
Прем’єр-міністр Микола Аза-
ров пояснив звільнення Ва-

силя Надраги з посади першого 
заступника міністра соціальної 
політики виникненням проблем 
із виплатою стипендій студен-
там. 

«Він старанний працівник. 
Але в роботі будь-якого адміні-
стратора є моменти, які змушу-
ють замислитися, чи відповідає 
цей адміністратор посаді, яку 
обіймає. І ось кілька рішень цьо-
го керівника, зокрема, стосовно 
стипендій, дали нам зрозуміти, 
що відповідальності йому де-
якою мірою бракує», — сказав 
Азаров. 

Нагадаємо, в липні роз-
мір студентських стипендій був 
зменшений на 200 гривень. Час-
тина студентів узагалі їх не отри-
мала. 

Після звільнення Надраги, за 
словами Азарова, на знак поваги 
до колишніх і нинішніх заслуг 
чиновника уряд вирішив знайти 
йому нове місце роботи. 
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Події

Реконструкція перинатального центру 
у Рівному вдвічі дорожча за будівництво 
офісів у Києві 

У військового ліцею депутати відібрали 
майже 300 тисяч гривень

Проти нововолинського шахтаря 
порушили кримінальну справу

Головне управління з питань 
будівництва й архітектури 

Рівненської облдержадміністра-
ції уклало угоду з ТОВ «Фірма 
Опорядрембуд» на реконструк-
цію комунального закладу «Об-
ласний перинатальний центр» по 
вул. Міцкевича, 30 у Рівному під 
заклад третинного рівня. Вартість 
угоди склала 52,93 мільйона гри-
вень. Про це повідомляють «Наші 
гроші» з посиланням на «Вісник 
державних закупівель». 

Торги проведено за неконку-
рентною процедурою закупівлі «в 
одного учасника» через «виник-
нення особливих економічних 
чи соціальних обставин». Таки-
ми обставинами в обґрунтуванні 
закупівлі названо лист Адміні-
страції Президента України від 
06.07.2012 №03-01/1931 та Прото-
кольне рішення за результатами 
наради під головуванням першо-
го заступника голови Адміністра-

ції Президента України Акімової 
від 21 червня 2012 року, в якому 
Рівненську область зобов’язують 
відкрити перинатальний центр у 
жовтні.

Нагадаємо, в жовтні в Україні 
пройдуть парламентські вибори. 
В законі про держзакупівлі немає 
жодних згадок про вибори чи до-
ручення Адміністрації Президен-
та як підстави для того, щоби не 
проводити відкриті торги.

У конкурсній документації 
даних про розмір реконструйо-
ваного приміщення немає. За 
інформацією місцевих ЗМІ, пло-
ща міського пологового будинку 
становить 16 тисяч квадратних 
метрів, а перинатального центру 
— 3,6 тисячі. Тож вартість рекон-
струкції становить близько $2 
тис. за «квадрат», що вдвічі пере-
вищує вартість житлового й офіс-
ного будівництва в Києві.

Депутати обласної ради на за-
сіданні бюджетної комісії 

прийняли рішення зменшити на 
298 тис. гривень видатки на бу-
дівництво спортивного комплек-
су Волинського обласного ліцею 
з посиленою військово-фізичною 
підготовкою.

Причина полягає у тому, що 
наразі не врегульовано у правово-
му полі питання щодо володіння 
земельною ділянкою, де має здій-
снюватися будівництво. 

Тому кошти будуть перероз-
поділені на капітальний ремонт 

тепломережі обласного центру со-
ціально-психологічної реабілітації 
дітей у м. Ковелі (10 тис. грн.), ка-
пітальний ремонт системи опален-
ня житлового корпусу Луцького 
геріатричного пансіонату (65 тис. 
грн.), капітальний ремонт систе-
ми опалення Волинського краєз-
навчого музею (55 тис. грн.), капі-
тальний ремонт системи опалення 
Луцької гімназії №21 ім. М. Крав-
чука (120 тис. грн.) і капітальний 
ремонт початкової школи в с. Го-
родилець Турійського району (48 
тис. грн.).

23 липня цього року о 12.00 год. 
на головному східному венти-

ляційному штреку нововолинської 
шахти №9 стався вивал породи. 
Троє працівників упродовж шести 
годин були ізольовані в підземних 
виробках. Не загинули вони лише 
тому, що характер вивалу дозволив 
забезпечити їх повітрям. 

У ході перевірки, проведеної 
прокуратурою Нововолинська, 
встановлено, що в день аварії гір-
ничий майстер дільниці порушив 
нормативно-правові акти з охо-
рони праці. Він не забезпечив на 
дільниці безпечного дотримання та 
ведення робіт. 

Майстер також допустив до 
виконання цих робіт гірничого 

робітника без відповідного до-
свіду роботи, не проконтролював 
безпечність ведення робіт і не по-
відомив гірничому диспетчеру про 
аварію.

