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новини та коментарі
Прошу слова! 

Привезіть 
в Україну 
злагоду!

Інна ОМЕЛЯНЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

Як, вочевидь, і кожен християнин, мрію побувати на Святій зем-
лі. Мрія, на жаль, щороку дорожчає і не здійснюється. Тому по-

дорожую туди здебільшого у Великодні дні за допомогою телеба-
чення чи інтернету. І не перестаю дивуватися феноменові, здаєть-
ся, всесильного благодатного вогню. 

Натомість  свіжими враженнями діляться знайомі, яким випа-
ла нагода побувати там, де ступала нога Ісуса й особисто дотор-
кнутися до Вічності.

Як і мої співрозмовники, чомусь була переконана, що Ізраїль 
(площа якого, до речі, дорівнює площі Рівненської області, але на-
селення там у 7 разів більше) живе насамперед із паломництва.

— Виявляється, ні: це лише 8 відсотків ВВП країни, — поділив-
ся один із них. — А живуть на Святій землі насамперед з розви-
тку інформаційних технологій: Wi-Fi є навіть серед поля. Та й 
воюють ізраїльтяни, як ви розумієте, не голіруч.  До речі, во-
ни восьмі у світі за обсягами продажу зброї, там активно роз-
вивають видобуток і продаж алмазів. А ще — всерйоз займа-
ються сільським господарством, дотримуючись рекомендацій 
аграрної науки.

Ось вам приклад країни, яка весь час воює або ж воюють у 
неї під боком: тепер он поряд ще й Сирія, де у Великодні дні за-
стосували заборонену хімічну зброю навіть проти дітей.

Воювати ізраїльтянам допомагають не лише високі техноло-
гії. Не просто виживає в цих умовах, а й розвиває країну насам-
перед єдиний у своєму прагненні зберегти державу народ. В 
армії там служать усі: дівчата — 2 роки, хлопці — 3. Відкупити-
ся чи відкосити неможливо. Чим не приклад  і для нас?

Ще три десятиріччя тому Ізраїль був однією з найбідніших 
держав світу, а нині впевнено входить до числа найбагатших. 
Бо люди, які перетворили кам’яну пустелю на оазу, крім єд-
ності, мають бажання бути першими, заробити гроші, стати 
успішними. А успішні люди творять успішну країну. Що ж, ве-
лика мрія, помножена на нестримне бажання й працьовитість, 
обов’язково здійсниться, — одностайно стверджують психоло-
ги і (особливо в ці Великодні дні) святі отці різних конфесій. 

До речі, в Єрусалимі, у храмі Гроба Господнього, почергово 
служать шість конфесій. У невеличкому Віфлеємі, де народив-
ся Ісус і який нині в Палестині, мирно уживаються аж… 16 кон-
фесій. Без сварок і постійних розбірок.

А що ж ми? Скажімо, в селі Птича на Рівненщині віряни ні-
як не можуть поділити храм між двома патріархатами. На Ве-
ликдень поліція його просто опечатала. Тож одні молилися на 
подвір’ї, інші — ніде. А російське телебачення тим часом сма-
кує цю картинку. Та хіба тільки цю?

Великоднього тижня, готуючись поминати тих, хто вже по-
трапив у життя вічне, як і раніше, не перестаю мріяти власними 
ногами ступити на Святу землю. Та маю тепер більшу, вже не 
особисту мрію і водночас рекомендацію до сильних світу цьо-
го: «Поверніться зі Святої землі, де так часто буваєте, людьми. 
Привезіть із Віфлеєма та Єрусалима безцінну для українців річ 
— злагоду». Так тепер звучить моя вже майже молитва.  Адже 
це те, чого прагне кожна родина і кожен рід, те, чого для сус-
пільства (особливо для нашого, вкрай розбурханого пристрас-
тями) забагато не буває. І нехай вона стане для України тим бла-
годатним вогнем, який започаткує й нашу впевнену економічну 
ходу, й самореалізацію кожного на своїй, Богом даній землі. Чим 
не національна ідея?

Подай нам єдності в її втіленні, Всевишній!                   

Індекс споживчих цін 
у березні 2018 року1

За повідомленням Державного комітету статистики України, 
індекс споживчих цін (індекс інфляції) у березні 2018 року що-
до лютого становив 101,1%, за період січень—березень 2018 
року — 103,5%. За період січень 1998 року—березень 2018 ро-
ку — 1232,2%. 

