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9 травня у 66-у річницю з Дня Пере-
моги у Великій Вітчизняній війні 
тисячі лучан і гостей міста вітали 
сивочолих ветеранів і вшановували 
пам’ять загиблих. На відміну від 
інших регіонів, на Волині святку-
вання пройшли мирно. Як відомо, 
у Львові урочистості на Пагорбі 
Слави закінчилися сутичками між 
націонал-радикалами, правоохо-
ронцями та молоддю. Представни-
ки «Русского єдинства» та «Родины» 
розгорнули на Пагорбі червоний 
прапор, одначе дорогу назад авто-
бусам заблокували радикально 
налаштовані націоналісти.

В обласному центрі Волині, на 
щастя, сутичок не було, громада 
спокійно реагувала на радянські 
прапори, з якими лучани все-таки 
прийшли на мітинг, і на антикому-
ністичну акцію протесту, що органі-
зували «свободівці».

Урочистості з нагоди свята роз-
почалися вранці й тривали про-
тягом цілого дня у різних куточках 
міста. Святкова хода з Театрального 
майдану до Меморіалу Слави зібра-
ла не лише представників влади та 
громадськості, а й ветеранів війни, 

які, незважаючи на поважний вік, 
самостійно долали відстань у мар-
ші. Учасників ходи біля Меморіалу 
зустрічали мітингувальники, які, су-
дячи з плакатів і гасел, вимагали збе-
реження української мови, поваги 
до культури та суду над сталінізмом. 
Воїни ОУН-УПА, депутати міської 
та обласної рад тримали у руках 
транспаранти з написами: «Україна 
— не колонія Росії», «Не за Україну, 
а за її ката полягли українці в ІІ сві-
товій», «9 травня — день скорботи, а 
не перемоги», «Стоп третьому при-
шестю совєтів» тощо. 

Під час мітингу слово надали 
ветерану Великої Вітчизняної війни 
Федору Орлову, який від імені усіх 
тих, хто пережив війну, повідав про 
неї тим, для кого війна — лише кіль-
ка сторінок у підручнику з історії.

— Ми воювали не лише з нім-
цями, а й з їхніми союзниками, які 
об’явили нам війну, — Румунія, Фін-
ляндія, Італія. Вони направили своїх 
солдатів до нас, і хто як міг убивав і 
грабував наш народ. Але з цих країн, 

окрім Німеччини, жодна не попро-
сила вибачення у радянського наро-
ду за те горе та нещастя, якого вони 
завдали. Значить, нас недооцінили. 
І зараз нам дорікають: а для чого ви 
святкуєте День Перемоги, мовляв, 

Європа ж не святкує. А що Європі 
святкувати? Кого вони перемогли? 
Сиділи, склавши руки, та чекали, 
коли ми прийдемо.

Останні слова героя викликали 
шквал емоцій серед присутніх на 

мітингу ветеранів, і вони зі сльоза-
ми на очах перервали промову свого 
бойового товариша оплесками.

— Дітям треба пояснювати, чому 
ми перемогли. Через те, що була 
дружба народів. Ми воювали, не 
питаючи, хто якої національності, 
— продовжив далі ветеран. — Тому 
вас, волиняни, я закликаю жити у 
дружбі з народами та судити людей 
за ділами, а не за національністю. А в 
яких нелюдських умовах ми воюва-
ли! Це знають лише ветерани. Ніхто 
більше не зможе порахувати, скіль-
ки кубометрів землі довелося пере-
копати. А що зараз? Двадцять років 
Україна топчеться на місці, ми нічо-
го не збудували, лише зруйнували. І 
якби тоді, в роки війни, була така об-
становка, як зараз, то про перемогу 
можна було б тільки мріяти.

Вшанування ветеранів продо-
вжилося святковим маршем вій-
ськових і ліцеїстів. Крокуючи в ногу, 
їх вітали юнаки та юнки військового 
ліцею, правоохоронці. А по обіді у 
Центральному парку для ветеранів 
організували «солдатську кухню» та 
святковий концерт за участю твор-
чих колективів міста. Завершальним 
етапом дійства став феєрверк у ніч-
ному небі Луцька. 