Прокуратура міста порушила 
кримінальну справу за фактом по-
рушення гірничим майстром від-
окремленого підрозділу «Шахта №9 
«Нововолинська» державного під-
приємства «Волиньвугілля» правил 
безпеки під час виконання робіт із 
підвищеною небезпекою, яке ство-
рило загрозу загибелі людей чи 
настання інших тяжких наслідків 
(ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу 
України). 

У справі триває досудове слід-
ство.

Купити квартиру 
в Європі можна 
за українськими 
цінами

Через занижені 
стипендії 
урядовець 
позбувся посади

Пляжна нерухомість за кор-
доном стає для українців 

цілком реальною альтернативою 
відпочинку в Криму. 

Через кризу в Європі ціни на 
нерухомість впали, і тепер мож-
на купити квартиру в Греції або 
Іспанії майже за українськими 
цінами, а у Болгарії — навіть де-
шевше. 

Чи не найбільше вартість 
житла знизилася у Греції. Сьо-
годні знижки досягають 50% від 
вартості квартир, пише «Комсо-
мольська правда в Україні». 

В афінському районі Пангра-
ті можна придбати помешкання 
площею 80 кв. м за 1,5 тис. євро/
кв. м. В Нікеї — одному з перед-
мість грецької столиці — про-
даються апартаменти по 1,2 тис. 
євро за 1 кв. м. Раніше ці ж квар-
тири оцінювалися в 2 тис. євро 
за «квадрат». П’ять років тому 
середня вартість квадратного 
метра в районі Халандрі дорів-
нювала 3,5 тис. євро. Про зниж-
ки не могло бути й мови. Зараз 
ціна апартаментів, побудованих 
у цьому районі в 2009 році, ста-
новить 1,5 тис. євро/кв. м.

У західних областях 23 серп-
ня змінна хмарність, сухо. Тем-
пература вночі становитиме 
+17...+21°C, вдень +22...+24°C. 24 
серпня переважно ясно, корот-
кочасний дощ. Вночі +12...+16°C, 
вдень +23...+26°C. 25 серпня 
хмарно з проясненнями, мож-
ливі опади. Температура пові-
тря вночі буде +16...+20°C, вдень 
+28…+21°C. 

У північних регіонах 23 серп-
ня змінна хмарність, передбача-
ються опади. Нічна температура 
становитиме +16...+18°C, денна 
+23...+26°C. 24 серпня переваж-
но ясно, сухо. Температура по-
вітря вночі +10...+15°C, вдень 
+22...+24°C. 25 серпня хмарно 
з проясненнями, дощ. Темпе-
ратура вночі +10...+15°C, вдень 
+22...+24°C. 

У Києві 23 серпня похмуро, 
можливий дощ. Температура вно-
чі +18…+20°C, вдень +24...+27°C. 

24 серпня ясно, без опадів. Тем-
пература вночі +11…+16°C, вдень 
+21...+25°C. 25 серпня хмарно, 
очікуються опади. Нічна тем-
пература +13…+18°C, денна 
+25...+29°C.

У східних регіонах 23 серп-
ня хмарно, грозові дощі. Вночі 
+17...+20°C, вдень +26…+31°C. 
24 серпня сонячно, сухо. Вночі 
+14...+20°C, вдень +23...+26°C. 
25 серпня переважно ясно, без 
опадів. Уночі +15...+20°C, вдень 
+26...+30°C.

У південних областях 23 
серпня очікується ясна та суха 
погода. Температура повітря вно-
чі становитиме +20...+23°C, вдень 
+29...+33°C. 24 серпня сонячно, 
без опадів. Температура вночі 
становитиме +19...+23°C, вдень 
+28...+31°C. 25 серпня ясно, опа-
ди не очікуються. Нічна темпе-
ратура становитиме +16...+22°C, 
денна +28...+31°C. 

«Укрзалізниця» безплатно 
перевозила дітей-сиріт
Цього року залізниці України перевезли 143,8 
тис. дітей-сиріт і дітей-інвалідів на суму понад 
30 тис. грн. Зокрема, можливістю безкоштовно 
подорожувати залізницею скористалися 81,4 
тис. дітей-сиріт (торік — 82,7 тис.) та 60,9 тис. 
дітей-інвалідів (минулого року — 67,1 тис.), 1,5 
тис. дітей загиблих шахтарів, військовослуж-
бовців і залізничників. Нагадаємо, акцію з без-
коштовного перевезення дітей започатковано 
«Укрзалізницею» у 2000 році. 

Суддів і прокурорів хочуть 
позбавити спецпенсій
Опозиція запропонувала позбавляти суддів, слідчих і проку-
рорів права на пенсію за вислугою років за порушення ними 
прав і свобод людини. Про це йдеться в зареєстрованому у 
Верховній Раді законопроекті №11092. Згідно з документом, 
у Закон України «Про прокуратуру» будуть внесені зміни, за 
якими слідчі та прокурори втрачають право на отримання 
спецпенсій «у разі набуття чинності рішення суду України 
або рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої 
визнана Україною, яким встановлено факт порушення прав 
чи свобод громадянина».

