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Події

Рада дозволила возити через 
Україну ядерні матеріали
Верховна Рада ратифікувала угоду між Кабміном й 
урядами РФ і Словаччини про перевезення ядерних 
матеріалів через територію України. За цей документ 
проголосували 260 депутатів. Угодою встановлюється, 
що перевезення спецвантажів здійснюється залізнич-
ним транспортом у прямому сполученні територіями 
РФ, Словаччини й України. Переміщення через держкор-
дони спецвантажів, озброєння та спорядження варти та 
персоналу супроводу здійснюється у відповідності до 
законодавства кожної з держав.

В Україні подорожчає 
горілка? 
Мінімальна вартість горілки в Україні встановлю-
ється державою, і вже найближчим часом вона 
може зрости в ціні в півтора разу — з 17,96 до 28,0 
грн. за 0,5 л. Підвищити ціни вимагають найбільші 
учасники алкогольного ринку, які вже написали 
лист до Мінекономіки. Це, зокрема, керівники асо-
ціації «Укргорілка» та сім виробників: ТД «Мегапо-
ліс», ЛГЗ «Прайм», Національна горілчана компанія, 
«Nemiroff », Золотоноський ЛГЗ «Златогор», Кремен-
чуцький ЛГЗ і Кримська горілчана компанія.

50
стільки відсотків складають 
шанси України на дефолт. 
Про це повідомив виконав-
чий директор Міжнарод-
ного фонду Блейзера Олег 
Устенко.

РЕЗОНАНС 

У Маневицькій виправній коло-
нії суворого режиму напере-

додні Пасхальних свят до смерті за-
мордували 24-річного ув’язненого. 
Про це виданню «Гал-інфо» пові-
домило джерело в колонії. 

Як стало відомо, хлопець — ви-
ходець із Львівщини. У 2009 році 
отримав п’ять років за пограбу-
вання банку. Через рік начебто за 
хорошу поведінку його випустили 
на вільне поселення у м. Маневи-
чі. На вільному поселенні в’язні 
можуть працювати, пересуватися 
вказаним радіусом.

Проте ув’язнений утік. Його 
затримали у четвер, 21 квітня, біля 
кордону з Молдовою та доставили у 
Маневицьку виправну колонію. За 
інформацією джерела, того ж дня 
арештанта замордували охоронці. 
Джерело каже, що ув’язненого за 
наручники підвісили до стелі та 
били. Тіло понівечене. Батьки за-
гиблого забрали труп сина.

Джерело стверджує, що кілька 
днів поспіль слідчі допитують пра-
цівників колонії. Її керівника усу-
нено від виконання обов’язків на 
час розслідування. З Києва також 
прибула група слідчих. 

У прес-службі управління Дер-
жавного департаменту України 

з питань виконання покарань у 
Волинській області «Відомостям» 
підтвердили факт смерті в’язня. 

«За результатами проведення 
судово-медичної експертизи при-
чиною смерті засудженого Делеви-
на В.В. стали забій підшлункової 
залози, закрита тупа травма жи-
вота. Інших суттєвих станів (кон-
куруючих, поєднаних, фонових), 
які сприяли смерті засудженого, 
під час розтину тіла, згідно з лі-
карським свідоцтвом про смерть, 
встановлено не було, — йдеться в 
офіційному коментарі. — Врахо-
вуючи те, що засуджений Делевин 
В.В. більше місяця перебував у 
розшуці, для встановлення точ-
ної дати отримання засудженим 
вищезазначеної травми прово-
диться гістологічна експертиза. 
Керівництво управління ДДУПВП 
у Волинській області зацікавлене 
у встановленні істинних причин 
смерті засудженого Делевина В.В. 
та буде надавати всю офіційну ін-
формацію для оприлюднення».

Як стало відомо редакції, за 
фактом смерті ув’язненого про-
куратура порушила кримінальну 
справу. Серед її фігурантів — пра-
цівники колонії.

