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Компенсацій постраждалим
від повені вистачить лише на
відбудову стін
Жителям
регіонів
Західної
України, які постраждали від
повені, з 3 серпня почали
видавати
урядові
авансові
компенсації.
Щоправда,
не
підвищені, про які перед
вихідними говорили в уряді, а
заявлені раніше.

Замість обіцяних 50 тис (тим,
хто повністю лишився без
притулку) видають тільки 5 тис,
замість 15 тис - 2,5 (тим, чиє
житло вимагає ремонту) і
замість 5 тис - 1 тис дають тим,
хто постраждав з мінімальними
втратами від стихії
Як запевняє місцева влада,
підвищені компенсації почнуть
видавати через два-три дні, коли
в трьох міністерствах перевірять
акти про псування житла й
майна,
складені
місцевими
спецкомісіями. Як сказала на
суботній прес-конференції Юлія
Тимошенко, гроші це великі і
все
потрібно
ретельно
перевірити. Нагадаємо, що поки
що йдеться лише про виплату
авансу, а не про повну
компенсацію за втрачене житло
і майно. Суму, що залишилася,
видадуть пізніше. Але навіть за
нинішніми виплатами від тисячі
до п'яти прикарпатці буквально
штурмують місцеві відділення
Ощадбанка.
Коли ж постраждалим почнуть
видавати обіцяну компенсацію,

місцева влада не уточнює.
Запевняють, що протягом трьох
днів три міністерства затвердять
списки людей, які мають право
на компенсацію.
За підрахунками постраждалих
людей, 50 тис грн (10 тис
доларів) компенсації вистачить
тільки на зведення стін - саме
стільки коштує ця частина
будівельних робіт.
Так, фундамент коштуватиме 3
тис доларів, покрити шифером
дах - 5 тис доларів, як мінімум
стільки ж піде на підлогу з
дощок, ще не менше 5 тис
доларів - двері й вікна. Щоб
провести воду, газ і світло,
знадобиться більше 10 тис
доларів (половина суми піде
тільки
на
проектну
документацію). Обробні роботи,
штукатурка, сантехніка, плитка все це буде ще 5 тис доларів. От
так у результаті набігає 50-60
тис доларів.
"Аванс - це гроші для
першочергових
витрат,
коментує
ситуацію
з
компенсаціями
постраждалим
"бютівець" Сергій Терьохін. Після того, як ці гроші будуть
роздані, місцева влада проведе
роботу щодо оцінки загубленого
майна. За її підсумками буде
видана сума компенсації з
вирахуванням авансу. Коли
повністю проведуть виплату
компенсацій,
зараз
сказати
складно.
За
прогнозами
синоптиків,
тільки
через
тиждень можна буде дістатися
до
окремих
селищ,
щоб
підрахувати збитки.
Але вже зараз можна напевно
сказати, що грошей, виділених
останніми змінами до бюджету
для допомоги постраждалим, не
вистачить на компенсації і у
вересні
нам
доведеться
повернутися до цього питання".

Кабмін рятує аграріїв:
закупівельні ціни на зерно
узгодять з зернотрейдерами
Прем'єр-міністр України Юлія
Тимошенко
5
серпня
на
засіданні
уряду
доручила
Міністерству
фінансів,
Міністерству аграрної політики і
Державній
податковій
адміністрації за узгодженням із
зернотрейдерами
встановити
мінімальну закупівельну ціну
при закупівлі безпосередньо у
виробників
і
спростити
процедуру повернення ПДВ,
інформує УНІАН.
"Ми готові на сто відсотків за
скороченими
процедурами
повертати ПДВ, але тільки в
тому
разі,
якщо
нам
пред'являють документи про те,
що
зерно
закуплене
безпосередньо у виробника, за
мінімальною ціною, яку ми з
вами узгодимо", - сказала
Тимошенко.

