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ПРОШУ СЛОВА!

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Побачити
Париж 
і протверезіти?

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

«…Отак ідучи попідтинню з бенкету п’яний уночі». В
ситуації, згаданій дуже давно Кобзарем, опинив-

ся нещодавно і мешканець Красноармійська на Донеччині.
Чолов’яга пересувався більш-менш упевнено, аж доки не впер-
ся лобом у якусь перешкоду. Гуп! Вже хотів вилаяти стовп,
який нахабно перейшов дорогу, але підвів очі і закліпав ними
часто-часто. Попереду стояла якась химерна металева кон-
струкція… Стоп! Це ж вежа. Точно вона… Ну, ота сама — окра-
са Парижа. «Де я?» — навідалася сполохана думка. Розгубле-
ний бідолаха почав так різко тверезіти, що навіть пригадав
точну назву витвору — Ейфелева вежа… 

Зненацька зателенькав телефон. «Знову набрався, як май
груш! — вгадала дружина. — Ти де зараз?..» Діватись небора-
ці нікуди. «Біля Ейфелевої вежі», — чесно відповів. Жінка
трохи помовчала, а тоді багатозначно кинула: «Нехай так. Але
тоді хатню Бастилію я тобі гарантую!..»

Подібні перипетії невдовзі, не виключено, й справді спосте-
рігатимуться в Красноармійську. Бо міська влада вже прийня-
ла рішення встановити на центральній площі зменшену копію
(висота 7,5 метра) Ейфелевої вежі. За словами міського голо-
ви Красноармійська Андрія Ляшенка, такий подарунок місту
хоче зробити тутешній житель. Він виготовляв невелику копію
для встановлення на подвір’ї одного із заможних донеччан, а
потім вирішив запропонувати такий же презент і для міської
площі. Втім, є й інша версія. Мовляв, копію символу столиці
Франції замовив для власної садиби один із місцевих скороба-
гатьків. Та потім смаки в нього змінилися — він вже встановив
собі копію статуї Свободи. Тому не пропадати ж «добру», яке
наприкінці літа стане надбанням всього міста.

«Батьки міста» переконані, що витвір доречний на централь-
ній площі ще й тому, що це символ достатку та благополуччя.
Також вони прогнозують, що біля копії вежі невдовзі будуть
фотографуватися молодята після загсу, які зараз ще й досі
роблять це біля монумента полеглим воїнам.

Про смаки не сперечаються? Хтозна… В той же час є в цій
ситуації ще один дуже важливий момент. І тому не випадково
на самому початку згадуються рядки Тараса Шевченка. Адже
ще в 2006 році міська рада прийняла рішення про встановлен-
ня на центральній площі пам’ятника Кобзарю. Нагадуванням
про це є пам’ятний камінь на місці майбутнього монумента,
однак коштів на нього в міському бюджеті не передбачено. А
відтепер перспективи вшанування поета взагалі туманні, і
окремі тутешні громадські організації вже встигли назвати ці
події «війною пам’ятників».

«На відміну від монумента Шевченку копію Ейфелевої вежі
встановлюють дуже швидко, — каже лідер місцевого осередку
громадської організації «Влада — народу!» Ольга Квітка. — І
ми тепер всерйоз побоюємося, що після того як вежа з’явить-
ся, нам узагалі скажуть, що Кобзар «не вписується» в це
місце».     

У міській раді не втомлюються запевняти — ймовірний
пам’ятник Тарасу Шевченку нікуди «посувати» не збираються,
а копію витвору Ейфеля встановлять в іншому місці централь-
ної площі. Також столоначальники нарікають, що їх вже дуже
«дістали» представники громадських організацій, які відстою-
ють пам’ятник Шевченку. А знаєте чому найбільше обурюють-
ся керівні пани? Виявляється, активісти приходять до владних
кабінетів і …починають з ними розмовляти українською
мовою. Уявляєте!? Подібне на 20-му році незалежності України
«зацькованим» красноармійським чиновникам, схоже, могло
примаритися тільки в снах-жахах. Тим часом і копію символу
столиці Франції посеред донбаського шахтарського міста
чимало фахівців та пересічних городян називають тим же сло-
вом — «жах». А тутешні дотепники вже відгукнулися на проект
трохи довшою назвою — «Побачити Париж і …протверезіти».