ПІСЛЯ ТРАГЕДІЇ 

ЕКОНОМІЯ НА СТУДЕНТАХ 

Столичні вузи недорахували 1,5 мільйона стипендій

Більшість столичних вузів до-
зволяють собі затримувати ви-

плати стипендій студентам або 
виплачувати їх частково — без ура-
хування індексацій і надбавок, пе-
редбачених законодавством. Такі 
результати перевірки в одинадцяти 
вищих учбових закладах і чотирьох 
професійно-технічних училищах 
столиці, проведеної прокуратурою 

Києва, пише «Дзеркало тижня».
За результатами перевірки орга-

нами прокуратури столиці було вне-
сено п’ятнадцять розпоряджень і по-
дань, у тому числі й із вимогою щодо 
відшкодування коштів, на загальну 
суму близько 1,5 мільйона гривень. 
Також було порушено кримінальну 
справу щодо директора Київського 
професійного ліцею сфери послуг, 
який у 2010 році видав наказ, що по-
збавив 176 студентів стипендії.

Передусім порушення стосують-
ся тих студентів, яких відносять до 
категорії соціально вразливих (діти-
сироти, інваліди, потерпілі внаслі-
док аварії на ЧАЕС, з малозабезпе-
чених сімей), яких держава під час 
навчання зобов’язана підтримувати 
матеріально, виділяючи відповідні 
кошти з державного бюджету.

Зокрема, за останні два роки 
вузами допускалися численні пору-
шення соціальних прав студентів — 
стипендії виплачувалися в меншому 

розмірі, ніж передбачено законодав-
ством; не проводилася їх індексація; 
студенти, які тимчасово через хво-
робу припиняли навчання, не одер-
жували щомісячну допомогу і т.д.

Так, наприклад, у Національному 
транспортному університеті, при-
значаючи стипендії дітям-сиротам 
і дітям, позбавленим батьківської 
опіки, проігнорували той факт, що 
ті відмінно навчаються, і до соціаль-
ної стипендії додали надбавку в 60 
грн. замість належної академічної 
стипендії — 590 грн. Тож соціально 
незахищені діти, які рахують кожну 
копійку, недоотримали 109 тис. грн.

Аудитори зафіксували випадки, 
коли у вишах, порушуючи вимоги 
ст.54 Закону України «Про Держ-
бюджет України на 2010 рік», дітям-
сиротам і позбавленим батьківської 
опіки нараховували 1060 грн. сти-
пендії замість 1160. Як правило, 
чільники вузів пояснюють це праг-
ненням заощадити державні кошти. 

У Чорнобилі в травні почнуть 
засівати землі 

У травні Україна почне віднов-
лювати сільськогосподарське 

виробництво на радіоактивно за-
бруднених територіях. Так, на Ки-
ївщині почнуть засівати землі, які 
були занедбані протягом 25 років 
після аварії на Чорнобильській 
АЕС. Ідеться про третю та четвер-
ту зони відчуження, які розташо-
вані далі від зруйнованої ЧАЕС. У 
Іванківському та Поліському ра-
йонах Київської області інвестори 
почнуть обробляти 50 тисяч гекта-
рів землі, пише «Левый берег».

Голова Іванківської райдер-
жадміністрації Олександр Леляк 
очікує, що навесні вдасться засія-
ти до тисячі гектарів, а інша земля 
буде готуватися на осінь. «Мова 
йде про вирощування зернових 

культур, технічних культур, а в 
подальшому, можливо, картоплі й 
інших овочевих культур». 

Весь проект передбачає також 
будівництво молокозаводу, сви-
ноферми, елеватора, насіннєвого 
заводу. Іванківська районна влада 
запевняє, що вся продукція, яка 
там вже вирощується, проходить 
суворий дозиметричний контр-
оль. При цьому перевищення 
норм радіонуклідів у продуктах 
харчування немає, лише в деяких 
місцях виявили проблеми в диких 
ягодах і грибах. Однак деякі еколо-
ги попереджають, що спроба від-
родження чорнобильських земель 
може обернутися небезпечним 
експериментом над людьми.

Директор Київського еколого-
культурного центру Володимир 
Борейко називає розмови про по-
дібну програму безглуздям і про-
вокацією. «Ті урядові особи, які 
про це говорять, нехай спочатку 
там побудують свої власні маєт-
ки та переселяться туди, скажімо, 
з Конча-Заспи», — зазначив Бо-
рейко. Статус забрудненої тери-
торії нині мають понад дві тисячі 
українських населених пунктів. 
Найбільше забруднені Рівненська, 
Житомирська області, Волинь, Ки-
ївщина та Чернігівщина.

