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З нагоди Дня журналіста працівни-
ків волинських ЗМІ зібрали в Палаці 
культури Луцька для урочистого 
привітання. 

Медійників краю в цей день ві-
тали голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук, голова обласної ради 
Володимир Войтович, міський голо-
ва Луцька Микола Романюк.

— Найпотужніша та найпопу-
лярніша гілка влади в державі — це 
влада ЗМІ, — зазначив голова об-
лдержадміністрації, звертаючись до 
присутніх. — Журналістика — це не-

переборне бажання донести правду 
до мільйонів людей. Без працівників 
ЗМІ неможливо моделювати будь-
яке громадянське суспільство, тим 
паче, сучасне інформаційне.

Міський голова Луцька Мико-
ла Романюк побажав журналістам 
невичерпної енергії для втілення у 
життя всіх задумів, планів і мрій, 
добрих і позитивних новин, міцно-
го здоров’я, щастя, удачі та творчих 
успіхів.

Представники влади вручили 
журналістам почесні грамоти та по-
дяки. Зокрема, подяку від голови 
Волинської ОДА отримала корес-
пондент газети «Відомості.ua» Ольга 
Юзепчук. Почесною грамотою Во-
линської обласної ради нагороджена 
редактор сайту «Відомості.ua» Олена 

Ченчевик. Подяку міського голови 
Луцька отримала завідувачка відді-
лу економіки газети «Відомості.ua» 
Ірина Костюк.

У святковий день отримали свої 
нагороди й переможці конкурсів, які 
проводила обласна Спілка журналіс-
тів. Долучилися до вітань керівники 
місцевого самоврядування Волині, 
силових і господарських структур.

Слова подяки та щирі вітання 
лунали й від волинських лісівників. 

Волинське обласне управління лісо-
вого господарства нагородило гра-
мотами за просвітницьку роботу з 
охорони та збереження лісів колек-
тив редакції газети «Відомості.ua» 
в особі головного редактора Галини 
Федоренко та завідувачку відділу 
політики Наталку Слюсар.

Вранці перед початком урочис-
тостей у Свято-Троїцькому соборі 
та Покровській церкві за журналіс-
тів відправили молебні.
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Події

В Україні різко зросла 
контрабанда цигарок 
Якщо у 2007 році, за оцінками учасників тютюнового 
ринку, обсяг нелегальної продукції становив близько 
півмільярда штук, то в 2010-му цей показник зріс до 
15 мільярдів. Отже, за чотири роки кількість привезе-
них незаконно і підроблених сигарет в Україні зросла 
на 3000%. Обсяг контрабандної продукції за рік 
збільшився в півтора разу та нині становить близько 
3% загального ринку. Причиною збільшення кількості 
контрабандних цигарок учасники ринку називають 
непродуману акцизну політику. 

Албанія скасовує візи 
для українців на літо 
Албанія скасувала візи для громадян України на період 
з 1 червня по 31 жовтня. Про це повідомив представник 
посольства України в Греції й Албанії за сумісництвом. 
За його словами, Албанія от уже третій рік поспіль (із 
2009 року) традиційно скасовує візи для громадян 
України на літній період. Таким чином, українці можуть 
відвідувати Албанію за наявності чинного паспорта для 
виїзду за кордон.

223
стільки тисяч абітурієнтів узяли 
участь у тестуванні з української 
мови й літератури. Середня явка 
3 і 4 червня — 88,98%. Кількість 
учасників ЗНО в порівнянні з мину-
лим роком скоротилася практично 
вдвічі, на 200 тисяч чоловік. 

ДЛЯ НЕПРОСТИХ СМЕРТНИХ 

Міністерство економіки 31 трав-
ня погодило клінічній лікарні 

«Феофанія» Державного управління 
справами закупівлю в одного учас-
ника послуг із обміну та вивчення 
досвіду в медицині. Університетська 
клініка м.Фрайбург (Німеччина) 
отримає 583 тисячі євро. Про це по-
відомляється в «Віснику державних 
закупівель».

Між «Феофанією» та клінікою 
Фрайбурга ще у 2006 році було укла-
дено договір про наміри та складено 
програму довгострокового співро-
бітництва. 

В період із 2007 року по 2009 рік 
завдяки цій програмі українські фа-
хівці отримали можливість опанува-
ти сучасні світові методи діагности-
ки, лікування та догляду за хворими. 
Згідно з рекомендаціями німецьких 
фахівців була розроблена та впрова-
джена оновлена структура «Феофа-
нії». Через відсутність фінансування 
в 2010 році співробітництво було 
призупинено.

