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Результати опитування соціоло-
гічної служби Центру Разумкова 
свідчать, що більшість українців 
вважають День Перемоги великим 
святом. До такої думки схиляють-
ся понад дві третини громадян 
України (70,0%), ще 23,6% опитаних 
вважають цей день звичайним 
святом. Не вважають День Перемо-
ги святом 4,7% респондентів, і 1,7% 
опитаних не змогли відповісти на 
питання. 

Як відзначають соціологи, розпо-
діл відповідей на це питання не змі-
нюється значною мірою протягом 
останніх дев’яти років, пише dt.ua.

Війну проти фашизму українці 
переважно схильні називати Ве-
ликою Вітчизняною, до такої на-
зви схиляються біля двох третин 
опитаних (66,2%). Близько чверті 
респондентів (28,6%) називають цю 
війну Другою світовою. Інші відпо-
віді дали 2,4% респондентів, решта 
— вагалися з відповіддю. Протягом 
останніх дев’яти років переважна 
більшість називають цю війну саме 
Великою Вітчизняною.

Респондентам також задавало-
ся питання «Протягом ХХ сторіччя 
в історії України було багато подій, 
коли українці масово знищували 
один одного: це Перша і Друга сві-
тові війни, громадянські війни, по-
літичні репресії. Як ви вважаєте, 
який з наведених шляхів рішення 
взаємних образ є кращим?». Поло-
вина опитаних (53,8%) обрали від-
повідь «Потрібно, примиритися і 
вважати, що не було ні правих, ні ви-
нних». Водночас 28,7% респондентів 

вважають, що потрібно, щоб винні 
обов’язково були покарані, навіть 
через багато років. Решта опитаних 
вагалися з відповіддю.

Проте у випадку конкретних іні-
ціатив, прихильників примирення 
виявляється значно менше. Так, ідея 
примирення ветеранів ОУН-УПА та 
Радянської армії має майже порівну 
прихильників (34,6%) і противників 
(37,2%). Понад чверть опитаних по-
ставилися до цієї ініціативи байдуже 
або не змогли відповісти на питання. 
Дещо більше прихильників (38,1%) і 
менше противників (31,7%) має ідея 
примирення ветеранів радянської та 
німецької армій.

Водночас переважно негативно 
громадяни України ставляться до 

ініціативи встановлення пам’ятників 
Йосипу Сталіну в містах України. 
Підтримали цю ініціативу лише 
5,7% опитаних, а негативно поста-
вилися до неї дві третини (68%) рес-
пондентів. Близько чверті опитаних 
(26,3%) залишаються байдужими до 
цієї ідеї або вагалися з відповіддю. 
Підтримка ініціативи встановлення 
пам’ятників Сталіну знизилася, по-
рівняно з минулим роком, коли під-
тримували цю ідею 9,6% опитаних, а 
не підтримували — 56,7%.

Дослідження проведене соціоло-
гічною службою Центру Разумкова з 
1 по 5 квітня 2011 року в усіх регіо-
нах України. Опитано 2009 респон-
дентів віком від 18 років. Теоретична 
похибка вибірки — 2,3%.
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Події

Україна і Туреччина планують 
безвізовий режим 
У МЗС України відбувся перший раунд українсько-
турецьких переговорів щодо взаємного запро-
вадження безвізових поїздок громадян України та 
Турецької Республіки. Початок переговорів щодо 
режиму безвізових поїздок є практичним результатом 
домовленостей, досягнутих із турецькою сторо-
ною на найвищому рівні. Туреччина взяла до уваги 
редакцію проекту угоди, запропоновану Україною, 
та висловила готовність здійснити його подальше 
опрацювання в стислі терміни.

