найбільше українці налякані 
«фінським» грипом, проте вста-
новити тип вірусу можуть лише у 
лабораторії.

«В Україні темп приросту захво-
рюваності на ГРВІ становить 30%. 
Усього захворіло майже 150 тисяч 
людей, серед яких більше 90 тисяч 
— діти», — повідомив завідувач 
Центру грипу та ГРВІ МОЗ України 
Андрій Александрін. 

Ще восени санепідеміологи по-
переджали, що Україною цирку-
люватиме три типи грипу: АH1N1, 
AH3N2 та В. Найнебезпечнішим ме-
дики називали якраз вірус AH3N2, 
який сьогодні вже прозвали «фін-
ським» через те, що перші випадки 
захворювання виявили у країнах 
Скандинавії, зокрема у Фінляндії.

Оскільки цей штам грипу прак-
тично не зустрічався в Україні ра-
ніше, лікарі говорили про нього з 
обережністю. Волинян запевняли, 
що краще зробити щеплення проти 
грипу й уникнути тяжкого перебігу 
недуги. 

Сьогодні ж волинські реалії за-
хворюваності на грип такі: як поін-
формували в обласній інфекційній 
лікарні, у січні від ГРВІ було пролі-
ковано 148 дітей і дорослих, а вже у 
березні їхня чисельність зросла до 
240. Зростання кількості хворих лі-
карі пояснюють традиційною сезон-
ністю. В медустанові кажуть, що пік 
захворюваності, який був у березні, 
вже пройшов. Наразі палати відді-
лення ГРВІ поступово спустошу-
ються. 

Лабораторія обласної СЕС, 
за останніми даними, підтверди-
ла всього чотири випадки штаму 
АH3N2, тобто «фінського» грипу, 
на Волині. Але не забуваймо про 
те, що багато волинян не завжди 
звертаються до лікарів і лікуються 
вдома, тому можна припустити, що 
кількість хворих тим же «фінським» 
грипом може бути більшою.

Яка ситуація з захворюваністю 
на ГРВІ в області, «Відомості» запи-
тали у головного лікаря обласної ін-
фекційної лікарні Петра Гайдучика.

— На початку весни традицій-
но спостерігається підвищення за-
хворюваності на гострі респіратор-
ні вірусні інфекції. Перевищення 

епідеміологічного порогу в області 
немає, і нині в інфекційній лікарні 
спостерігається тенденція до змен-
шення кількості хворих на ГРВІ. 
Тобто якщо ще два-три тижні тому 
відділення ГРВІ було переповне-
ним, то зараз хворих поступає мен-
ше, — каже Петро Данилович. — У 
нашій установі пацієнти з підозрою 
на грип або з важкими ускладнен-

нями після ГРВІ, тобто з тяжкими 
формами пневмонії, інтоксикацій-
ними синдромами, обов’язково об-
стежуються для встановлення типу 
вірусу грипу. «Фінського» не було. Ті 
чотири випадки, про які повідоми-
ли в санстанції, зафіксовані в інших 
лікарняних закладах області. Про-
гнозованого спалаху цього грипу ми 
не чекаємо і, переконую вас, його не 

буде. Певною мірою завдяки про-
веденій протигрипозній вакцинації 
серед населення. В цю вакцину, до 
речі, якраз і були включені компо-
ненти, які мали б виробити імунітет 
до прогнозованих вірусів грипу, в 
тому числі «фінського». 

Крім того, лікар Гайдучик ствер-
джує, що цей тип вірусу вже цирку-
лював на Волині в 2009-2010 роках, 
тому певний прошарок людей, які 
тоді перехворіли грипом, уже імуні-
зований природним шляхом. 

«Відомості» поцікавились, які 
симптоми властиві цьому типу гри-
пу.

— Сильна інтоксикація орга-
нізму, головний біль, температура, 
нудота, в’ялість, розбитість, біль у 
м’язах. Якихось особливих симпто-
мів «фінський» грип не має. Його 
можуть підтвердити лише лабора-
торно, — наголосив пан Гайдучик.

Головний інфекціоніст області 
також нагадав, що у групі ризику 
підхопити грип і перенести його 
важче — діти, люди похилого віку 
й ті, хто не щеплений, має шкідливі 
звички та не дотримується раціо-
нального режиму харчування.