"Я дивуюся, як при міністрі,
заступниках
міністра,
сільськогосподарських
управліннях накопичилася така
кількість проблем. Це свідчить
про те, що ми не надаємо уваги,
передусім я маю на увазі
Міністерство аграрної політики,
безпосередньому контакту (із
сільгоспвиробниками).
Ви
повинні ці проблеми виносити
на урядовий рівень, ставити
завдання і приймати рішення", сказала Тимошенко.
Водночас
прем'єр-міністр
висловила достатньо стриману

критику на адресу міністра
аграрної
політики
Юрія
Мельника. "Сьогодні в міністра
аграрної
політики
день
народження, тому більше на цю
тему я говорити не буду, я
стримую критику, але я вважаю,
що проблеми, які накопичені, в
більшості своїй накопичені
штучно", - пояснила вона.
На
думку
голови
уряду,
Міністерство аграрної політики
має
здійснювати
щоденні
безпосередні
контакти
із
сільгоспвиробниками,
а всі
проблеми
вирішувати
в
робочому порядку і на рівні
міністерства, і на рівні уряду. А
сьогодні на нараді з питань
розвитку
агропромислового
комплексу країни в Кабміні
Тимошенко заявила, що одне із
засідань Верховної Ради має
бути присвячене лише аграрним
законопроектам.
Премєр пропонує напрацювати
до 1 вересня перелік і
безпосередньо
самі
законопроекти для того, щоб
"ми
вийшли
на
Арсенія
Яценюка
з
проханнямультиматумом, що ми один із
перших
сесійних
днів
присвятимо лише аграрним
законопроектам..."
Як відомо, сьогодні в Україні
склалася критична ситуація на
ринку зерна. Трейдери зупинили
закупівлі, ціни впали.
В українських містах
відбуваються мітинги з
вимогами припинити воєнні
дії в Грузії
По Україні відбуваються акції
протесту проти воєнних дій
Росії у Грузії. Зокрема, у
Тернополі розпочалася акція зі
збору підписів під вимогою до
Росії припинити агресію проти
Грузії. За словами одного з

організаторів акції "Пушкін
проти Путіна", координатора
коаліції громадських організацій
"Своє" Володимира Ханаса,
акція розпочалася вчора, 11
серпня, і триватиме доти, поки
бойові дії не припиняться.

Учасники
акції закликають
жителів Тернополя не купувати
російські товари. "На податки,
які
сплатять
російські
підприємці,
уряд
ПутінаМедведєва зробить кулі та
снаряди, а потім будуть плакати
чиїсь матері", - пояснив мету
такого заклику Ханас. Акція
триватиме щодня з 16.00 біля
пам’ятника російському поету
Олександру
Пушкіну.
Під
грузинську
музику
і
декламування
віршів
російського класика, зокрема
про
Кавказ,
активісти
збиратимуть підписи проти
війни Росії у Грузії. За першу
годину проведення акції 11
серпня було зібрано понад 100
підписів.
Акцію
підтримує
грузинська община Тернополя,
повідомляє УНІАН.
У Житомирі 11 серпня відбулася
низка акцій протесту проти
російської агресії у Грузії. Одна
з таких акцій відбулася біля
почесного консульства Грузії в
Житомирі.
Її учасники
–
представники
грузинської
діаспори міста – із прапором
Грузії і портретом Президента
Михайла Саакашвілі провели
пікет на підтримку своїх
співвітчизників і у знак протесту
проти воєнних дій Росії. Вони
тримали плакати з гаслами "У

наших будинках в Абхазії
проживають
росіяни!",
"Російські політики - агресори
№1 у світі" та "Росія, командуй
у себе!". Крім того, сьогодні у
Києві представники Української
народної
партії
провели
пікетування
посольства
Російської
Федерації.
Як
повідомили
у
прес-службі
партії,
народний
депутат
України (фракція "Наша Україна
–
Народна
самооборона"),
перший заступник голови УНП
Іван
Заєць
передав
представникові
посольства
звернення УНП, в якому
категорично засуджені військові
дії РФ проти Грузії.
Пікет тривав протягом години, у
цей час під стінами російського
посольства лунала грузинська
музика. Водії, які проїжджали
повз
мітингувальників,
підтримували їх сигналами авто.
Серед гасел пікетників були:
"Грузіє, ми з тобою!", "Геть
російських
окупантів
з
грузинської
території!".
У
зверненні УНП, переданому
посольству
РФ,
зокрема,
висловлена вимога вивести
російські війська "з території
суверенної
держави
Грузії;
припинити
підтримку
сепаратизму та руйнування
територіальної цілісності Грузії;
не використовувати військові
кораблі Чорноморського Флоту
РФ, що тимчасово дислокуються
на
території
України,
у
військових діях в районі
російсько-грузинського
конфлікту".
Ющенко вважає, що
Тимошенко пора прибрати
сміття в країні
Президент
України
Віктор
Ющенко вимагає від уряду
профінансувати
програму
поводження
з
твердими