Що вони мають на увазі? Невже тільки те, що до останньої
неділі серпня, коли планують відкрити встановлену копію
Ейфелевої вежі, таки ще є час тверезо оцінити ситуацію і зга-
дати про здоровий глузд?

До Варни не доїхали
АВАРІЯ. Неприємна пригода трапилася позавчора на трасі

Бургас — Варна у Болгарії: автобус з українськими туристами
з’їхав з дороги, впав у канаву і перекинувся. Загинула 35-річна
жінка, кілька пасажирів госпіталізовані до різних медичних
установ. На момент аварії у автобусі перебувало 40 осіб.

Причини трагедії з’ясовують нині місцеві правоохоронці.
Зокрема прокуратура м. Варна за фактом ДТП порушила  кри-
мінальну справу, ведеться розслідування. За попередньою
версією, серед найімовірніших причин аварії — технічна
несправність транспортного засобу або людський чинник,
пов’язаний з перевищенням водієм допустимої швидкості на
повороті. 

За словами прес-секретаря МЗС Олександра Дикусарова,
справа перебуває на контролі  Посольства України в Болгарії і
в Департаменті консульської служби вітчизняного Міністерства
закордонних справ.

Друзі допомагатимуть 
нашій інтеграції
СПІВПРАЦЯ. У Європарламенті створено групу підтримки

Галина ІЩЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

До неї увійшли представ-
ники усіх фракцій євро-

пейських партій. Координа-
тором обрано Павла Залев-
ського, євродепутата від
Республіки Польща. Про це
«УК» телефоном повідомив
співголова міжфракційного
депутатського об’єднання
ВРУ «Європейський вибір»,
президент УСПП Анатолій
Кінах. 

На першому засіданні
групи визначено пріоритетні
напрямки міжпарламент-
ської взаємодії України та

ЄС. Зокрема адаптація укра-
їнського законодавства та
норм життя людей до вимог
ЄС, успішне завершення
переговорів щодо підписан-

ня Угоди про асоціацію
включно із зоною вільної
торгівлі між Україною та
Євросоюзом. Крім вищезаз-
наченої групи, у рамках пар-
ламентської співпраці буде

створена спільна експертна
група, що працюватиме над
розробкою і реалізацією
Національної програми з
підготовки України до асоці-

йованого членства в ЄС,
необхідної для гармонізації
української економічної,
політичної й правової систем
з європейськими нормами,
уточнив Анатолій Кінах.

Усі присутні європарла-
ментарії зазначали, що для
Європи роль і місце Украї-
ни як незалежної держави
має дуже важливе значен-
ня, — зауважив він. — І
вони сприятимуть руху
України в Європу, залу-
чаючи до цієї роботи інсти-
тути громадянського сус-
пільства, що є дуже важли-
вим для євроінтеграції. А
щоб робота була системною
і високорезультативною,
вирішили провести наступ-
не засідання восени цього
року в Києві, де й буде
затверджено план спіль-
них заходів і дій.

Турецький народ — дітям Чорнобиля
Валентина АНДРІЄНКО,

«Урядовий кур’єр»

БЛАГОДІЙНІСТЬ. Цього-
річ світова спільнота від-
значила 25-ті роковини
Чорнобильської катастро-
фи. У рамках цієї дати було
започатковано гуманітарну
програму «Турецький
народ — дітям Чорнобиля».

Днями Надзвичайний і
Пов но важ  ний По сол

Турецької Республіки в
Україні Ахмет Бюлент
Меріч і координатор про-
грам Турецького управлін-
ня співробітництва та роз-
витку Ахмет Чинар відвіда-
ли Інститут нейрохірургії
ім. академіка А.П. Ромода-
нова АМН України. Гості
вручили апарат штучної
вентиляції легень BEAR
CUP 750 psv вартістю 235
тис. грн відділу нейрохі-

рургії дитячого віку, який
очолює професор Юрій
Орлов. За словами Юрія
Олександровича, цей апа-
рат надто потрібен новона-
родженим та дітям, які не
досягли року. Тепер такі
малюки зможуть лікувати-
ся у цьому медичному
закладі.

Як повідомив заступник
міністра охорони здоров’я
Олександр Толстанов,

Україна і Туреччина домо-
вились про обмін медични-
ми працівниками для про-
ходження навчання. 