ПОГОДА 

У західних областях 28 квіт-
ня сонячно, без опадів. Темпе-
ратура вночі +10...+16°C, удень 
+21...+24°C. 29 квітня ясно, дощу 
не очікується. Вночі +18...+14°C, 
денна температура +17...+20°C. 
30 квітня перемінна хмарність, 
увечері невеликий дощ. Темпе-
ратура вночі +6...+12°C, вдень 
+17...+20°C. 

У північних регіонах 28 
квітня змінна хмарність, очіку-
ються опади. Нічна температура 
+10...+14°C, денна +20...+21°C. 29 
квітня сонячно, без опадів. Уночі 
+8...+12°C, вдень +14...+17°C. 30 
квітня ясно та сухо. Температура 
вночі +5...+9°C, вдень +12...+15°C. 

У Києві 28 квітня переваж-
но ясно, можливий дощ. Темпе-
ратура вночі +11...+15°C, вдень 
+20...+22°C. 29 квітня змінна хмар-
ність, без опадів. Уночі +8...+13°C, 

вдень +14…+19°C. 30 квітня со-
нячно, опади не передбачаються. 
Нічна температура +6…+11°C, 
денна становитиме +14...+17°C.

У східних регіонах 28 квітня 
ясно, без дощу. Вночі +7...+11°C, 
вдень +20…+23°C. 29 квітня со-
нячно, опадів не передбачається. 
Нічна температура +9...+13°C, 
денна +15...+20°C. 30 квітня змін-
на хмарність, дощитиме. Нічна 
температура +9...+13°C, денна 
+15...+20°C.

У південних областях 28 
квітня ясно, опадів не очікується. 
Температура вночі становитиме 
+8...+12°C, вдень +20...+23°C. 29 
квітня сонячно, без опадів. Уно-
чі +8...+14°C, вдень +21...+24°C. 
30 квітня перемінна хмарність, 
без дощу. Нічна температура 
+11...+15°C, денна становитиме 
+19...+21°C. 

У Маневицькій колонії охоронці 
замордували в’язня-втікача

 мати рідна 
пенсія 38 тисяч гривень, у колиш-
нього голови Нацбанку Стельмаха, 
за інформацією газети «Сегодня», 
130 тисяч), той і надалі буде такі 
суми отримувати. Для новоспечених 
пенсіонерів вводиться обмеження — 
8800 гривень. Зараз, за словами Лідії 
Ткаченко, кандидата економічних 
наук, провідного наукового співро-
бітника Інституту демографії та со-
ціальних досліджень НАН, в Україні 
60% пенсіонерів отримують пенсію 
не вище 800 гривень, а їхня частка 
в загальній сумі видатків на випла-
ту пенсій становить 41 відсоток. У 
той же час армія VIP-пенсіонерів за 
останні п’ять років значно зросла. 
Нині їх 200 тисяч, які з’їдають 10% 
всього Пенсійного фонду країни. 

І ще одна цікава деталь. Виявля-
ється, яка б велика пенсія не була, 
внески вираховуються тільки з 13 
тисяч гривень, а з прийняттям за-
кону про пенсійну реформу цю циф-
ру пропонується збільшити всього 
лише до 15 тисяч. Тобто все, що по-
над — не оподатковується. 

Тобто, якщо весь світ працює 
на забезпечення заможної старо-
сті, то у нас все робиться для того, 
щоб, по-перше, людина взагалі не 
скористалася нею, оскільки середній 
вік життя українців коротший, ніж у 
європейців. По-друге, якщо й отри-
мала — то це ще кілька років злиден-
ного життя. І не треба питати: чому 
люди з виходом на пенсію торгують 
на ринку? Їсти хочеться. От і все. 

