
Громадяни України, які постраж-
дали від аварії на ЧАЕС і належать 
до третьої та четвертої категорій, 
матимуть можливість отримати 
санаторно-курортні путівки за 
пільговими цінами. Про це повідо-
мили в прес-службі Міністерства 
соціальної політики України з по-
силанням на слова міністра Наталії 
Королевської. 

«Цього року вперше для по-
страждалих на ЧАЕС третьої та 
четвертої категорій виділяються 
пільгові путівки», — сказала мі-
ністр. Вона зауважила, що новий по-
рядок оздоровлення чорнобильців, 
зокрема дітей, розроблений мініс-
терством, змінює підхід до забезпе-
чення постраждалих унаслідок Чор-
нобильської катастрофи громадян 
санаторно-курортними путівками 
та путівками на відпочинок. 

Так, відбудеться упорядкуван-
ня черги осіб, які мають право на 
отримання путівок, — гарантовано 
зберігатиметься обліковий номер у 
черзі на наступний рік для тих чор-
нобильців, які не отримали путівку 
поточного року. Крім того, відповід-
но до нового порядку, постраждалі 
від наслідків аварії на ЧАЕС мають 
право вільного вибору санаторію 
для лікування. 

«З-поміж санаторіїв, які бажа-
ють приймати чорнобильців, визна-
чено 67, заїзди до яких розпочалися 
з 11 червня цього року», — поінфор-
мувала міністр. 

За даними відомства, в 2013-му 
на оздоровлення чорнобильців у 
бюджеті передбачено 370 мільйонів 

гривень. 
Як повідомила «Відомостям» 

головний спеціаліст відділу компен-
сацій, оздоровлення, переселення та 
забезпечення житлом громадян, що 
постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи, департаменту соц-
захисту ОДА Олена Благовірна, цьо-
го року для волинян-чорнобильців 
першої категорії виділено орієнтов-
но 952 путівки (100% до потреби), 72 
путівки — для осіб, які належать до 
другої категорії, і 1044 — для чорно-
бильців третьої категорії (всього на 
території Волині їх проживає 93 ти-
сячі 957 осіб). 

— Варто наголосити, що сто-
сується постраждалих третьої ка-

тегорії, то заяви на оздоровлення 
написало цьогоріч 1054 людини, — 
розповіла Олена Благовірна. — Ба-
гато звертається щодо оздоровлення 
дітей. Так, заяви на відпочинок у 
групах написало 15 тисяч 229 гро-
мадян, а путівок передбачено орієн-
товно 664. На відпочинок діток до 10 
років разом із одним із батьків нам 
виділено 460 путівок, хоча маємо 
1048 заяв. Дуже позитивним є той 
момент, що за людиною зберігається 
черга на отримання путівки. Таким 
чином, якщо чорнобилець не зміг 
оздоровитися цього року, то наступ-
ного він обов’язково одержить пу-
тівку. Раніше черга на оздоровлення 
поновлювалася щороку. 
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Україна посіла 111 місце з 162 
країн у Глобальному індексі ми-

ролюбності (ГІМ) за 2013 рік, опус-
тившись за рік на цілих 40 позицій. 
Індекс був оприлюднений Інститу-
том економіки та миру. 

Як ідеться в прес-релізі, Євразія 
та Росія залишаються серед най-
менш миролюбних регіонів світу, 
поступаючись тільки Південній Азії, 
Середньому Сходу та Північній Аф-
риці. 

«За минулий рік позиції України, 
Таджикистану (118 місце) та Росії 
(155-е) істотно погіршилися», — під-
креслили укладачі рейтингу. 

Зазначимо, що в індексі миро-
любності Україну обійшли навіть Бі-
лорусь (96 місце), Китай (101-е), Ка-
захстан (78-е) і Туркменістан (103-е). 
Незначно (на один пункт) нижче 
розмістилися Сполучені Штати — 
сотий рядок. 

Індекс укладений на основі 23 
якісних і кількісних показників, 
об’єднаних у три основні групи (що 
менше балів, то більш мирно оціню-
ється країна за цим критерієм). 

Серед мірил — наявність і масш-
таб конфліктів, рівень стабільності 
та безпеки всередині держави та рі-
вень мілітаризації. 

Найбільш миролюбною країною 
світу знов визнано Ісландію. У ці-
лому ж, за даними ГІМ, за останні 
шість років було зафіксовано 5-про-
центне зниження Глобального ін-
дексу миролюбності. Наймирнішим 
регіоном залишається Європа — тут 
розташовані 13 держав із першої 
двадцятки. 

У трійці лідерів, після Ісландії, 
йде Данія, на третьому місці — Нова 
Зеландія. 