З першого травня телефонні 
розмови подорожчали 
Абонентська плата для українців підвищена — на 10% 
для телефонів без погодинної оплати та на 25% — з 
погодинною оплатою. За даними НКРЗ, «метою внесення 
змін є наближення тарифів на послуги місцевого зв’язку 
до рівня їх собівартості за умови збереження доступ-
ності послуг для всіх категорій користувачів». Згідно з 
рішенням, нові тарифи будуть впроваджуватись у два 
етапи протягом 2011 року. З 1 травня кількість нетарифі-
кованих хвилин «збільшується у два рази та становити-
ме 400 хвилин у рахунок абонентної плати».

71
стільки подій, які можна віднести 
до надзвичайних, зафіксували в 
МНС України з початку року. Це на 
23% менше, ніж у січні-квітні мину-
лого року, заявили у відомстві.

Всередині Шенгену можуть поновити контроль

У Європі обговорюють можли-
вість поновлення контролю на 

кордонах усередині Шенгенського 
простору. Як повідомляє «Україн-
ська правда» з посиланням на «Ні-
мецьку хвилю», за це виступають 
Італія та Франція.

Президент Єврокомісії Жозе 
Мануель Баррозу у своєму листі до 
італійського прем’єра Сильвіо Бер-
лусконі та французького президента 
Ніколя Саркозі зазначив, що тимча-
совий контроль кордонів усередині 
ЄС є можливим, але для цього має 

бути визначено чіткі критерії.
Крім того, як зазначається у пу-

блікації, завдяки поліпшенню по-
годи після десятиденної перерви до 
берегів Італії знову почали масово 
прибувати нелегальні мігранти з 
Північної Африки.

Тільки цими вихідними до Пів-
денної Італії прибули майже три ти-
сячі осіб, в основному з Тунісу та Лі-
вії. Біженців розміщують у центрах 
тимчасового перебування, а тих, хто 
приїхав раніше, відправляють кора-
блями на материкову частину Італії.

Міністр внутрішніх справ Італії 
Роберто Мароні висловив прогноз, 
що загальна кількість біженців ста-
новитиме близько 50 тисяч осіб.

Він зазначив, що біженці будуть 
розміщуватися у спеціальних струк-
турах на території всієї Італії, і що 
італійські регіони не повинні чинити 
опору, а мусять їх приймати у пропо-
рції до кількості власного населення. 
Щодо нелегальних мігрантів, які не 
мають права на статус біженця, то їх 
повертатимуть додому, додав італій-
ський міністр.

НЕСПОКІЙНИЙ СВІТ 

ТАРИФИ 

ПРИВІТАННЯ 

Шановні матері! Дорогі жінки!

Щиро вітаю вас із Днем Мате-
рі — святом, яке народилося 

з безмежної любові і вдячності до 
тих, хто дав нам життя та вивів на 
самостійну дорогу, хто дбає про 
духовний і національний розви-
ток української родини. З святом 
любові і ніжності, відданості і свя-
тості, самопожертви і великої тер-
пеливості. 

Немає на землі людини ближ-
чої і дорожчої, ніж мама. Скільки 
б років нам не виповнилося, саме 
вона найбільше радіє нашим успі-
хам, підтримує, якщо трапляєть-
ся невдача, хвилюється глибоко і 
щиро за кожен наш крок на жит-
тєвому шляху. 

Несучи на своїх плечах непо-
мірний тягар щоденних клопотів, 
жінка завжди знаходить у своєму 
серці наснагу творити добро, зі-

гріти теплом, підтримати словом 
своїх дітей. Тому в усьому світі 
мірою вартості людини вважаєть-
ся її вдячність матері за життя, за 
всі її старання, виховання й само-
пожертви.

Вітаючи всіх матерів, ми вкло-
няємось їм — єдиним, милим, 
дорогим, з усією щирістю душі, 
з повагою, шаною та безмежною 
любов’ю в серці. 