Ірина КОСТЮК
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Події

МВС переплатило мільйони 
за одяг для міліціонерів
На закупівлю обмундирування для міліціонерів у 2011 
році Міністерство внутрішніх справ уже витратило 
85 млн. гривень. Ця сума могла бути значно меншою, 
якби міліцейське начальство не купувало оптові 
партії взуття та форми дорожче, ніж у роздробі, пише 
газета «Дело». Так, відповідно до даних Вісника держ-
закупівель, партія хромованих черевиків, куплена у 
фірми «Квінтекс», обійшлася держбюджету в 3,24 млн. 
грн. — 309 гривень за пару. В Інтернеті від виробників 
є значно дешевші пропозиції. 

Російський газ коштуватиме 
на 30% більше
Міністерство фінансів Росії пропонує підвищити податок 
на видобуток корисних копалин (ПВКК) на газ і поверну-
тися до сплати усіх митних зборів при його експорті. В 
результаті таких нововведень найбільше може постраж-
дати Україна, ціна газу для якої зросте на 30%. Мінфін 
РФ, який нещодавно відмінив низку податкових пільг 
для нафтовиків, пропонує уряду «наблизити податкове 
навантаження на газову галузь до навантаження на 
нафтову». В результаті міністерство розраховує на одер-
жання 150 додаткових мільярдів рублів на рік.

3,36
стільки мільйонів гривень надій-
шло станом на 4 травня на фінан-
сування виплати пенсій і грошової 
допомоги, яке забезпечує Пенсій-
ний фонд України.

НЕВТІШНІ ЦИФРИ 

Україна провалила десятирiчну 
державну програму подолан-

ня бiдностi, яка дiяла з 2001-го по 
2011 рiк. 

За цей час ми доборолися 
зi злиднями до того, що 26,4% 
українцiв опинилися за межею 
бiдностi. В одинадцяти регiонах 
її рiвень зрiс і перевищує 40%. Це 
офiцiйна iнформацiя Рахункової 
палати.

Зі слів експерта Мiжнародного 
центру соцiально-економiчного 
прогнозування Валентини Кокiної, 
серед областей, у яких кожен дру-

гий за межею бідності, — Волин-
ська, Кiровоградська, Сумська та 
Херсонська областi. В інтерв’ю 
виданню «Експрес» пані Кокіна 
зазначила, що за критеріями Сві-
тового банку межа бідності — це 
можливiсть витрачати на день не 
бiльше як 1 долар 25 центiв (у пе-
рерахунку в національну валюту  
— 10 гривень).

Одначе в Українi прийнято 
вважати бiдними людей, якi мають 
місячний дохід, менший за про-
житковий мiнiмум для тих, хто не 
працює, а нині це 764 гривнi.

МАРНА ПРАЦЯ  

Китайська гречка обійшлася 
Україні в 2,5 разу дорожче власної

Дефіцит гречки дав привід уря-
ду закупити цю крупу в Китаї 

за ціною, яка в 2,5 разу перевищує 
стандартну її вартість. При цьому 
компанія, через яку держава спра-
вила закупівлю — «Хліб Інвест-
буд», була обрана без будь-якого 
тендера.

Як стало відомо «Дзеркалу 
тижня», таку інформацію повідо-
мили в Державній продовольчо-
зерновій корпорації України 
(ДПЗКУ) у відповідь на депутат-
ський запит Володимира Ар’єва.

Зокрема, як розповів народний 
депутат, він просив розкрити дані 
про вартість закупленої Україною 
китайської гречки. У відповідь у 
ДПЗКУ повідомили, що «ціна од-
нієї тонни товару складає 1750 дол. 
на умовах CIF (Одеса), тобто ціна в 
Одесі — 14 тис. грн. за тонну».

«При цьому професіонали, 
які працюють на зерновому рин-
ку і до яких я одразу звернувся за 
роз’ясненнями, відзначили, що це 
дорого. Навіть занадто дорого для 
такої гречки, яку виробляють у 
Китаї, і навіть з урахуванням CIF 
(страховка та транспортування, — 
ред.)», — повідомив Ар’єв.