У той же час розорений війною 
Афганістан повернувся на останні 
позиції рейтингу. Крім того, в Сирії 
зафіксовано найбільше зниження 
індексу миролюбності за всю істо-
рію ГІМ. 

Гейтс вкладе $35 мільйонів 
у соцмережу для вчених 
Творець Microsoft Білл Гейтс вклав $35 мільйонів у 
старт проекту ResearchGate — соціальної платформи 
для спільної роботи над науковими дослідженнями. 
Це буде спеціальний ресурс для вчених, який дозволя-
тиме дослідникам презентувати свої роботи загалу та 
формувати навколо них групи для подальших дослі-
джень у галузі. Відзначимо, що соціальна платформа 
ResearchGate була запущена в 2008-му з ініціативи 
колишнього вченого-медика, а нині бізнесмена Іджада 
Мадіша. 

Британці зібрали $4 мільярди 
на боротьбу з голодом 
Уряд Великобританії повідомив, що йому вдалося зі-
брати близько чотирьох мільярдів доларів на боротьбу 
з голодом і недоїданням у країнах, що розвиваються. 
Частину суми виділили з казни, проте більшість склали 
пожертви від комерційних компаній, благодійних орга-
нізацій і фондів, а також урядів країн Співдружності на-
цій. Наприклад, британська компанія Del Agua вклала 
670 мільйонів доларів у поліпшення доступу населення 
Руанди до питної води. 

38% 
стільки від усіх загиблих станов-
лять пішоходи, які найчастіше 
гинуть на дорогах України. 
Потім ідуть водії легкових 
автомобілів. Про це йдеться в 
рейтингу країн із небезпечними 
дорогами ВООЗ. 

У Президента України — найдорожчий 
вертоліт

Вертоліт Віктора Януковича, 
який коштує аж 17 мільйонів 

доларів, дорожчий, аніж у Воло-
димира Путіна, Барака Обами й 
Ангели Меркель, пише російський 
Forbes. Так, вартість гвинтокрила 
канцлера Німеччини становить 15 
мільйонів «зелених», глави РФ — 
8,2 мільйона доларів, а президента 
США — «всього» 6,4 мільйона. 

Янукович, як відомо, літає на 
італійському гелікоптері Agusta 
Westland АW139 до Києва зі своєї 
резиденції в Межигір’ї з 2010 року. 
Це, можливо, найдорожчий верто-
літ із тих, які використовують гла-
ви держав. 

«Вартість гелікоптера, за вер-
сією президента Януковича, ста-
новить близько дев’яти мільйонів 

доларів, але ЗМІ раніше повідо-
мляли, що вертоліт українського 
гаранта укомплектований на 17 
мільйонів доларів без урахування 
внутрішньої обробки», — пише 
видання. 

Києво-Печерська лавра замовила ремонт 
на 27 мільйонів гривень 

Тимошенко восени можуть вивезти 
з України 

До 15 вересня екс-прем’єр Юлія 
Тимошенко може залишити 

Україну, повідомляють джерела. 
Про це пишуть вітчизняні ЗМІ. 
Попередню згоду на такий сцена-
рій дали і влада, і опальна опози-
ціонерка. Гарантом цієї «операції» 

стануть західні лідери. Фінальна 
крапка в переговорах щодо цього 
була поставлена в кінці травня. 
Тоді посол США в Україні Джон 
Теффт і голова представництва 
Євросоюзу Ян Томбінський по-
ставили перед Юлією Володими-
рівною питання виїзду за кордон 
на лікування ребром. І Тимошенко 
цього разу відповіла згодою. Влада 
погодилася на такий сценарій на-
весні. 

Захисник Тимошенко Сергій 
Власенко запевнив, що направля-
ти ув’язнених на лікування за кор-
дон українським законодавством 
не заборонено. В якості країни для 
прийому Тимошенко розглядає 
Німеччину. Зокрема, йдеться про 
відому клініку «Шаріте», яка нео-
дноразово заявляла про готовність 
надати допомогу екс-прем’єру. Ви-
везти Юлію Володимирівну за кор-
дон повинні до 15 вересня. 
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Свято-Успенська Києво-Пе-
черська лавра (чоловічий мо-

настир) Української православної 
церкви за результатами тендера 
уклала угоду з ТОВ «Уютный дом» 
на ремонтно-будівельні роботи на 
території святині вартістю 27 міль-
йонів гривень. Про це повідомля-
ють «Наші гроші» з посиланням на 
«Вісник державних закупівель». 

Технічним завданням передба-
чені попередні наукові досліджен-
ня та розроблення науково-про-
ектної документації, інженерного 
захисту, гідрогеологічного режиму 
в лабіринтах печер і на території 
Нижньої лаври, розробка проек-
ту реставрації «Братської лазні», 
а також оборонної стіни навколо 
Дальніх і Ближніх печер із рестав-
рацією Різдвяного бастіону та бла-
гоустрій території. 