32%
на стільки скоротилося вироб-
ництво легкових автомобілів 
в Україні у липні в порівнянні з 
минулим роком. Загалом у лип-
ні було випущено 6149 одиниць 
машин.

Шість мільйонів українців емігрували за кордон

Кількість емігрантів із України 
досягла шести мільйонів чоло-

вік, або ж сьомої частини всього 
нинішнього населення колишньої 
радянської республіки. Відповідні 
дані опублікувала Міжнародна орга-
нізація з міграції, повідомляє радіо 
«Свобода».

Відтік громадян України від-
бувається в основному за рахунок 
студентів. Половина українських 
емігрантів — молодь у віці до 35 
років.

За останні три роки кількість 
охочих навчатися за кордоном ви-
росла мінімум на 10%.

Про це говорить консультант із 
освітніх програм одного з освітніх 
агентств Ганна Уразова.

За її словами, найчастіше укра-
їнські студенти обирають для на-
вчання Британію, Канаду, Латвію, 

Литву, Польщу, США і Чехію.
«Передусім — через кращу 

якість освіти. Адже тут навчальні 
програми є актуальними і мають 
практичний характер», — конста-
тує фахівець.

Крім того, за словами експерта 
Центру Разумкова Павла Розенка, 

Україна відлякує молодь низьким 
рівнем соціальних послуг, недо-
ступністю житла, відсутністю на-
ціонального культурного простору 
та професійних перспектив.

До того ж про довгострокову 
стратегію на українському ринку 
праці сьогодні ніхто не говорить, 
відзначає експерт.

Соціологічне опитування ки-
ївського центру «Софія» свідчить, 
що більше половини молодих жи-
телів України у віці від 18 до 29 ро-
ків готові емігрувати.

Середня зарплата в Україні —
близько 370 доларів — з-поміж 
найнижчих на пострадянському 
просторі, не кажучи про європей-
ські країни.

Нагадаємо, в період із 2002-го 
до 2009 року 28 000 українців отри-
мали німецьке громадянство.
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у бік Київського майдану, то там — 
суцільні хащі. Що буде з цією час-
тиною парку?

— У нас у Луцьку є сорок терито-
рій зелених насаджень. Ми хочемо з 
ними розібратися, зробити інвента-
ризацію, межі. Створили комуналь-
не підприємство «Парки і сквери», 
яке буде це робити. Що стосується 
центрального парку, ми впорядко-
вуємо його. За зиму повністю все 
розчистимо. Торік були виділені ко-
шти на меліоративні канали. Цього 
року — 600 тисяч гривень. Думаю, 
коли закінчимо, то у каналах знову 
плаватиме білий амур, що свідчити-
ме про їх чистоту. Проте територія 
парку простягається лише до дамби. 
А далі — прибережна смуга Стиру. 
Що там робиться — навіть говори-
ти не хочеться. Та на цю територію у 
нас є плани. Ви пам’ятаєте, як «про-
славився» Луцький зоопарк через 
ведмежа Настю, яке конфіскувала 
міжнародна організація «4 лапи». З 
цього приводу в мене була серйоз-
на розмова з директором звіринцю, 
який поки що, наголошу, працює. 

Так от, місто готове віддати 10-
12 гектарів прибережної смуги Сти-
ру на створення ведмежого містечка 
під егідою організації «4 лапи». Якщо 
вони, звісно, на це пристануть, то це 
буде найкраще ведмеже містечко в 
Україні. Щодо зоопарку, то ми по-

ступово наведемо там лад. 
— Миколо Ярославовичу, на 

початку нашої розмови ви говори-
ли про безліч планів, які є у влади 
міста. Поділіться ними з лучанами. 

— Планів дійсно є багато. Про-
те немає грошей. Тому ми зараз на-
працьовуємо кілька проектів. Потім 
під ці проекти шукаємо гроші. До 
речі, так ми їх отримали на канали 
для центрального парку. Зараз пра-
цюємо над проектом будівництва 
каналізації у мікрорайоні Вересневе, 
мережі зливових вод на Малоомеля-
нівському масиві. Наступного року 
продовжуватимемо ремонти вулиць. 
Робитимемо їх у кожному мікрора-
йоні. Обов’язково виділимо гроші 
на дахи. У нас розроблена програма 
«Безпечне місто». Вона передбачає 
встановлення на вулицях камер ві-
деоспостереження. Передусім це 
пов’язано з боротьбою зі злочинніс-
тю та безпекою людей. До речі, на 
Театральному майдані уже відеока-
мери встановлені. Завдяки їм міліції 
вдалося розкрити три злочини. 

Хочу скористатися нагодою та 
запросити лучан у суботу, 25 серп-
ня, разом відсвяткувати День міста. 
Думаю, що буде цікаво. Тим паче, що 
цього року в нас одночасно відбува-
тиметься Міжнародний фестиваль 
«Поліське літо з фольклором». 

Розмовляла Наталка СЛЮСАР