У подальших планах
Турецького управління
співробітництва та розвит-
ку — ремонт відділу нейро-
хірургії дитячого віку, а
також оздоровлення укра-
їнських дітлахів, які прожи-
вають на радіоактивно
забруднених територіях.

Індекс інфляції
За повідомленням Державного комітету статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у червні 2011 року становив 100,4%

порівняно з  травнем 2011 року. 
За  період січень-червень 2011 року — 105,9%, за період січень 1998 року — червень 2011 року — 525,4%.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги, за даними департаменту статистики цін Держкомстату, мали такий вигляд:

(відсотків)
Червень 2011 до 

травня 2011   грудня 2010   
Індекс споживчих цін 100,4  105,9
Продукти харчування 
та безалкогольні напої 100,3  106,1
Продукти харчування 100,2  106,1
Хліб і хлібопродукти 100,8  110,7
Хліб 101,0  109,0
Макаронні вироби 101,2  109,2
М’ясо та м’ясопродукти 100,9  101,1
Риба та продукти з риби 101,2  105,9
Молоко, сир та яйця 98,1  88,9
Молоко 97,5  89,3
Сир і м’який сир (творог) 98,5  93,7
Яйця 94,9  65,0
Олія та жири 99,4  96,9
Масло 98,7  93,5
Олія 101,1  106,5
Фрукти 102,1  124,6
Овочі 99,0  134,6
Цукор 100,0  111,6
Безалкогольні напої 101,3  106,0
Алкогольні напої, тютюнові вироби 100,6  105,3
Одяг і взуття 100,0  100,0
Одяг 100,1  100,3
Взуття 100,0  99,4
Житло, вода, електроенергія, 
газ та інші види палива 100,4  109,8
Плата за власне житло 
(квартирна плата) 102,7  114,7
Утримання та ремонт житла 100,3  101,8
Водопостачання 100,7  111,4
Каналізація 100,9  110,8
Електроенергія 100,0  122,9
Природний газ 100,0  100,0
Гаряча вода, опалення 99,6  113,8
Предмети домашнього вжитку, 
побутова техніка та поточне 
утримання житла 100,2  101,5
Охорона здоров’я 100,8  104,4
Фармацевтична продукція, 
медичні товари та обладнання 100,6  104,5
Амбулаторні послуги 100,5  103,1
Транспорт 101,5  117,5
Паливо та мастила 101,0  130,5
Транспортні послуги 102,6  113,7

Залізничний пасажирський транспорт 101,3  105,2
Автодорожній пасажирський транспорт 102,8  115,2
Зв’язок 100,0  103,0
Відпочинок і культура 100,1  101,8
Освіта 100,2  101,6
Ресторани та готелі 101,1  104,8
Різні товари та послуги  100,8  101,2

Індекси споживчих цін за регіонами 
у 2011 р.

(до попереднього місяця; відсотків)

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень

Україна 101,0    100,9     101,4     101,3     100,8 100,4
АР Крим 101,6    101,1     102,1     102,3     101,6 99,5
Вінницька 100,8    100,5     101,1     101,4     100,5     100,0
Волинська  100,6    100,6     101,2     101,4     100,4     100,8
Дніпропетровська  101,1    101,0     101,4     101,1     101,1 99,8
Донецька 101,1    100,7     102,3     100,8     100,8     100,7
Житомирська 101,2    100,4     101,3     101,4     100,3     100,9
Закарпатська  100,5    100,3     100,9     101,1     100,8     100,9
Запорізька 101,2    100,9     101,5     101,2     100,9     100,1
Івано-Франківська 101,5    100,5     101,0     101,1     100,4     100,1
Київська 100,4    100,7     101,1     101,4     100,8     100,5
Кіровоградська 101,4    100,7     101,2     101,1     101,3 99,4
Луганська 101,3    101,1     101,6     101,5     101,2     99,9
Львівська 101,0    100,7     101,5     101,7     100,4     100,7
Миколаївська 101,1    101,2     101,7     101,7     100,9     100,1
Одеська 101,2    101,1     101,2     101,9     100,9     100,1
Полтавська 100,9    101,3     100,8     101,4     100,9     100,2
Рівненська 101,0    100,6     101,2     101,5     100,4     100,9
Сумська 100,9    100,5     101,0     101,1     100,5     100,0
Тернопільська 100,7    101,0     101,2     101,2     100,5     100,6
Харківська 101,2    100,3     101,7     100,9     100,6     100,4
Херсонська 101,2    100,9     101,7     101,7     100,9     100,4
Хмельницька 100,8    100,6     101,0     101,4     100,4     100,3
Черкаська 100,9    100,4     100,8     101,0     100,5     100,8
Чернівецька 100,9    100,3     101,2     101,2     100,8     100,0
Чернігівська 101,3    100,7     101,3     101,6     100,5     100,3
м. Київ 100,6    102,7     101,5     100,5     100,6     101,0
м. Севастополь 101,4    100,5     101,7     102,5     102,0     100,6