Щиро бажаю вам внутрішньої 
рівноваги і гармонії, щастя, бага-
то радості і тепла. Нехай приязно 
світить Вам весняне сонце і зігрі-
вають щирі усмішки ваших дітей! 
Нехай вони ростуть талановити-
ми і люблячими, дарують турботу 
і увагу! 

З вдячністю та повагою 
Луцький міський голова Микола 
Романюк

ВІДВЕРТО 

Влада Японії підтвердила, що 
приховувала дані про радіацію

У Токіо пояснили, що таким спо-
собом хотіли запобігти паніці.
Радник прем’єр-міністра країни 

Наото Кана Госі Хосоно, який очо-
лює секретаріат об’єднаного штабу 
з ліквідації НП на атомній станції, 
розповів, що уряд засекретив ре-
зультати п’яти тисяч вимірів раді-
оактивного фону в зоні лиха. Крім 
того, від громадськості приховали 
прогнози щодо швидкості поширен-
ня небезпечних ізотопів.

Чиновник повідомив, що влада 
пішла на цей крок, бажаючи уникну-
ти можливої паніки. «Така позиція 
була помилковою», — підкреслив 
Хосоно. Він пообіцяв, що в майбут-
ньому вся інформація про ситуацію 
на АЕС «Фукусіма-1» буде оприлюд-
нюватися негайно.

За останніми даними, на першо-
му реакторі об’єкту вже ведуться ро-
боти з установки нової системи для 
очищення повітря від радіоактивних 
частинок. Завдяки цьому персонал 
зможе увійти до будівлі енергобло-
ку й особисто контролювати процес 
охолодження внутрішньої частини 
реактора. Ліквідатори також отри-
мають можливість продовжити за-
качування азоту, щоб уникнути 
можливих вибухів водню.

У рамках цієї програми японці 
почали інтенсивну подачу води у 
внутрішні відсіки першого енерго-
блоку, щоб усунути загрозу перегрі-
ву ядерного палива. У реактор вже 
закачали близько семи з половиною 
тисяч тонн рідини, проте ситуація 
поки так і не стабілізувалася. При 
цьому сильна радіація не дозволяє 
людям визначити, який рівень води 
встановлений усередині реактора.

Очікується, що найближчим ча-
сом до ліквідації наслідків аварії до-
датково підключаться близько трьох 
тисяч фахівців. При цьому перевагу 
буде віддано тим, хто раніше працю-
вав на атомних електростанціях, за-
ймався моніторингом радіаційного 
фону або був задіяний у суміжних із 
ядерною енергетикою галузях.

ОПИТУВАННЯ 

Рейтинг чинного Президента 
невпинно падає. Так, якби пер-

ший тур президентських виборів 
відбувся найближчої неділі, то за 
Віктора Януковича проголосувало 
б 18,7% громадян.

Про це свідчать результати 
опитування, проведеного компа-
нією «Социс» спільно з КМІС, цен-
тром «Соціальний моніторинг» і 
соціологічною групою «Рейтинг» із 
31 березня по 11 квітня 2011 року, 
повідомляє «Українська правда».

При цьому за Юлію Тимошен-
ко ладні проголосувати 13,1% опи-
таних. За Арсенія Яценюка відда-
ли б голоси 7,5% респондентів, за 
Сергія Тігіпка — 4,8%, за Віталія 
Кличка — 3,9%, за Петра Симо-
ненка — 2,9%, за Олега Тягнибока 
— 2,7%. Анатолій Гриценко набрав 
би 1,7% голосів, Володимир Лит-
вин — 0,8%, а екс-президент Ві-
ктор Ющенко — 0,7%.

За іншого кандидата ладні про-
голосувати 2,9% опитаних, проти 
всіх — 16,3%, не брали б участі у 
виборах 10,7%. Не змогли відпові-
сти на запитання 13,2%.

У цілому по всій території 

України було проведено 26 тисяч 
інтерв’ю осіб, старших 18 років. 
Статистична похибка вибірки 
склала +/– 0,9%.