Якщо вже так хоче пан Тігіпко 
наповнити Пенсійний фонд, то ліп-
ше нехай запропонує закон, який 
би не дозволяв переганяти україн-
ські гроші в офшори, таким чином 
ховаючи їх від оподаткування, а 
потім заходити в Україну під мар-
кою кіпрських інвестицій. Адже не 
секрет: 68% інвестицій надійшли 
в державу з Кіпру. По-друге, пере-
стати розкрадати державні кошти. 
І саме головне — по-справжньому 
зайнятись економікою, створити 
сприятливий бізнес-клімат для роз-
витку середнього та малого бізнесу. 
Щоб на ринку лежав не турецький 
і китайський товар, а якісний укра-
їнський. Бо наразі у нас процвітає 
торгово-посередницька діяльність, а 
не виробнича. 

А чого лише варте пропоноване 
Тігіпком введення гарантованої за-
робітної плати? Таке враження, що 
пан Тігіпко живе не в Україні, а в 
якійсь іншій державі. Як можна за-
ставити керівника маленького під-
приємства платити собі зарплату в 
місяць п’ять тисяч, а далі, відштов-
хуючись від неї як основної, по ква-
ліфікації працівникам - чотири-три 
тисячі? У більшості дрібненьких 
фірм, підприємств, товариств про-
сто немає таких коштів. Своїми не-

ринковими діями він спонукає або 
скорочувати штат працюючих, від-
повідно, викидаючи їх на вулицю, 
або закриватися. Ще й які штрафи 
обіцяє за непослух! Так і хочеться 
сказати: Тігіпко, ви не в банку, куди 
свого часу загнали всіх бюджетників 
і розвивали на їх комісіях і процен-
тах свою фінустанову. Ринок і тільки 
ринок може регулювати зарплати. 

І знову ж таки, де обіцяна бан-
ківська реформа? В країні, в якій 
практично заморожене кредитуван-
ня, працює сьогодні, зверніть увагу, 
180 фінустанов. Питається: як вони 
виживають, адже немає ніякого руху 
коштів? А дуже просто: на процен-
тах від кредитів. Загнали свого часу 
Ющенко зі Стельмахом населення та 
підприємства під курс долара (зріс 
більш як на 60%), а потім підняли ще 
й проценти, і тепер банки «доять» із 
людей, погрожуючи за несплату ви-
селити з домівок, відібрати майно... 
Але ж ми пам’ятаємо, як перед ви-
борами всі обіцяли, що розділять на 
трьох погашення боргів: 30% візьме 
на себе держава, 30% — банк і 30% — 
позичальник. Якщо рефінансування 
банків означає реформу, то це зви-
чайнісінький обман. Установа, яка 
себе «спалила», має зникнути з рин-
ку, а кошти, виручені за її продане 
майно, — піти на виплату депозитів. 
У розвинутих європейських країнах 
і США зокрема, взагалі в кризовий 
2009-й, аби дати позичальникам ви-
платити основний борг і залучити 
до кредитування, процентну ставку 
знизили до нуля.

А що відбувається з освітою? 
Хіба можна назвати реформою те, 
що пропонує Міністерство освіти? 
Задля того, аби пролобіювати чиїсь 
комерційні інтереси, практично пе-
ред завершенням навчального року 
(наказ Міносвіти від 16 лютого), 
вводять здачу підсумкових контр-
ольних робіт у п’ятих, шостих, сьо-
мих і восьмих класах. Для цього 
обов’язково треба придбати збірник 
із завданнями вартістю 70 гривень, 
і збірник із відповідями. Порахуй-
те, скільки дітей навчається в шко-
лах України, і цифру помножте на 
70. Сума кругленька — в межах 200 
мільйонів за один раз і одному ви-
давцю. А тепер врахуйте ще й спе-
ціальні зошити, які треба придбати 
для контрольних. От вам і комерція. 

Абсолютно нелогічним виглядає 
також визначення статусу вищих уч-
бових закладів за чисельністю абіту-
рієнтів - 10 тисяч. А чому не за якіс-
тю навчання, не за престижністю? 
Ніколи Острозька академія не мати-
ме такої кількості студентів. Умови 
не дозволяють. Хто був в Осторозі, 
той знає. Але ж слава про неї відома 
далеко за межами України. Її високо-
освічені студенти проходять прак-
тику в престижних світових вузах, а 
потім ще й працевлаштовуються за 
кордоном.

Насправді хочеться реформ. Але 
справжніх. А ще нарешті відчути 
себе достойним громадянином до-
стойної держави. 

Галина ФЕДОРЕНКО
головний редактор 