Для Європи роль і місце України 
як незалежної держави має дуже 
важливе значення.
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Подібні перипетії невдовзі, не виключено, й справді спосте-
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гатьків. Та потім смаки в нього змінилися — він вже встановив
собі копію статуї Свободи. Тому не пропадати ж «добру», яке
наприкінці літа стане надбанням всього міста.

«Батьки міста» переконані, що витвір доречний на централь-
ній площі ще й тому, що це символ достатку та благополуччя.
Також вони прогнозують, що біля копії вежі невдовзі будуть
фотографуватися молодята після загсу, які зараз ще й досі
роблять це біля монумента полеглим воїнам.

Про смаки не сперечаються? Хтозна… В той же час є в цій
ситуації ще один дуже важливий момент. І тому не випадково
на самому початку згадуються рядки Тараса Шевченка. Адже
ще в 2006 році міська рада прийняла рішення про встановлен-
ня на центральній площі пам’ятника Кобзарю. Нагадуванням
про це є пам’ятний камінь на місці майбутнього монумента,
однак коштів на нього в міському бюджеті не передбачено. А
відтепер перспективи вшанування поета взагалі туманні, і
окремі тутешні громадські організації вже встигли назвати ці
події «війною пам’ятників».

«На відміну від монумента Шевченку копію Ейфелевої вежі
встановлюють дуже швидко, — каже лідер місцевого осередку
громадської організації «Влада — народу!» Ольга Квітка. — І
ми тепер всерйоз побоюємося, що після того як вежа з’явить-
ся, нам узагалі скажуть, що Кобзар «не вписується» в це
місце».     

У міській раді не втомлюються запевняти — ймовірний
пам’ятник Тарасу Шевченку нікуди «посувати» не збираються,
а копію витвору Ейфеля встановлять в іншому місці централь-
ної площі. Також столоначальники нарікають, що їх вже дуже
«дістали» представники громадських організацій, які відстою-
ють пам’ятник Шевченку. А знаєте чому найбільше обурюють-
ся керівні пани? Виявляється, активісти приходять до владних
кабінетів і …починають з ними розмовляти українською
мовою. Уявляєте!? Подібне на 20-му році незалежності України
«зацькованим» красноармійським чиновникам, схоже, могло
примаритися тільки в снах-жахах. Тим часом і копію символу
столиці Франції посеред донбаського шахтарського міста
чимало фахівців та пересічних городян називають тим же сло-
вом — «жах». А тутешні дотепники вже відгукнулися на проект
трохи довшою назвою — «Побачити Париж і …протверезіти».

Що вони мають на увазі? Невже тільки те, що до останньої
неділі серпня, коли планують відкрити встановлену копію
Ейфелевої вежі, таки ще є час тверезо оцінити ситуацію і зга-
дати про здоровий глузд?

До Варни не доїхали
АВАРІЯ. Неприємна пригода трапилася позавчора на трасі

Бургас — Варна у Болгарії: автобус з українськими туристами
з’їхав з дороги, впав у канаву і перекинувся. Загинула 35-річна
жінка, кілька пасажирів госпіталізовані до різних медичних
установ. На момент аварії у автобусі перебувало 40 осіб.

Причини трагедії з’ясовують нині місцеві правоохоронці.
Зокрема прокуратура м. Варна за фактом ДТП порушила  кри-
мінальну справу, ведеться розслідування. За попередньою
версією, серед найімовірніших причин аварії — технічна
несправність транспортного засобу або людський чинник,
пов’язаний з перевищенням водієм допустимої швидкості на
повороті. 