За його словами, максималь-
ною ціною для постачання китай-
ської гречки в Україну фахівці на-
зивають не більше 700 дол. «Ціна в 
1750 дол. значно завищена. Абсо-
лютно не зрозуміло, на що пішли 
ще 1000 дол.», — підкреслює на-
родний депутат. «Тим паче не зро-
зуміло, навіщо закуповувалася ця 
гречка в Китаї, якщо вона вияви-
лася дорожчою, ніж українська», 
— резюмує він.

Ще один цікавий момент: у 
своїй відповіді ДПЗКУ відзначає, 
що після транспортування в регіо-
ни першої партії гречки, її ціна при 
продажу в роздробі буде врахову-
вати «мінімальні фіксовані торго-
вельні націнки з урахуванням ви-
трат на розмитнення і доставку». 
Тут варто відзначити, що раніше 
Верховна Рада спеціально під за-
купівлю китайської гречки скасу-
вала мито на її імпорт.

«Тобто виходить, що в ДПЗКУ 
цим хочуть виправдати необґрун-
товано високу ціну гречки. Адже, 
як розповіли в уряді, її будуть про-
давати населенню по 19 грн./кг, 
а не по 14 грн., як анонсувалося 
раніше», — обурюється народний 
депутат.

Нагадаємо, що контракт із ки-
тайською стороною на постачання 
20 тисяч тонн гречки в Україні був 
підписаний ще в середині лютого 
цього року. Для того, щоб товар 
потрапив до України, було потріб-
но більше двох місяців — тільки 
в кінці квітня перша партія з 504 
тонн крупи прибула в порт Оде-
си. Як обіцяють в уряді, протягом 
травня гречка буде вже доставлена   
на прилавки на місцях.

ПРОЕКТИ 

Велика кільцева дорога в Києві 
буде платною? 

Проект будівництва 213-кіло-
метрової дороги навколо Киє-

ва вартістю 55 млрд. гривень буде 
затверджений уже в середині 2011 
року. За проїзд новою дорогою бу-
дуть стягувати плату. Так, станом 
на початок травня проект кіль-
цевої дороги виконаний майже 
на 90%, і вже цього року почнуть 
шукати інвесторів, які б профінан-
сували будівельні роботи, повідо-
мили ТСН в «Укравтодорі». 

Будуватимуть нову магістраль 

у три етапи. На першому планують 
здати ділянку довжиною 74 км від 
дороги Київ — Знам’янка до траси 
Київ — Чернігів вартістю 20600 
млн. гривень. 65 км цієї дороги 
вже побудовані, їх треба лише ре-
конструювати.

Далі візьмуться за дорогу від 
ділянки Київ — Ковель до Київ 
— Знам’янка довжиною 77 км і 
вартістю 4,3 млрд. гривень. Остан-
ньою на черзі буде дорога від на-
прямку Київ — Чернігів до Київ — 
Ковель — Ягодин, довжиною 62 км 
і вартістю 30 млрд. гривень.

Крім того, на північ і на південь 
від Києва з’являться два мости, які 
з’єднають лівий і правий береги 
Дніпра. У прес-службі «Укравто-
дору» відзначили, що ця дорога 
буде найвищого класу та матиме 
по шість смуг в обидві сторони, на 
ній не буде світлофорів і наземних 
переходів.

САНКЦІЇ 

Влада Швейцарії заарештува-
ла 830 мільйонів франків (960 

мільйонів доларів) на рахунках 
банків країни, які можуть бути 
пов’язані з режимами Муаммара 
Каддафі, Хосні Мубарака та Зіна 
аль-Абідіна Бен Алі.

Велика частина зі знайденої 
суми може належати колишньому 
єгипетському лідерові Хосні Му-
бараку — 410 мільйонів франків. 
Оточенню лівійського полковника 
Каддафі — 360 мільйонів, а струк-
турам, пов’язаним із колишнім 
президентом Тунісу Бен Алі — 60 
мільйонів. Зараз уряди Єгипту та 
Тунісу ведуть переговори зі швей-

царською владою про повернення 
«заморожених» коштів, передав 
представник МЗС Швейцарії. Пи-
тання про лівійські кошти поки ні 
з ким не обговорювалося.

Швейцарія заморозила рахунки 
Каддафі та Мубарака 

Кожен другий волинянин живе 
за межею бідності 

На Волині День Перемоги відсвяткували 
з мітингом, але без сутичок

ВТРАТИ МИРОТВОРЦІВ 


