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Місцева електоральна кампанія
2010 року має кілька суттєвих
відмінностей від усіх попередніх.
Поперше, ці перші вибори відбу
дуться через півроку після прези
дентських, тобто в абсолютно но
вих політичних умовах. Ідеться
не про нового президента чи пар
ламентську коаліцію. Ці місцеві
вибори пройдуть на тлі закінчен
ня «медового місяця» у влади з
суспільством, поступовим
падінням її рейтингу і при цьому
за відсутності зростання довіри
до опозиції. Падіння рейтингу та
ких старих політичних сил, як
Партія регіонів, «Батьківщина»,
свідчить про те, що в суспільстві є
потужний запит на нові партії і
нову партійність.

СУСПІЛЬСТВО

В Україні
суттєво
зростають
ціни
на основні
продукти
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Саме ці вибори покажуть, чи готові політичні сили працювати
за формулою: думати глобально – діяти локально.
Тобто чи здатні партійні структури дійти до кожної людини

ПРЯМА
МОВА

ПОЛІТИКА

Єдиний Центр
як єдина альтернатива
старим владним структурам

Вадим Карасьов:

Вперед
до якісної
України
Початок на стор.1

ьогодні люди вже сто
милися від вож
дистської, персо
налістської політики,
від партій, пов’язаних з
одним харизматичноте
левізійним або ж суто мітинго
вим лідером. Суспільство потре
бує нової партійної системи,
здатної на стратегічне випере
дження, яка стала б ефективним
посередником між соціумом та
владою, могла оперативно й
чітко каналізувати інтереси, пре
тензії, настрої українських грома
дян, громад, виборців на рівень
ухвалення політичних рішень.
Тому найближчі вибори до
місцевих органів влади будуть
своєрідним тестом, на скільки бу
де задоволений запит суспільства
на нові з організаційної та ідей
ної точки зору партії. За резуль
татами місцевих виборів у країні
буде сформована нова партійна
конфігурація. І це шанс для Єди
ного Центру – партії нового типу,
яка зробила ставку на розгалу
жені регіональні організації, ко
лективне лідерство, пошук нових
креативних рішень у вирішенні
ключових проблем громадян. Ми
не йдемо у владу, ми йдемо до
людей. Саме для того, щоб вибо
роти владу та повернути владу
людям, місцевим громадам,
суспільству.
Друга особливість нинішньої
електоральної кампанії полягає в
тому, що за багато років це перші
вибори, які не включені в кон
текст загальнонаціональних пар
ламентських виборів. Досі місцеві
вибори були вторинними, так би
мовити, «деривативними» від пар
ламентських виборів, що ставало
причиною своєрідного інфор
маційного, ідейного та політично
го «збочення». Політичні сили,
медіа, експертні ком’юніті фокусу
валися насамперед на виборах до
Верховної Ради, а виборчий поря
док денний складався з переваж
но глобальних та абстрактних пи
тань на кшталт вступу до НАТО чи
ЄС. Натомість реальні життєві
проблеми, тобто місцева
«людська» політика, залишалися
поза увагою.
Сьогодні партії отримали мож
ливість повноцінно сфокусувати
ся на проблемах місцевої політи
ки. Саме ці вибори покажуть, чи
готові політичні сили працювати
за формулою: думати глобально
– діяти локально. Тобто чи здатні
партійні структури дійти до кож
ної людини, запропонувати
рішення її проблем, дати концеп
туальні та реальні відповіді на
питання щодо підвищення якості
медичних послуг, доріг, води,
освіти…
Тому вперед – до якісного жит
тя, в якісну Україну.