До слова, МОЗ спростовує дані 
Держкомстату, які з’явилися в дея-
ких ЗМІ, про те, що від грипу помер-
ло 1296 українців. Завідувач Центру 
грипу та ГРВІ МОЗ України Андрій 
Александрін каже, що це не відпо-
відає дійсності, мовляв, від захворю-
вання, схожого на грип, за останні 
півроку померло 88 українців. 

Ірина КОСТЮК

Прем’єр-міністр Росії Володи-
мир Путін дозволив держпід-

приємству «Российские железные 
дороги» (РЖД) відкривати на 
території вокзалів магазини без-
митної торгівлі. Перший duty free 
планують відкрити до кінця по-
точного року на Фінляндському 
вокзалі в Санкт-Петербурзі.

Магазини безмитної торгівлі 
будуть відкриватись лише на тих 
вокзалах, де є міжнародне сполу-
чення. Всього може бути запущено 

близько 30 таких точок. Проекти 
будуть реалізовуватися за допомо-
гою приватних інвесторів.

У кінці 2011 року, за даними 
Асоціації безмитної торгівлі в Ро-
сії і торгівлі на транспорті, в країні 
працювало понад 150 магазинів 
duty free. Раніше відкривати такі 
точки можна було тільки в межах 
автомобільних, повітряних, а та-
кож морських і річкових пунктів 
пропуску через російський кор-
дон.
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  СЛІДСТВО ПРАЦЮЄ

  НОВОВВЕДЕННЯ

  ГОТУЄМОСЬ ДО СВЯТ

  ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ 

СБУ затримала розкрадача 620 
мільйонів 

На російських вокзалах 
запрацюють магазини duty free

Великодній кошик обійдеться приблизно у 260 гривень

Конституційний Суд заборонив 
висуватися по мажоритарці та за 
партійним списком одночасно

Служба безпеки України під-
твердила факт розкрадання 

620 мільйонів гривень Фонду га-
рантування вкладів бізнесменом 
Павлом Борульком, інформує 
«Коммерсантъ». Ці кошти йшли на 
рефінансування банків.

Як встановило слідство, гро-
ші були розкрадені групою осіб 
на чолі з власником банків «На-
ціональний стандарт», «Європей-
ський» і «Владимирський» Павлом 
Борульком. Про злочинну схему 
слідчі СБУ заявляли ще в листо-
паді минулого року. За день до 
відкликання банківських ліцензій 
у банках було відкрито 1339 рахун-

ків, на які документально були за-
раховані неіснуючі кошти.

Після відкликання ліцензії, 
група осіб на чолі з Борульком, 
стверджує слідство, вимагала з 
Фонду гарантування вкладів ком-
пенсувати прогорілі кошти вклад-
ників. Усього розкрадено 620 міль-
йонів гривень.

Крім того, СБУ порушила в 
березні цього року справу проти 
Борулька, який за попередньою 
змовою з одним із нардепів орга-
нізував розкрадання в 2009 році 
коштів Нацбанку на 315 мільйонів 
гривень. При цьому слідчі зіштов-
хнулися з шантажем і погрозами 
на свою адресу.

Нині Борулько в Білорусі, де 
його арештували співробітники 
КДБ. Українська сторона передала 
документи на його екстрадицію. 
Борулько — чоловік племінниці 
дружини колишнього Генпроку-
рора Олександра Медведька. У той 
час, коли Борулько був заступни-
ком глави правління «Ощадбан-
ку», керівником казначейства цієї 
фінустанови був нинішній міністр 
фінансів Юрій Колобов.

Конституційний Суд України 
заборонив одночасне балоту-

вання до Верховної Ради у мажо-
ритарному окрузі та за партійним 
списком. Отже, КС визнав некон-
ституційним положення закону 
про вибори, за яким одна й та ж 
особа може бути включена до ви-
борчого списку кандидатів у депу-
тати від партії та балотуватися в 
одномандатному окрузі.

Суд погодився з поданням 51 
депутата (у лютому), які обґрун-

тували, що це не відповідає прин-
ципу верховенства права та не 
забезпечує реалізації засад спра-
ведливості й рівності у виборчому 
процесі.