За словами прес-секретаря МЗС Олександра Дикусарова,
справа перебуває на контролі  Посольства України в Болгарії і
в Департаменті консульської служби вітчизняного Міністерства
закордонних справ.

Друзі допомагатимуть 
нашій інтеграції
СПІВПРАЦЯ. У Європарламенті створено групу підтримки

Галина ІЩЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

До неї увійшли представ-
ники усіх фракцій євро-

пейських партій. Координа-
тором обрано Павла Залев-
ського, євродепутата від
Республіки Польща. Про це
«УК» телефоном повідомив
співголова міжфракційного
депутатського об’єднання
ВРУ «Європейський вибір»,
президент УСПП Анатолій
Кінах. 

На першому засіданні
групи визначено пріоритетні
напрямки міжпарламент-
ської взаємодії України та

ЄС. Зокрема адаптація укра-
їнського законодавства та
норм життя людей до вимог
ЄС, успішне завершення
переговорів щодо підписан-

ня Угоди про асоціацію
включно із зоною вільної
торгівлі між Україною та
Євросоюзом. Крім вищезаз-
наченої групи, у рамках пар-
ламентської співпраці буде

створена спільна експертна
група, що працюватиме над
розробкою і реалізацією
Національної програми з
підготовки України до асоці-

йованого членства в ЄС,
необхідної для гармонізації
української економічної,
політичної й правової систем
з європейськими нормами,
уточнив Анатолій Кінах.

Усі присутні європарла-
ментарії зазначали, що для
Європи роль і місце Украї-
ни як незалежної держави
має дуже важливе значен-
ня, — зауважив він. — І
вони сприятимуть руху
України в Європу, залу-
чаючи до цієї роботи інсти-
тути громадянського сус-
пільства, що є дуже важли-
вим для євроінтеграції. А
щоб робота була системною
і високорезультативною,
вирішили провести наступ-
не засідання восени цього
року в Києві, де й буде
затверджено план спіль-
них заходів і дій.

Турецький народ — дітям Чорнобиля
Валентина АНДРІЄНКО,

«Урядовий кур’єр»

БЛАГОДІЙНІСТЬ. Цього-
річ світова спільнота від-
значила 25-ті роковини
Чорнобильської катастро-
фи. У рамках цієї дати було
започатковано гуманітарну
програму «Турецький
народ — дітям Чорнобиля».

Днями Надзвичайний і
Пов но важ  ний По сол

Турецької Республіки в
Україні Ахмет Бюлент
Меріч і координатор про-
грам Турецького управлін-
ня співробітництва та роз-
витку Ахмет Чинар відвіда-
ли Інститут нейрохірургії
ім. академіка А.П. Ромода-
нова АМН України. Гості
вручили апарат штучної
вентиляції легень BEAR
CUP 750 psv вартістю 235
тис. грн відділу нейрохі-

рургії дитячого віку, який
очолює професор Юрій
Орлов. За словами Юрія
Олександровича, цей апа-
рат надто потрібен новона-
родженим та дітям, які не
досягли року. Тепер такі
малюки зможуть лікувати-
ся у цьому медичному
закладі.

Як повідомив заступник
міністра охорони здоров’я
Олександр Толстанов,

Україна і Туреччина домо-
вились про обмін медични-
ми працівниками для про-
ходження навчання. 

У подальших планах
Турецького управління
співробітництва та розвит-
ку — ремонт відділу нейро-
хірургії дитячого віку, а
також оздоровлення укра-
їнських дітлахів, які прожи-
вають на радіоактивно
забруднених територіях.