Клінічна лікарня «Феофанія» є 
медичним закладом, який здійснює 
стаціонарне медичне обслуговуван-
ня народних депутатів та осіб, щодо 
яких здійснюється державна охоро-
на. На заходи з обміну та вивчення 
досвіду у провідних клініках світу 
кошторисом «Феофанії» на 2011 рік 
передбачено 7,5 мільйона гривень.

КРАСИВЕ ЖИТТЯ 

ПО МІНІМУМУ 

Українцям пропонують сісти 
на голодний пайок

106 грамів хліба, 5 грамів сала 
і 25 грамів ковбаси, пів-

тора стакана молока та 250 грамів 
картоплі на день, пара шкарпеток 
і колготок на рік, одна пара білиз-
ни на п’ять років — це не тюремні 
норми, а рекомендований держа-
вою так званий споживчий кошик 
для українців. Про це повідомляє 
ТСН.

У світі існує два види прожит-
кового мінімуму: соціальний, що 
враховує культурні потреби на-
селення, та фізіологічний, необ-
хідний для фізичного виживан-
ня людини (споживчий кошик). 
Останній розробляли на випадок 
війни з розрахунку норм харчів по 
продуктових картках. Виходить, 
Україна досі живе у тяжкі воєнні 
часи. Для порівняння, у 1941 році 
пайок для німецького військово-
полоненого, що утримувався у 
сталінських таборах, був майже 
вдвічі більшим — 600 грамів. У 
перерахунку на день, німецьких 
полонених під час війни годували 
так, як українців хочуть нагодува-
ти у мирний час за 66 років після 
війни.

Можна порадіти за те, що в 
продуктовому мінімумі українців 
є пів’яйця на день і молоко, чим 
німців обділили. Також населен-
ня повинно отримувати, на думку 
влади, на 35 грамів більше солодо-
щів, ніж німці в дні війни. Хоча в 
пайку полонених, на відміну від 
загальноукраїнського кошика, 
були ще й борошно, томат-пюре, а 
в кращі часи і горох, квасоля, су-
хофрукти та кава.

Мабуть, і одягали їх не гірше, 
ніж українців сьогодні, бо, скажі-
мо, чоловічі зимові черевики за 

споживчим кошиком можна при-
дбати раз на 12 років. На вісім ро-
ків нашій людині має вистачити 
одного пальта.

Як заявив заступник міністра 
соціальної політики Василь Надра-
га, держава пішла назустріч грома-
дянам, збільшивши норми спожи-
вання аж по 60 позиціях переліку з 
432. Профспілки та представники 
громадської експертизи, з якими 
узгоджували новий обов’язковий 
набір, наполягали на більш суттє-
вих змінах, але на ці благі наміри 
грошей у бюджеті не вистачило.

У країнах Заходу про населен-
ня дбають набагато краще. Скажі-
мо, в Англії у споживчий кошик 
закладено шампанське та пиво, а 
ще МР3-плеєр з музичними запи-
сами. Крім того, акустична гітара 
та великий перелік товарів для 
дому, включаючи дверні ручки та 
витрати на садівника. Кошик США 
передбачає витрати на тютюнові 
й алкогольні вироби, а також на 
освіту, мобільний і комп’ютерний 
зв’язок. А французи заклали у свій 
споживчий кошик навіть витрати 
на відвідування перукарні, купу-
вання лаків для волосся, гелів для 
душу й інших численних косме-
тичних засобів, без яких сучасне 
життя неможливе. Також перед-
бачені кошти на няню для дитини, 
апарати для виправлення зубів, 
оренду автомобілів, проїзд на так-
сі, а також їжу для котів і собак. 

Виходить, за світовими стан-
дартами, чим повніше кошик відо-
бражає вимоги часу, тим багатша 
країна. Лише українці не відчува-
ють цієї динаміки, живучи за стан-
дартами воєнних часів минулого 
століття.

Головний редактор Галина Федоренко

РОЗКРАДАННЯ КОШТІВ  

Чиновники щороку відмивають 
на тендерах $7 мільярдів 
бюджетних коштів

Під час держзакупівель до 15% 
усього бюджету України осідає 

в кишенях чиновників. Якщо Рада 
і Кабмін протягнуть новий закон 
про тендерні закупівлі, ця цифра 
зросте, пише «Кореспондент».