С

Без перебільшення можна
сказати, що вибори 31 жовтня
стануть серйозним
випробуванням для держави.
Вони вразять своєю напругою,
а головне — виведуть
на політичну арену нові сили

П

олітики мобілізують усі
сили, аби розширити
свій вплив на політичне
й економічне життя дер
жави, на нещасний
електорат виливаються цілі тон
ни різноманітної інформації.
Бідолахавиборець з великими
труднощами пробивається між
бігбордами й токшоу, зро
зуміло, потрібними радше са
мим політикам, аніж обивателю.
Виборця дивують політичними
викриттями, обіцянками й
відкриттям чергових дитячих
майданчиків на захаращених
подвір’ях…
Нинішня кампанія щасливо
стартувала 11 вересня, у надзви
чайно пісний день Усікновення
голови Іоанна Предтечі, і поста
вила гравців у не менш «пісне»
становище. Нагадаємо, що на
посаду міських мерів уже не мо
жуть претендувати самовису
ванці. Відтепер мерів міст і депу
татів місцевих рад висувають ли
ше політичні партії.
А місця — і в радах, і в кабіне
тах мерів — влада давно обіцяла
«потрібним людям». Тому якщо

така людина виявляється поза
партійною, її швиденько прий
мають у партію і вітають ви
борців «з приходом до лав ново
го партійного бійця, за якого
обов’язково проголосують усі
демократично налаштовані гро
мадяни». Наприклад, «регіона
лом» несподівано став мер
Дніпропетровська Іван Кулічен

і не було запущено). Під час тих
кампаній ми могли записати до
«учасників забігу» купу політич
них сил, але головна боротьба
точилася між «регіоналами» і
БЮТом. Вони по черзі приходи
ли до влади і на них уся
відповідальність за ситуацію в
країні. Тому нічого не буде див
ного в скромних результатах на
місцевих виборах можновлад
них ПР, БЮТ, а також їхніх са
телітів — ПРП, «Фронту змін» чи
«Сильної України».
«Народна партія Литвина і Ко
муністична партія Симоненка на
місцевих виборах 2010го набе
руть менше, ніж у 2006 році. Їхні
рейтинги падають», — заявив
політолог Володимир Фесенко. І
додав, що місцеві вибори розко
люють партіїлідери: «Деякі
впливові регіональні лідери
“Батьківщини” або перейшли на
бік партії влади, або конфлікту
ють з лідерами партії».

Молода партія за 2 роки свого існування
взяла участь у 181 місцевій виборчій кампанії,
причому у 66 здобула перемогу. Це найкращий
результат з@поміж усіх політичних сил,
які є в Україні. Адже кожен 15@й виборець
проголосував за кандидатів від Єдиного Центру
ко, який перед тим цілих десять
років захоплено торочив про
свою політичну незаангажо
ваність.
Але тут починається найціка
віше. Україна з 2004 року про
йшла дві президентські і кілька
парламентських кампаній (якщо
врахувати й ті парламентські,
якими погрожували, але які так

Нелегко буде здобувати місце
у місцевих владах і радикалам.
Скажімо, «Свобода» так і зали
шилася незрозумілою для бага
тьох виборців. Проголосують за
«Свободу»? Можливо. Але
суттєвої ваги ця партія не дося
гне. Якщо ж говорити про ради
калів протилежного крила, на
приклад про одіозну ПСПУ, то…
ФОТО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ

вітренківці здатні хіба добре
розсмішити виборців. Але цього
для перемоги мало.
Очевидно одне: найближча
кампанія буде переможною для
не пов’язаних із владою цент
ристських партій. І головне місце
у списку таких партійнесподіва
нок належить Єдиному Центру.
Молода партія за 2 роки свого
існування взяла участь у 181
місцевій виборчій кампанії, при
чому у 66 здобула перемогу. Це
найкращий результат зпоміж
усіх політичних сил, які є в Ук
раїні. Адже кожен 15й виборець
проголосував за кандидатів від
Єдиного Центру.
Такому потужному потенці
алові можуть стати на заваді хіба
масові порушення під час вибор
чої кампанії. Але представники
Єдиного Центру вже звернулися
до Президента України з прохан
ням забезпечити належний кон
троль за виборами з боку інозем
них спостерігачів. Партія також
надіслала листа до впливових
міжнародних організацій, неуря
дових структур, дипломатичних
представництв низки зарубіжних
держав із проханням направити
своїх представників для контро
лю за ходом виборів до місцевих
органів влади в Україні.
«Про потребу ретельно контро
лювати кампанію і підрахунок го
лосів на місцевих виборах підка
зують нам і наші регіональні
партійці, і звичайні виборці. Во
ни просять гарантувати про
зорість підрахунку голосів на ви
борах 31 жовтня. «Єдиний Центр»
розцінює спільні кроки на захист
вибору громадян як свій
обов’язок і як перший крок демо
кратичних сил до об’єднання», —
каже голова колегії лідерів «Єди
ного Центру» Ігор Попов.
Однією з найголовніших пере
ваг «Єдиного Центру» виявилася
запропонована передвиборча
програма «Якісна Україна». Пе
ревага полягає в тому, що ця
програма, поперше, виписана
просто й доступно для кожного
виборця, подруге, вона позбав
лена будьякої утопічності.
Намічено шість основних
кроків для покращення життя
пересічного громадянина Укра
їни. Якісна Україна — це країна,
де влада не заважатиме жити
своїм громадянам. Якісна Ук
раїна — це якісна медицина. Це
сучасні дороги. Це безпечне
довкілля. Це якісні комунальні
послуги. А також захищене жит
тя людини. Іншими словами,
Якісна Україна — це країна, у
якій людям буде зручно жити.
Представники Єдиного Центру
підкреслюють, що 31 жовтня
2010 року — важлива віха в історії
держави. Очевидно, мільйони ви
борців погодяться з цим тверд
женням і довірять партії побудо
ву нової, якісної України.
МИКОЛА МАКОВІЙ
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Українці обрали своїх кандидатів
ФОТО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ

Професіоналізм, бездоганна репутація,
готовність працювати задля добра громади —
саме такі вимоги висувалися учасникам відкритих
праймеріз, які проводила партія «Єдиний Центр»
напередодні місцевих виборів

метів із мобільними скринька
ми для бюлетенів, встановле
них у більшості областей. Цим
унікальним шансом скориста
лися 55 тисяч українців.
Місталідери за кількістю ак
тивних виборців — Євпаторія,
Херсон та Хмільник. Загалом
«вуличний» формат голосу
вання виборці сприйняли
особливо позитивно.

Безпосередні
результати
праймеріз на рівні район–місто
виявилися доволі несподівани
ми. «Часто переможцями става
ли люди, яких наші партійці не
вважали лідерами громад», —
відзначив лідер Єдиного Центру
Ігор Попов. За словами політи
ка, виборці переважно дуже по
зитивно поставилися до участі у
вуличному голосуванні. «Оче
видно, всі скучили за мажори
тарниками, і багато українців
будуть робити свій вибір після
особистого спілкування з канди
датом. Віртуальні партійні брен
ди та рейтингові вожді вже не
матимуть вирішального впливу
на вибір громадян», — заявив
лідер Єдиного Центру.
Підсумки голосування стануть
основою для формування списків
партії на місцевих виборах та ви
сування кандидатів на посади
міських голів регіональними
партійними організаціями. Де
тальні результати по кожному
регіону можна знайти за адресою
http://www.edc.org.u a/u a/
primaries
За словами Ігоря Попова,
праймеріз Єдиного Центру має
кілька суттєвих відмінностей від
кампаній, які проводили інші
політичні сили. «До наших бю
летенів було внесено не тільки
членів партії, а й лідерів громад
незалежно від їхньої партійної
приналежності. Тобто, ініціюю
чи праймеріз, Єдиний Центр
ставив перед собою зовсім іншу
мету — провести публічну дис
кусію і визначити гідних канди
датів, які представлятимуть
інтереси людей», — пояснив
Ігор Попов. Ще одна особ
ливість акції Єдиного Центру —
голосувати за кандидатів могли
не лише члени партії, а всі ви
борці без винятку.
Кампанія «Відкриті списки
Єдиного Центру» була макси
мально публічною і прозорою.
Партія оприлюднила результа
ти голосування вже 8 вересня.
Процедура праймеріз — но
вий для України демократичний
підхід до формування виборчих
списків політичних партій, хо
ча така практика досить поши
рена у світі. Відкрите попереднє
голосування свідчить про до
тримання партією принципів
внутрішньопартійної демокра
тії та застосування у її роботі
найпрогресивніших технологій
політичної діяльності.
ФОТО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ
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раймеріз — прозорий і
демократичний
ме
ханізм, мета якого —
сформувати відкриті
списки партії для участі
у волевиявленні 31 жовтня.
Всього у списках партійних
праймеріз у різних регіонах
України значилося близько 4 ти
сяч прізвищ політиків і гро
мадських діячів, зпоміж яких ви
борці могли обирати своїх кан
дидатів обласного й міського
рівня. Причому лише 75% канди
датів є членами Єдиного Центру,
а 25% — це позапартійні та чле
ни інших політичних сил.
Загальноукраїнський підсу
мок: майже 100 тисяч наших
співвітчизників не залишилися
байдужими і засвідчили свою
активну громадянську позицію,
проголосувавши за кандидатів
Єдиного Центру. Прості, пе
ресічні українці оцінювали, хто
з місцевих політиків справді
гідний бути висунутим від
партії. Обирали тільки найавто
ритетніших і найактивніших,
адже саме ці люди згодом пред
ставлятимуть політичну силу у
місцевих радах.