Як відомо, згідно з результа-
тами опитування, проведеного 
Центром Разумкова у квітні, за 
Януковича-президента проголо-
сували б 16,7% українців.

У першому турі президент-
ських виборів у 2010 році за Яну-
ковича проголосувало 35,32% 
громадян, за Юлію Тимошенко 
— 25,05%. У другому турі за Яну-
ковича проголосувало 48,95%, за 
Тимошенко — 45,47%.

ПРОПОЗИЦІЇ  

Ціна на газ для населення зросте 
з листопада

Підвищення ціни на газ для 
населення до економічно об-

ґрунтованого рівня може відбути-
ся після листопада 2011 року. 

Відповідне положення закрі-
плено в Національному плані дій 
на 2011 рік щодо впровадження 
програми економічних реформ до 
2014 року, затвердженому Прези-
дентом України Віктором Януко-
вичем 27 квітня, повідомляє dt.ua.

Зокрема, документ передбачає, 
що Національна комісія регулю-
вання електроенергетики (НКРЕ) 
має прийняти постанову про по-
етапне приведення цін на природ-
ний газ до економічно обґрунтова-
ного рівня в листопаді цього року. 
Як повідомлялося раніше, НКРЕ 
відклала на невизначений термін 
підвищення тарифів на природний 

газ для населення та теплокомуне-
нерго через низку неузгоджених із 
профспілками позицій.

Окрім того, у липні планується 
затвердити програму забезпечен-
ня споживачів газовими лічиль-
никами.

Нагадаємо, що відповідний за-
кон (реєстр. №7024) Верховна Рада 
України прийняла 15 квітня цього 
року. Згідно з ним, газопостачання 
всіх без винятку споживачів має 
відбуватися лише за наявності га-
зового лічильника. При цьому такі 
лічильники тим, хто їх ще не має, 
повинні встановлюватися за раху-
нок держави. Разом з тим, за підра-
хунками dt.ua, установка газового 
лічильника окупиться лише через 
двадцять-тридцять років.

Нагадаємо, проект Меморан-
думу української влади до Міжна-
родного валютного фонду (МВФ) 
передбачає, що НКРЕ підвищить 
ціни на природний газ для насе-
лення в цілому на 30% до липня 
2011 року.

Раніше Міжнародний валют-
ний фонд (МВФ) погодився з 
необхідністю більш поступового 
підвищення цін на природний газ 
для населення та теплокомуненер-
го, зокрема, збільшення їх у квітні 
на 10% замість раніше запланова-
них 50%.

Все менше українців хочуть 
бачити при владі Януковича 

Названо ім’я 
нового терориста 
№1 

Після смерті Усами бен Ладе-
на титул «терориста номер 

один» переходить до Аймана 
аль-Завахірі, верховного стратега 
«Аль-Каїди» і другої людини в іє-
рархії міжнародної терористичної 
мережі. Аль-Завахірі потрапив у 
список розшукуваних ФБР осіб 
у зв’язку з вибухами посольств 
США в Дар-ес-Саламі (Танзанія) 
і Найробі (Кенія). Державний 
департамент США пропонує 25 
мільйонів доларів за інформацію, 
яка допоможе заарештувати або 
затримати аль-Завахірі, зазначає 
ТСН. У 2008 році з’явилося відео, 
де Аль-Завахірі розкритикував 
Барака Обаму. Він також нагадав 
американському президентові, 
що той народжений від батька-
мусульманина. Також аль-
Завахірі скептично висловився 
про політику Обами щодо врегу-
лювання відносин з ісламським 
світом і називав його «домашнім 
негром, який принижується пе-
ред «білими» і танцює під їхню 
сопілку». Нагадаємо, Усама бен 
Ладен був ліквідований в резуль-
таті спецоперації американських 
військових у ніч із 1 на 2 травня 
2011 року.

Для більшості українців День Перемоги є 
великим святом 