При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги бу-
ли такими:

(відсотків)

Березень 2018 до

лютого 2018 грудня 2017

Індекс споживчих цін 101,1 103,5
Продукти харчування  
та безалкогольні напої 101,1 104,2

  Продукти харчування 101,2 104,4
    Хліб і хлібопродукти 100,7 102,6
      Хліб 101,3 104,4
      Макаронні вироби 101,0 103,2
    М’ясо та м’ясопродукти 100,8 101,6
    Риба та продукти з риби 101,6 105,4
    Молоко, сир та яйця 100,1 102,0
      Молоко 99,6 101,5
      Сир і м’який сир (творог) 101,0 102,9
      Яйця 99,3 100,6
    Олія та жири 100,6 101,1
      Масло 101,4 102,7
      Олія соняшникова 100,1 101,1
    Фрукти 103,0 118,4
    Овочі 105,0 118,1
    Цукор 99,3 97,6
Безалкогольні напої 100,6 101,1
Алкогольні напої, тютюнові вироби 101,3 103,8
Одяг і взуття 109,6 102,4
Житло, вода, електроенергія, газ та інші ви-
ди палива 100,3 101,1

  Утримання та ремонт житла 100,9 103,6
   Водопостачання 100,7 103,2
   Каналізація 100,5 102,6
   Утримання будинків та прибудинкових 
   територій 101,6 110,1

   Електроенергія 100,0 100,0
   Природний газ 100,0 100,0
   Гаряча вода, опалення 100,0 100,2
Предмети домашнього вжитку, побутова техні-
ка та поточне утримання житла 100,8 103,0

Охорона здоров’я 100,8 103,3
  Фармацевтична продукція, медичні товари 
  та обладнання 100,8 102,9

  Амбулаторні послуги 101,2 105,6
Транспорт 99,3 103,8
  Паливо та мастила 97,5 104,0
  Транспортні послуги 101,5 106,4
   Автодорожній пасажирський транспорт 101,4 106,6
Зв’язок 100,6 104,1
Відпочинок і культура 101,0 102,9
Освіта 100,2 102,0
Ресторани та готелі 100,9 103,3
Різні товари та послуги 100,8 102,7

_____________________
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупо-
ваних територій у Донецькій та Луганській областях.

Індекси споживчих цін по регіонах  
у березні 2018 року

(відсотків)

До попереднього 
місяця

Україна1 101,1
Вінницька 100,8
Волинська 100,8
Дніпропетровська 101,4
Донецька 101,0
Житомирська 100,7
Закарпатська 101,4
Запорізька 101,0
Івано-Франківська 100,9
Київська 101,1
Кіровоградська 101,3
Луганська 100,8
Львівська 101,2
Миколаївська 101,5
Одеська 101,1
Полтавська 101,2
Рівненська 100,8
Сумська 101,3
Тернопільська 100,8
Харківська 100,9
Херсонська 101,6
Хмельницька 100,6
Черкаська 100,9
Чернівецька 100,9
Чернігівська 101,1
м. Київ 101,9

_____________________
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупо-
ваних територій у Донецькій та Луганській областях.
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Цивілізованому світу набридли  
кремлівські вибрики

Михайло ЮРЧЕНКО 
для «Урядового кур’єра» 

РЕАКЦІЯ НЕ ЗАБАРИТЬ-
СЯ. Дедалі частіше РФ стає фі-
гурантом скандалів, розбира-
ти які доводиться на рівні Ра-
ди Безпеки ООН. Не встигли 
забутися вихиляси її делегації 
у справі лондонського отруєн-
ня родини Скрипалів, як на по-
рядок денний вийшло застосу-
вання проти мирного населен-
ня хімічної зброї режимом си-
рійського диктатора Башара 
Асада. 

Представники всіх цивілі-
зованих країн намагаються 
вплинути на росіян цивілізова-
ними засобами, схилити РФ 
до виконання її міжнародних 
зобов’язань. Ситуація дуже на-
гадує чи то батьківські збори, 
чи то педраду в школі, коли зі-
брання вчителів і батьків закли-
кає до розуму якогось двієчни-
ка й порушника дисципліни. На-
томість той нахабно качає пра-
ва, брехливо доводить свою не-
причетність до розбитих шибок 
і синців однокласників.  