Ці фінанси, а вони складають 
приблизно 40% витрат держбю-
джету, — золоте дно для чиновни-
ків різних рівнів. Згідно з законом, 
тендер — це відкритий конкурс, на 
якому держоргани вибирають, хто 
дешевше і якісніше за інших може 
продати їм товари чи послуги. На-
справді різні зловживання і від-
кати у сфері держзакупівель іноді 
складають 20-30% і навіть 50%, 
запевняє провідний експерт аналі-
тичного центру CASE Володимир 
Дубровський. Торік приблизно 
чотири-сім мільярдів доларів, або 
10-15% усього держбюджету, мо-
гли стати грошима, які осіли на дні 
кишень чинуш. Навіть Петро Ан-
дрєєв, глава Державної фінансової 
інспекції, визнає втрати бюджету в 
цій сфері на рівні $1,25 мільярда.

Тепер парламент з легкої руки 
Кабміну вирішив ще більше спрос-
тити правила закупівель — схва-
лив новий законопроект по тен-
дерах. Йому залишилося пройти 
останню інстанцію — Президента, 
щоб стати законом.

Фінансові аналітики й еко-
номісти шоковані такими нова-

ціями Азарова. У проекті закону 
є небезпечні ідеї. Зараз тендери 
зобов’язані проводити всі держ-
підприємства. Пропонується на-
дати поблажки державним і кому-
нальним підприємствам, а також 
господарським товариствам, доля 
держави в статутному фонді яких 
складає більше 50%.

Ці структури зможуть не про-
водити конкурс, якщо доведуть, 
що для закупівлі вони використо-
вують свої гроші, а не бюджетні. 
Провернути це, на думку експер-
тів, буде нескладно. Бо саме на цей 
сегмент торік припала левова част-
ка фінансових операцій за участю 
держструктур — $16,5 мільярда з 
$21,5 мільярда.

Проте джерело в Адміністрації 
Президента припускає, що Януко-
вич ветує цей законопроект, адже 
він вийшов «неякісним».

ОФІЦІЙНО 

Прокуратура Святошинського 
району Києва порушила кри-

мінальну справу проти началь-
ника відділу одного з районних 
управлінь Пенсійного фонду Укра-
їни. Він заволодів одним мільйо-
ном гривень завдяки неіснуючим 
пенсіонерам. Про це повідомляє 
прес-служба столичної прокура-
тури. «Встановлено, що впродовж 
2007-2011 років цей службовець 
формував фіктивні пенсійні спра-
ви та через банкомати одержував 
нараховані на особисті рахунки 

неіснуючих пенсіонерів гроші», — 
ідеться у повідомленні прокурату-
ри. Відповідно до ККУ, за заволо-
діння чужим майном в особливо 
великих розмірах шляхом зловжи-
вання службовою особою своїм 
службовим становищем і службо-
вого підроблення (ч.5 ст.191 та ч.2 
ст.366 КК України) передбачено 
покарання у вигляді позбавлення 
волі строком від семи до 12 років 
із позбавленням права обіймати 
певні посади протягом трьох років 
і з конфіскацією майна.

Чиновник «заробив»  мільйон 
на неіснуючих пенсіонерах 

Українські багатії 
купують житло в 
Туреччині 

Серед українських VIP-персон 
модною стала купівля житла 

в Туреччині. Про це повідомляє 
ТСН із посиланням на слова 
продавців нерухомості, хоча ті 
не називають ні імен, ні цін. Крім 
того, ще п’ять зірок естради й за-
галом третина від усіх заїжджих 
до Туреччини покупців неру-
хомості — українці. В Анталії в 
одному з таких кварталів близь-
ко 35 українських сімей купили 
собі житло. Серед них — юрис-
ти, лікарі, військові та навіть 
пенсіонери. Над їхніми будинка-
ми можна побачити українські 
прапори. Їхні сусіди — росіяни 
та білоруси. Щоб стати власни-
ком житла в Туреччині, українці 
везуть із собою до півмільйона 
євро, повідомляє телеканал.

Наприклад, одна з придба-
них українцями вілл має 210 
квадратних метрів і з меблями 
коштує 450 тисяч евро.

Німцям заплатять 
півмільйона євро 
за навчання лікарів 
«Феофанії» 

Волинських журналістів привітали 
з професійним святом

Голова ОДА вітає Ольгу Юзепчук

Заступник головного редактора 
Михайло Гарщаль

Молодий колектив газети «Відомості»