Голосування почалося 3 верес
ня і тривало п’ять днів. Протягом
цього часу близько 40 тисяч укра
їнців проголосували за допомо
гою інтернету на офіційному
сайті партії www.edc.org.ua. Ко
жен користувач міг зробити свій
вибір лише один раз. Найбільшу
активність продемонстрували
жителі Хмельницької, Київської
та Закарпатської областей.
7 вересня всі зацікавлені
мали можливість висловити
свою думку шляхом голосу
вання в одному з 800 спеціаль
но обладнаних вуличних на

Майже 100 тисяч
наших співвітчизників
не залишилися
байдужими
і засвідчили
свою активну
громадянську позицію,
проголосувавши
за кандидатів
Єдиного Центру
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ІНТЕРВ’Ю З ЛІДЕРОМ

Ігор Попов:
Ми готові
бути
розумнішими
за владу
31 вересня одного з лідерів
Єдиного Центру Ігоря Попова
обрали головою колегії лідерів
партії на найближчі 3 місяці.
Ми попросили пана Попова
пояснити, що таке колегіальне
ухвалення рішень, як повинні
діяти політичні сили
в сьогоднішній Україні,
нарешті, які перспективи
у самого Єдиного Центру
— Пане Ігорю, розкажіть, будь
ласка, чим найбільше
відрізняється Єдиний Центр
від опонентів.
Єдиний Центр оновлюється і на
магається врахувати в партійному
будівництві все найкраще, що ви
роблено в світі, і водночас не повто
рити чужих помилок. Одна з най
більших таких помилок — вож
дистський характер переважної
більшості українських партій. Дуже
часто буває так, що всі знають но
мер перший, але не знають
навіть, хто ж іде під другим но
мером. Я переконаний, що БЮТ
на останніх виборах програв ще
й тому, що не зміг стати такою
політичною командою, як Партія
регіонів. Цей чинник вплинув та
кож на останні президентські ви
бори в Україні: Янукович зміг зігра
ти в командну гру, а Тимошенко
так і залишилася єдиним центром
ухвалення всіх рішень у БЮТ.
Колективне ухвалення рішень
— це безумовна конкурентна пе
ревага. Одна людина може поми
литися, може не знати всього. Ми
бачили, як лідер вождистської
партії сьогодні виступає за лібе
ральну демократію, завтра за «Рус
ский мир», а потім знову змінить
вектор. І партія на поворотах не
встигає за коливаннями лідера.
Саме тому колегіальне ухва
лення рішень я вважаю ефек
тивнішим, а в стилі «Єдиного
Центру» це було й раніше. Сьо
годні ж колегіальність легітимізо
вано: статутом утверджено ко
легію лідерів. На з’їзді обрано де
сять лідерів, утворено колегію і за
принципом ротації мене на три
місяці обрано головою.
Це означає лише те, що я готую
кожну нову колегію, підбираю
матеріали, визначаю дату, зруч
ну для решти лідерів, головую на
засіданні і підписую протокол.
Поза цим усі лідери залишаються
рівними. Я щоденно спілкуюся
телефоном практично з усіма, а