Тільки ось російська деле-
гація в Радбезі ООН має пра-
во вето, яким користується за-
вжди, коли постає потреба за-
хистити своїх протеже або ж 
приховати сліди їхніх і, що вже 
приховувати, власних злочи-
нів. Нічого нового не сталося й 
цього разу. Росіяни заблокува-
ли американський проект резо-
люції, співавторами якого були  
Канада, Франція, Нідерланди, 
Перу, Польща, Велика Брита-
нія, Швеція й Туреччина. Він пе-
редбачав створення незалеж-
ного механізму розслідування 

хімічних атак у Сирії. У ролі дру-
зів Кремля виступила Болівія. 
Китай вирішив залишитися в ті-
ні, тобто утримався. 

Як бачимо, прихильників Мо-
скви дедалі меншає, що не за-
важає їй цинічно обдурювати 
світ, продовжуючи гнути лінію 
дубової радянської дипломатії. 
Мовляв, нічого не знаємо, нічо-
го не бачили, нічого не робили, 
все підлаштовано, жертви по-
становочні тощо…

Щоправда, кремлівський 
проект резолюції також зазнав 
фіаско. Підтриманий цього ра-
зу Китаєм, документ ставив за 
мету виправдати злочини про-
ти людяності, скоєні військами 
Асада. Втішає, що постійний 
представник США в ООН Ніккі 
Хейлі на засіданні Радбезу жор-
стко заявила: США дадуть від-
повідь на хімічну атаку в Сирії 
незалежно від того, ухвалить 

Рада Безпеки резолюцію чи ні. 
Президент Дональд Трамп та-
кож налаштований рішуче. Схо-
же, у західних демократій ури-
вається терпець від непередба-
чуваних дій господаря Кремля, 
який ніби спеціально нарива-
ється на адекватну міжнародну 
реакцію. А те, що вона буде, не 
викликає жодних сумнівів. 

Дональд Трамп і прем’єр-
міністр Великої Британії Тереза 
Мей одразу засудили цю хіміч-
ну атаку. У телефонній розмові 
вони домовилися не допускати 
застосування хімічної зброї на-
далі. Що це означає, можемо 
дізнатися вже найближчим ча-
сом, адже американська сто-
рона не звикла залишати без 
відповіді прояви зухвальства 
кремлівських хуліганів. 

Вітчизняне МЗС також висту-
пає за притягнення до відпові-
дальності виконавців та замов-

ників вбивства людей у сирій-
ському місті Дума, яке сталося 
7 квітня. «Вкотре наголошуємо 
на відповідальності Росії, яка 
перетворила Європу та Близь-
кий Схід на полігон випробуван-
ня своєї зброї», — йдеться в за-
яві наших дипломатів. 

Своє бачення ситуації ви-
словило після засідання й 
представництво Польщі при 
Радбезі ООН. На сторінці у 
Тwitter польські дипломати на-
писали: «Росія знову підірва-
ла здатність Радбезу вико-
нувати основні зобов’язання 
в межах своїх повноважень 
для підтримання миру». В ін-
шому повідомленні польське 
представництво підкреслило, 
що через російське вето вко-
тре не вдалося створити не-
залежний механізм з розслі-
дування застосування хіміч-
ної зброї в Сирії.

Гривня наздоганяє ларі  
Відділ новин 

«Урядового кур’єра»

ВАЛЮТНА МІЦНІСТЬ. Валюти країн СНД у першому квар-
талі 2018 року зміцнилися порівняно з доларом США. Найстій-
кішими виявилися грузинський ларі (+6,4%), українська гривня 
(+5,4%) та казахстанський тенге (+4%), повідомляє Укрінформ.

Ларі зміцнився на тлі глобальних тенденцій ослаблення до-
лара США, підвищення облікової ставки й темпів зростання 
ВВП країни на 6,4% торік у четвертому кварталі. У Грузії зрос-
тають ділова активність, роздрібний продаж та промислове ви-
робництво.

Гривня зміцнилася на 5,4%, отримавши допомогу від надхо-
дження зовнішніх інвестицій на операціях Carry Trade. Підви-
щення облікової ставки від НБУ до 17% зробило гривневі держ-
облігації привабливішими для інвестицій. Підтримку гривні на-
дав сильний євро та сприятлива кон’юнктура на глобальних 
ринках сировини.

Тенге зміцнився на 4% завдяки стабільному експорту сиро-
вини і металів, які становлять понад 75% усіх поставок. Також 
позначилися сприятливі цінові тенденції ринків сировини, по-
слаблення американської валюти й попит з Китаю.

За прогнозами Forex Club, гривня до початку літа може ста-
білізуватися на рівні 25—27 за долар. Підтримку нашій націо-
нальній валюті нададуть сезонні чинники та висока облікова 
ставка.

Минуло понад сто років, а актуальність цієї карикатури стає лише гострішою