побутовими
відходами,
повідомили УНІАН у пресслужбі Президента. Про це
йдеться у листі голови держави
до Кабміну.
Ющенко
у
своєму
листі
висловив
занепокоєння
з
приводу державної екологічної
політики в частині поводження
із
твердими
побутовими
відходами (ТПВ).

За даними голови держави,
темпи
утворення
відходів
щорічно зростають, що зробило
проблему поводження з ними
однією з головних у сфері
охорони довкілля та створення
безпечних
умов
для
життєдіяльності
населення
країни.
За оцінкою президента, така
ситуація є безпрецедентною для
Європи. У своєму листі глава
держави констатує, що в Україні
щороку накопичується більше
50 млн кубічних метрів твердих
побутових відходів, із яких
повторну переробку проходять
лише 3 %. Решта звалюється на
полігонах та сміттєзвалищах, які
не
відповідають
жодним
екологічним вимогам, вказує
Ющенко.

Глава держави звертає увагу, що
потужності більшості полігонів
та сміттєзвалищ вже вичерпали
свій ресурс: 242 з них є
недіючими,
248
–
перевантажені, а більш як 1100
не
відповідають
нормам
екологічної безпеки. Майже на
всіх відсутні системи утилізації
фільтрату,
що
збільшує
техногенну
небезпеку
цих
об'єктів. Неналежним чином
проводиться
рекультивація
сміттєзвалищ,
відповідними
роботами охоплено лише 20 % з
тих,
що
потребують
рекультивації,
підкреслив
президент.

У Сорочинцях представлено 290
підприємств,
близько
700
приватних
підприємців,
повідомляють
організатори
ярмарку.

Також, за його словами, через
відсутність належної системи
збору
твердих
побутових
відходів у приватному секторі
щорічно з'являється близько
3300 несанкціонованих звалищ.
При
цьому,
за
оцінкою
експертів, близько 40 % відходів
підлягають переробці, додав
Ющенко.

Прикрашені снопи зайняли
почесне місце на ярмарку, а
короваї будуть передані в дитячі
будинки-інтернати,
заявила
координатор
проекту
ТОВ
"Сорочинський
ярмарок"
Світлана Свищева.

Сорочинський ярмарок
відкрився. У суботу його
відвідає президент
Сьогодні відбулось урочисте
відкриття
традиційного
Сорочинського
ярмарку
(Полтавська
область,
село
Великі Сорочинці).
Ярмарок
відкрив
голова
Полтавської
облдержадміністрації
Валерій
Асадчев. Також були присутні
заступник міністра аграрної
політики України Роман Шмідт,
посли
Латвії,
Аргентини,
Угорщини,
Таджикистану,
дипломатичні місії з Росії,
Австрії, Франції, Нігерії й інші
офіційні делегації, повідомляє
агентство
"ІНТЕРФАКСУКРАЇНА".

Саме свято почалося з обжинків
- всі 25 районів області привезли
по снопу і по короваю.

"Цього року на Сорочинському
ярмарку виступатимуть більше 5
тисяч колективів художньої
самодіяльності", - повідомила
Свищева.
Традиційно,
у
театральному дійстві беруть
участь гоголівські герої, яких
грають актори Полтавського
музично-драматичного театру.
Цього року містечко народних
майстрів - улюблене місце
президента України Віктора
Ющенка на Сорочинському
ярмарку - майже вдвічі більше,
ніж минулого року.
На президента в Сорочинцях
чекають у суботу. Цього року
ярмарок проводиться з 14 по 17
серпня під знаком Миколи
Гоголя,
який
фактично
і
прославив Великі Сорочинці,
враховуючи наближення його
200-річного ювілею.