для ухвалення поточного рішен
ня збираються кілька осіб. Коли
треба ухвалити важливе офіцій
не рішення, збираємося всі. Хто
не приїхав, передає право сво
го голосу або надсилає свою
думку письмово.
— А коли ви прийдете у вла
ду, принципи партійної ро
боти лишаться незмінними?
Якщо ми зараз так працюємо
в партії, то природно, що, прий
шовши до влади, ми пропагува
тимемо це далі. Тойтаки Кабмін
має бути командою однодумців,
яка може бути створена навіть не
на коаліційній основі, але мати
ме спільні цінності, спільно ухва
люватиме рішення і спільно за
них відповідатиме.
Коли партія «Єдиний Центр»
вестиме переговори про форму
вання наступного уряду, ми буде
мо говорити про принципи робо
ти. Командне вироблення рішень
і спільна відповідальність — один
із принципів, який ми закладемо
при формуванні нової влади. Або
цей принцип буде запроваджено,
або «Єдиний Центр» не братиме
участі в уряді.
— Ви ж, здається, нічого ново
го не винайшли, доводячи
ефективність такої партійної
побудови, то чому ж політичні
сили в Україні досі не засвоїли
цей стиль роботи?

Кілька років тому в одній зі ста
тей я писав про те, що у США, на
приклад, є такий колективний
орган для ухвалення рішень. І всі
знають поіменно людей (їх семе
ро плюс/мінус два), які ухвалю
ють стратегічні рішення. Є
таємний кабінет у прем’єр
міністра Канади. У Радянському
Союзі було Політбюро, і хай яким
сильним був генсек, рішення та
ки ухвалювали на засіданнях
Політбюро.
В Україні цього справді немає.
РНБО цих функцій не виконує,
політрада однієї партії, навіть
владної, не може їх виконувати.
Рада коаліції просто не збирала
ся і не ухвалювала колективних
рішень: ні минулої коаліції, ні
чинної. До сьогодні механізм
ухвалення рішень залишається
кулуарним і непрозорим. І саме
тому багато рішень провальні!
Єдиний Центр працює, і кожен,
хто має очі, може побачити мо
дель, за якою ми діємо. Чинний
уряд у нас працює чи то колектив
но, чи ні, але ж маємо кілька
тіньових урядів, то чому б одно

Одна з проблем
нашої політичної
культури —
це неправильне
сприйняття опозиції

му з них не показати кращу ор
ганізацію?
Ми демонструємо, що наші роз
робки не лише теоретичні. Ми
маємо конкретні здобутки на
місцях, де члени партії працюють
у місцевій владі чи на посадах
міських і сільських голів. Ми, на
гадаю, маємо кількох мерів, бага
то сільських голів, успішні
фракції в місцевих радах. Тож ми
будемо говорити про успіхи, а не
так, як нинішній уряд, котрий
півроку розповідає про плани, хо
ча незабаром уже пора буде роз
повідати про досягнення.
— Складається враження, що
ваша політична сила близька
до ідеальної. Але, наскільки
відомо, дехто з єдиноцент
ристів спокусився на пропо
зиції інших політичних партій.
Насамперед Партія регіонів пе
реманює активістів «Єдиного
Центру». Тут наша позиція така:
якщо людина через політичні
вподобання втрачає посаду чи за
знає переслідувань, партія готова
твердо стати на захист цієї люди
ни. Проте є й такі випадки, коли
члени «Єдиного Центру» вибира
ють між членством у партії і ро
ботою у виконавчій владі. Це мо
ральний вибір кожного.
Якщо методи переконання на
ших опонентів не виходять з пра
вової площини, ми просто не мо
жемо ображатися на перебіжчиків.