Крім того, заплановані проти-
аварійні роботи з реконструкції 
зовнішніх інженерних мереж (во-
допроводу, каналізації, теплових 

та електромереж), реставрація та 
пристосування до сучасних по-
треб готельного корпусу та келій 
Гостинного двору, благоустрій 
останнього, а також території 
над артезіанською свердловиною 
«Життєдайне джерело» тощо. Ро-
боти фінансують із держбюджету і 
мають завершити до кінця поточ-
ного року. 

У Дніпропетровську затри-
мали п’ятьох осіб, підозрю-

ваних в організації міжрегіо-
нальної організованої групи з 
торгівлі зброєю. Про це повідо-
мили в Управлінні Служби без-
пеки України в Дніпропетров-
ській області. 

«Учасники групи протягом 
шести місяців ввозили контр-
абандним шляхом на територію 
України з країн ближнього зару-
біжжя вогнепальну зброю і на-
далі продавали її зацікавленим 
особам», — сказано в повідо-
мленні. «Члени угруповання во-
лоділи власною майстернею, яку 
обладнали в приміщенні одного 
з ділків, де ремонтували і пере-
робляли зброю з макетів у бойо-
ву», — уточнили в СБУ. 

В результаті санкціонованих 
обшуків у автомобілях і будин-
ках затриманих вилучено сім 
різновидів пістолетів-кулеметів, 
гвинтівку ТОЗ-12, автомат АКС-
74 і 13 пістолетів різних марок. 
Триває розслідування. 

СБУ «взяла» 
міжрегіональну 
групу торговців 
зброєю 

В Україні зростають інвестиції у виробництво якісного насіння 

Серед українських аграріїв зрос-
тає попит на високоякісне на-

сіння зернових культур, стійке до 
несприятливих погодних умов. Тому 
галузь вітчизняного насінництва 
має високу привабливість для ін-
весторів. Як наслідок, виробництво 
високоякісного насіння в Україні по-
ступово зростає. Про це на відкритті 
заводу ТОВ «Стасінасіння «Піонер 
Хай-Бред» у Полтавській області по-
відомив міністр аграрної політики і 
продовольства Микола Присяжнюк.  

«Інвестування в галузь насінни-
цтва є обов’язковою умовою наро-
щення валового виробництва зер-

нових в Україні. Адже завдяки більш 
стійкому та продуктивному насінню 
зросте врожайність. Тому наразі для 
розвитку вітчизняного насінництва 
ми використовуємо як розробки 
української науки, так і кращі іно-
земні напрацювання», — зазначив 
глава відомства. 

Міністр зауважив, що компанія 
DuPont Pioneer, у відкритті заводу 
якої він узяв участь, визначила для 
себе Україну базою для виробництва 
насіння. 

«Ми дійшли згоди з керівни-
цтвом, що насамперед необхідно 
забезпечити українських аграріїв 

високоякісним насінням, а потім — 
експортувати його на зовнішні рин-
ки. Поряд із цим найближчим часом 
ми будемо обговорювати питання 
наступного траншу інвестицій у 
такий самий насіннєвий завод, але 
потужніший», — підсумував При-
сяжнюк. 

Нагадаємо, що загалом інвести-
ції в нові виробничі потужності на-
сіннєвого заводу «Піонер Хай-Бред» 
становили 41,5 мільйона доларів. 
Новозбудоване підприємство має 
забезпечити дедалі більший попит 
сільгоспвиробників України на гі-
бриди кукурудзи та соняшнику. 

Події

В афганській провінції Кандагар 
представники руху «Талібан» 

обезголовили двох хлопчиків 10 
та 16 років. Страта стала попе-
редженням місцевим жителям не 
співпрацювати з місцевою владою. 

За словами представника аф-
ганської влади, хлопчики відвіда-
ли контрольно-пропускний пункт 
афганських військових і поліцей-
ських, розташований неподалік 
від їхнього будинку, щоб зібра-

ти залишки їжі для своїх сімей. 
«Хлоп’ята були на зворотному 
шляху, коли їх зупинили таліби. 
Обидва були безневинними ді-
тьми, які не мають нічого спільно-
го з афганською владою й інозем-
цями», — зазначив представник 
влади Джамал Ага. 

Бойовики «Талібану» за остан-
ні два роки обезголовили десятки 
людей, звинувативши їх у наданні 
допомоги уряду. 

У Кандагарі таліби жорстоко стратили 
двох дітей

Чорнобильців третьої та четвертої категорій 
оздоровлюватимуть за пільговими путівками 

Білорусь обігнала Україну в рейтингу 
миролюбності 