КС також визнав неконститу-
ційним положення закону, за яким 
людина, яка була обрана і по одно-
мандатному, і в багатомандатному 
окрузі, проходить до ВР у одно-
мандатному окрузі, а в багатоман-
датному проходить наступний у 
списку кандидат.

Лабораторія обласної СЕС, 
за останніми даними, під-
твердила всього чотири 
випадки штаму АH3N2, 
тобто «фінського» грипу, на 
Волині. Але не забуваймо 
про те, що багато волинян 
не завжди звертаються до 
лікарів і лікуються вдо-
ма...

У західних областях 12 квіт-
ня хмарно з проясненням, мож-
ливий дощ. Температура пові-
тря вночі становитиме +5...+7°C, 
вдень +15...+18°C. 13 квітня 
змінна хмарність, короткочасні 
опади. Вночі +6...+16°C, вдень 
+11...+18°C. 14 квітня хмарно з 
проясненнями, короткочасний 
дощ. Температура повітря вночі 
+8...+12°C, вдень +16…+20°C. 

У північних регіонах 12 квіт-
ня похмуро, сухо. Нічна темпера-
тура становитиме +1...+4°C, денна 
+11...+14°C. 13 квітня переважно 
хмарно, опади не очікуються. Тем-
пература повітря вночі +3...+7°C, 
вдень +13...+16°C. 14 квітня со-
нячно, сухо. Температура вночі 
+5...+9°C, вдень +14...+17°C. 

У Києві 12 квітня очікуєть-
ся змінна хмарність, без опадів. 
Температура вночі +1…+6°C, 
вдень +12...+15°C. 13 квітня 

хмарно з проясненням, сухо. Вно-
чі +3…+8°C, вдень +14...+17°C. 
14 квітня очікується ясна по-
года, сухо. Нічна температура 
+5…+9°C, денна становитиме 
+5...+8°C.

У східних регіонах 12 квіт-
ня похмуро, дощитиме. Вночі 
+5...+9°C, вдень +12…+15°C. 13 
квітня очікується хмарність, 
можливий дощ. Нічна температу-
ра становитиме +8...+10°C, денна 
+12...+16°C. 14 квітня хмарно з 
проясненнями, без опадів. Тем-
пература вночі +5...+9°C, вдень 
+14...+16°C.

У південних областях 12 
квітня ясно, без опадів. Темпе-
ратура повітря вночі +3...+7°C, 
вдень +11...+14°C. 13 квітня со-
нячно, сухо. Вночі +3...+6°C, 
вдень +11...+14°C. 14 квітня буде 
ясно, без опадів. Нічна темпера-
тура +5...+8°C, денна +15...+18°C. 

До травневих свят дали 
чотири вихідні 
Згідно з рішенням Кабінету Міністрів «Про перене-
сення робочих днів у 2012 році», на травневі свята 
українці відпочиватимуть 30 квітня, а також 1, 2 і 9 
травня. Згідно з документом, робочий понеділок 
30 квітня українці відпрацьовуватимуть у суботу 28 
квітня. Отже, буде чотири вихідних дні — 29 та 30 
квітня, 1 і 2 травня (День міжнародної солідарності 
трудящих). Наступний вихідний буде 9 травня (День 
перемоги).

На Львівський стадіон 
витратили ще 657 мільйонів
Загальну кошторисну вартість будівництва стадіону в 
Львові збільшено на 657,02 мільйона гривень. Як зазна-
чається в розпорядженні Кабміну від 28 березня, загаль-
на кошторисна вартість збільшилася до 2,944 мільярда 
гривень. Відповідно до документа, вартість будівельно-
монтажних робіт зросла на 512,714 мільйона — до 1,625 
мільярда гривень. Нагадаємо, в липні 2001 року Кабмін 
визначив загальну кошторисну вартість будівництва 
стадіону в Львові на рівні 2,288 мільярда гривень.

54%
стільки українських чолові-
ків почуваються щасливими, 
свідчать результати опитування 
Київського міжнародного інсти-
туту соціології. Серед жінок від-
соток щасливих становить 51.

 ПОГОДА

Офіційно грипу немає, але волиняни 
хворіють масово