На головному майдані столиці
відбувся військовий парад до
Дня незалежності України
Сьогодні Українська
відзначає
17-ту
Незалежності. З нагоди
Майдані Незалежності
військовий парад.

держава
річницю
свята На
відбувся

У цей самий день 17 років тому
Верховна Рада УРСР прийняла
Акт
про
проголошення
незалежності України. 1 грудня
1991 року на референдумі 90%
українців проголосували про
незалежність України.
Святкування Дня Незалежності
в Києві розпочалися о 8.30 у
Національному
заповіднику
Софія
Київська.
Президент
України Віктор Ющенко разом
із дружиною пані Катериною
Ющенко у Софійському соборі
беруть
участь
у
молебні
"Молитва
за
Україну",
повідомляє УНІАН.

У параді, який розпочався рівно
о 10.00, взяли участь 19
парадних
розрахунків,
144
одиниці озброєння і військової
техніки у складі механізованої
колони та 30 літальних апаратів
(8 вертольотів та 22 літаки).

Командував
парадом
–
командувач Сухопутних військ
Збройних сил України генералполковник Іван Свида. Приймав
парад – міністр оборони України
Юрій Єхануров.
За проведенням урочистого
ритуалу спостерігали Президент
України
–
Верховний
головнокомандувач ЗСУ Віктор
Ющенко, представники органів
державної влади, дипломати,
іноземні делегації, а також
багато киян і гостей столиці.
У складі повітряної колони над
центральною частиною Києва у
День Незалежності пролетіли
літак-розвідник Су-24МР та 3
бомбардувальники Су-24М, 6
винищувачів
МіГ-29,
6
винищувачів
Су-27,
4
штурмовики
Су-25,
літак
транспортної авіації Іл-76, літак
транспортної авіації Ан-26,
ланки вертольотів Мі-8 та Мі-24
(по 4 одиниці кожна).
Загальна кількість особового
складу, який взяв участь в
параді військ у пішому порядку,
складає
понад
3
тис.
військовослужбовців. Крім того,
до участі в параді військ у складі
механізованої
колони,
для
перевезення особового складу та
для проведення артилерійського
салюту і святкових феєрверків
буде залучено ще майже 1100
військових. Для участі та
забезпечення параду у складі
повітряної колони виділено
понад 1600 військовослужбовців
ЗС України.
Участь у параді також взяли 18
оркестрових
колективів
Збройних сил України. Серед
них – Зведений оркестр ЗСУ,
Зразково-показовий
оркестр
ЗСУ,
оркестри
Військовомузичних
центрів,
Центрів
військово-музичного мистецтва,

вищих військових навчальних
закладів та військових частин.
Таким
чином,
загальна
чисельність
військовослужбовців, які взяли
участь
у
підготовці
та
проведенні параду військ з
нагоди 17-ї річниці незалежності
України, - понад 6 тис.
Особовий склад Сухопутних
військ Збройних сил України на
параді
військ
представили
батальйони
Окремого
Новоросійсько-Київського
ордена Червоного
Прапору
полку Президента України, 95-ї
окремої аеромобільної бригади
та 26-ї артилерійської бригади 8го армійського корпусу, 24-ї
окремої механізованої бригади
13-го армійського корпусу та 25ї окремої повітрянодесантної
бригади
6-го
армійського
корпусу Сухопутних військ ЗС
України.

Від Повітряних сил Збройних
сил України участь у параді
взяла 15-а бригада транспортної
авіації і 9-а бригада тактичної
авіації, а також 137-а зенітна
ракетна бригада Повітряного
командування "Центр".
Вишкіл
Військово-морських
Сил ЗС України на урочистому
проходженні показав особовий
склад 36-ї окремої бригади
берегової оборони.
Також центральною вулицею
Києва
урочистим
маршем
крокували курсанти і слухачі
шести військових навчальних

закладів Міністерства оборони
України. Зокрема, Національної
академії
оборони
України,
Київського військового ліцею ім
Івана
Богуна,
Львівського
інституту Сухопутних військ ім
гетьмана Петра Сагайдачного
Національного
університету
"Львівська
політехніка",
Харківського
університету
Повітряних Сил Збройних сил
України ім Івана Кожедуба,
Севастопольського Військовоморського інституту ім Павла
Нахімова,
Житомирського
військового
інституту
ім
Корольова
Національного
авіаційного
університету,
Військового
інституту
телекомунікацій
та
інформатизації Національного
технічного
університету
"Київський
політехнічний
інститут".