Індекс інфляції
За повідомленням Державного комітету статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у червні 2011 року становив 100,4%

порівняно з  травнем 2011 року. 
За  період січень-червень 2011 року — 105,9%, за період січень 1998 року — червень 2011 року — 525,4%.
При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги, за даними департаменту статистики цін Держкомстату, мали такий вигляд:

(відсотків)
Червень 2011 до 

травня 2011   грудня 2010   
Індекс споживчих цін 100,4  105,9
Продукти харчування 
та безалкогольні напої 100,3  106,1
Продукти харчування 100,2  106,1
Хліб і хлібопродукти 100,8  110,7
Хліб 101,0  109,0
Макаронні вироби 101,2  109,2
М’ясо та м’ясопродукти 100,9  101,1
Риба та продукти з риби 101,2  105,9
Молоко, сир та яйця 98,1  88,9
Молоко 97,5  89,3
Сир і м’який сир (творог) 98,5  93,7
Яйця 94,9  65,0
Олія та жири 99,4  96,9
Масло 98,7  93,5
Олія 101,1  106,5
Фрукти 102,1  124,6
Овочі 99,0  134,6
Цукор 100,0  111,6
Безалкогольні напої 101,3  106,0
Алкогольні напої, тютюнові вироби 100,6  105,3
Одяг і взуття 100,0  100,0
Одяг 100,1  100,3
Взуття 100,0  99,4
Житло, вода, електроенергія, 
газ та інші види палива 100,4  109,8
Плата за власне житло 
(квартирна плата) 102,7  114,7
Утримання та ремонт житла 100,3  101,8
Водопостачання 100,7  111,4
Каналізація 100,9  110,8
Електроенергія 100,0  122,9
Природний газ 100,0  100,0
Гаряча вода, опалення 99,6  113,8
Предмети домашнього вжитку, 
побутова техніка та поточне 
утримання житла 100,2  101,5
Охорона здоров’я 100,8  104,4
Фармацевтична продукція, 
медичні товари та обладнання 100,6  104,5
Амбулаторні послуги 100,5  103,1
Транспорт 101,5  117,5
Паливо та мастила 101,0  130,5
Транспортні послуги 102,6  113,7

Залізничний пасажирський транспорт 101,3  105,2
Автодорожній пасажирський транспорт 102,8  115,2
Зв’язок 100,0  103,0
Відпочинок і культура 100,1  101,8
Освіта 100,2  101,6
Ресторани та готелі 101,1  104,8
Різні товари та послуги  100,8  101,2

Індекси споживчих цін за регіонами 
у 2011 р.

(до попереднього місяця; відсотків)

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень

Україна 101,0    100,9     101,4     101,3     100,8 100,4
АР Крим 101,6    101,1     102,1     102,3     101,6 99,5
Вінницька 100,8    100,5     101,1     101,4     100,5     100,0
Волинська  100,6    100,6     101,2     101,4     100,4     100,8
Дніпропетровська  101,1    101,0     101,4     101,1     101,1 99,8
Донецька 101,1    100,7     102,3     100,8     100,8     100,7
Житомирська 101,2    100,4     101,3     101,4     100,3     100,9
Закарпатська  100,5    100,3     100,9     101,1     100,8     100,9
Запорізька 101,2    100,9     101,5     101,2     100,9     100,1
Івано-Франківська 101,5    100,5     101,0     101,1     100,4     100,1
Київська 100,4    100,7     101,1     101,4     100,8     100,5
Кіровоградська 101,4    100,7     101,2     101,1     101,3 99,4
Луганська 101,3    101,1     101,6     101,5     101,2     99,9
Львівська 101,0    100,7     101,5     101,7     100,4     100,7
Миколаївська 101,1    101,2     101,7     101,7     100,9     100,1
Одеська 101,2    101,1     101,2     101,9     100,9     100,1
Полтавська 100,9    101,3     100,8     101,4     100,9     100,2
Рівненська 101,0    100,6     101,2     101,5     100,4     100,9
Сумська 100,9    100,5     101,0     101,1     100,5     100,0
Тернопільська 100,7    101,0     101,2     101,2     100,5     100,6
Харківська 101,2    100,3     101,7     100,9     100,6     100,4
Херсонська 101,2    100,9     101,7     101,7     100,9     100,4
Хмельницька 100,8    100,6     101,0     101,4     100,4     100,3
Черкаська 100,9    100,4     100,8     101,0     100,5     100,8
Чернівецька 100,9    100,3     101,2     101,2     100,8     100,0
Чернігівська 101,3    100,7     101,3     101,6     100,5     100,3
м. Київ 100,6    102,7     101,5     100,5     100,6     101,0
м. Севастополь 101,4    100,5     101,7     102,5     102,0     100,6

Для Європи роль і місце України 
як незалежної держави має дуже 
важливе значення.
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