Також Хрещатиком сьогодні
крокували парадні розрахунки
інших
силових
структур
України:
представники
Міністерства внутрішніх справ,
Державної
прикордонної
служби, Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій. У свою
чергу, міністр оборони заохотив
представників Збройних сил, що
взяли участь у параді грошовою
премією у розмірі місячного
грошового забезпечення (може
складати від 150 грн у солдатів
строкової служби до 7 тис грн у
представників
генеральського
складу).
Останній раз військова техніка
на День незалежності проїхала
по Хрещатику в 2001 році.

Родзинкою
параду
була
повітряна техніка - на висоті
близько 300 метрів пролітали
вертольоти,
винищувачі,
бомбардувальники, найбільші в
світі літаки "Мрія" і "Руслан".
Потім на День незалежності
проводилися військові паради
без техніки. У 2005 році не було
вже і військового параду. О
19.00 на Майдані Незалежності
розпочнеться
молодіжний
святковий концерт з нагоди 17-ї
річниці Незалежності України,
який о 22.00 завершиться
святковим феєрверком.
Закохані кинулись
одружуватись: 08.08.08 –
магічний весільний день
На сьогодні, 08.08.08, до
Центрального РАГСу Києва
подано вже 75 заяв. Деякі пари
вважають цей день особливо
вдалим для початку сімейного
життя - адже збіглися три
вісімки.
Якщо
вісімку
перевернути,
вона
символізуватиме нескінченність.
Закохані вірять, що такими ж
будуть їхні кохання й сімейне
життя. Тому перед шлюбним
вівтарем сьогодні вишикуються
черги, пише газета "Известия" в
Украине".

П'ятниця,
яка
традиційно
вважається
в
РАГСах
непопулярним днем для весіль,
цього року буде напруженішою.
Тільки в Центральному РАГСі
Києва на проспекті Перемоги
зареєстровано 75 пар, хоча у
звичайні дні більше 40 не буває.
На кожну з них працівники

установи можуть відвести не
більше 10 хвилин. Весілля буде
небагатослівним. "Ви згодні?...А
Ви? Вітаю!" - приблизно так
виглядатиме урочиста подія, яку
поставлять на потік.

Згідно з правилами, подавати
заяву можна за три місяці, але
деякі пари зуміли домовитися з
працівниками відділів реєстрації
ще з осені минулого року. Якщо
у когось весільні черги не
викликають
захоплення,
то
можна розписатися в будній
день без усяких урочистостей за
10 гривень.
Психолог
Ганна
Калініна
пояснює,
чим
викликаний
сьогоднішній
весільний
ажіотаж: "Оскільки такі події, як
весілля, хрестини, проводи,
народження
дитини,
дуже
важливі в житті людини, з ними
пов'язано безліч обрядів і
прикмет. Людям так спокійніше,
їм здається, що якщо зробити
все за правилами, то сімейне
щастя гарантовано. Але щастя
може бути тільки там, де люди
йдуть на компроміс, прагнуть
зрозуміти одне одного".
Проте нумерологи ставляться до
подібних речей серйозно. "Цей
рік високосний.
Краще
почекати до 2009. Він буде
більш вдалим для весіль, і в сім'ї
пануватиме любов", - говорить
нумеролог Людмила Субота.
Деякі нумерологи вважають
08.08 для одруження невдалою
датою. Це може бути символом
нескінченної праці, вона також

може принести постійні життєві
негаразди, а спільне життя буде
повне пригод і небезпек.
Нумеролог Людмила Суббота
радить тим, хто вірить в цифри,
почекати до 2009-го - він весь
буде щасливий для весіль і в
сім'ї обов'язково пануватиме
кохання.
"Все залежить від вашого "числа
народження", - розповідала
нумеролог Людмила Савіна. Наприклад, для 7-го і 10-го року
це погана дата".

А ось хто точно залишиться у
виграші, так це організатори
весільних урочистостей. Хоча
більшість
компаній
стверджують, що їх послуги
цього дня коштують, як і в усі
інші дні, але заробити їм
вдасться немало. Наприклад, у
компанії
"Лімузин-Сервіс"
прокат машин коштує від 350 до
800 грн на годину залежно від
марки авто. Ціни на цей день
вони спеціально не піднімали,
але замовляти суперавто треба
було ще в січні цього року. У
квітковому
салоні
"Барви"
повідомили, що букет потягне
на 250-300 гривень, а організація
весілля, за підрахунками студії
весіль і урочистостей "Танго",
обійдеться в 10-100 тис дол.
Історія свята
Уперше День незалежності
України було відзначено 16
липня 1991 року — в пам'ять
про те, що рік тому — 16 липня
1990 року — Верховна Рада
Української
РСР
ухвалила
Декларацію про державний

суверенітет України. Одночасно
того ж 16 липня 1990 року
Верховна Рада Української РСР
ухвалила постанову «Про День
проголошення
незалежності
України». В ній зазначено:
Зважаючи на волю українського
народу
та
його
одвічне
прагнення до незалежності,
підтверджуючи
історичну
вагомість прийняття Декларації
про
державний
суверенітет
України 16 липня 1990 року,
Верховна Рада Української
Радянської
Соціалістичної
Республіки постановляє:
Вважати день 16 липня Днем
проголошення
незалежності
України і щорічно відзначати
його
як
державне
загальнонародне свято України.
Згодом, 18 червня 1991 року,
було внесено відповідні зміни до
статті 73 Кодексу законів про
працю
Української
РСР,
унаслідок чого в переліку
святкових днів з'явився запис:
«16 липня — День незалежності
України».
Оскільки 24 серпня 1991 року
Верховна Рада Української РСР
ухвалила Акт проголошення
незалежності України, який 1
грудня 1991 року підтвердив
народ
на
Всеукраїнському
референдумі, виникла потреба
змінити дату святкування Дня
незалежності України. Тож 20
лютого 1992 року Верховна Рада
України ухвалила постанову
«Про
День
незалежності
України». В ній зазначено:
Зважаючи на волю українського
народу
та
його
одвічне
прагнення до незалежності,
підтверджуючи
історичну
вагомість
прийняття
Акта
проголошення
незалежності
України 24 серпня 1991 року,
Верховна
Рада
України
постановляє:

1. Вважати день 24 серпня Днем
незалежності України і щорічно
відзначати його як державне
загальнонародне свято України.
2. Постанову Верховної Ради
Української РСР «Про День
проголошення
незалежності
України» від 16 липня 1990 року
вважати такою, що втратила
чинність.
Відповідно до цього 5 червня
1992 року Верховна Рада
України постановила: у частині
першій статті 73 Кодексу
законів про працю України
слова «16 липня — День
незалежності України» замінити
словами «24 серпня — День
незалежності України». Тому від
1992 року День незалежності
України щороку відзначається
24 серпня.
Є перша українська медаль Ігр2008. Дзюдоїст Роман Гонтюк
завоював бронзу
Український дзюдоїст Роман
Гонтюк завоював першу медаль
для
збірної
України
на
Олімпійських Іграх в Пекіні. У
матчі за третє місце у ваговій
категорії до 81 кг Роман переміг
монгольського
спортсмена
Ньямху
Дамдінсурена
і
завоював "бронзову" медаль.
Українець
виграв
у
Дамдінсурена
з
рахунком
110:100.
Роман
закінчував
поєдинок,
який
вийшов
неймовірно
напруженим,
з
розбитим носом і навіть отримав
технічний фол.
Нагадаємо, Роман Гонтюк в
півфіналі олімпійських змагань
поступився німцеві Оле Бішофу.
До цього Роман в 1/16 фіналу
переміг африканця Куамі Сача
Денаніоха.
Далі
українець
виявився
сильнішим
Маріо
Валлеса з Колумбії і британця
Еана Бартона.