Суспільство | 5

№ 2 | 51 | 16 вересня 2010 року

В ТЕМУ
ФОТО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ

Конституційна реформа
має йти
конституційним шляхом
Ми досі пам'ятаємо ейфорію, яка охопила сесійний зал
Верховної Ради в ніч затвердження Конституції
у червні 1996 року. Ейфорія була і 2004@го,
коли до основного закону було внесено відчутні зміни.
Але, огледівшись, українці зрозуміли, що основний
закон так і не став досконалим.
Згоди про потребу змін дійшли, дискусійним лишилося
питання, як саме слід міняти Конституцію України

«О

сновний закон
має бути Консти
туцією не постра
дянського зразка,
а сучасної євро
пейської держави», – відзначила
свого часу ексзаступник глави
секретаріату Президента України
Марина Ставнійчук. І додала, що
серед пріоритетів удосконаленої
Конституції – утвердження прин
ципів реалізації євроінтег
раційних прагнень України, кон
солідація нації, політична
стабільність.
Стосовно шляхів зміни Кон
ституції позицію влади чітко

висловив глава Адміністрації
Президента України Сергій Льо
вочкін, відзначивши: «Фактично
йшло обговорення трьох шляхів
зміни Конституції. Зокрема, як
варіант розглядається внесення
нового проекту Конституції».
Він нагадав, що Віктор Янукович
запропонував свій варіант зако
ну, вважаючи систему влади в
країні після внесення консти
туційних поправок 2004 року
розбалансованою.
Представники Єдиного Цент
ру теж неодноразово заявляли
про потребу вдосконалити ос
новний закон. Справа насампе

ред у тому, що Україна виявила
ся позбавленою єдиного дер
жавного центру ухвалення рі
шень. Однак, наголошують екс
перти Єдиного Центру, повинен
залишатися баланс влади, а за
конодавство загалом мусить
убезпечити державу від моно
полізації ухвалення рішень
однією особою.
Крім того, владні інституції
повинні не тільки ухвалювати
рішення, а й повністю відпові
дати за їх реалізацію. Про це та
кож нагадувала Марина Став
нійчук,
відзначивши,
що
політичні процеси 2006–2009

ФОТО: УНІАН

Всеукраїнський
референдум стане,
на думку експертів
Єдиного Центру,
основним інструментом
зміни основного закону

Ми не вічна
«третя сила».
Наша партія готова
показати виборцям,
що вона має
команду професіоналів
Ми розуміємо, що у людей є бізнес,
є посади, і вони просто не можуть
чекати, доки партія переможе на
виборах і поділить посади між
своїми членами.
«Єдиний Центр» постійно по
повнюється. Причому приходять,
як правило, не тільки з інших
партій, а й з громадських ор
ганізацій. Власне, ми зверталися
до лідерів громад, а залучення гро
мадян — завдання партії. Знаєте,
до нас звертаються охочіше, ніж
до партій, які за місця в списках
або за висування в мажоритарних
округах вимагають гроші.
— Насамкінець: ви вважаєте
себе опозиційною партією?
Часто питають, що таке опозиція.
Одна з проблем нашої політичної
культури — це неправильне сприй
няття опозиції. Чомусь нерідко вва
жають, що це група людей з дудка
ми, барабанами, яйцями і димови
ми шашками, яка на будьяку дію
влади відповідатиме, що все непра
вильно, кричатиме «ганьба!» і ки
датиметься яйцями.

Можливо, така позиція теж по
винна існувати, але слід пам’ятати,
що вона лише допомагає владі далі
робити помилки, адже «ганьба»
кричать незалежно від того, пра
вильно чи неправильно діє влада.
Саме тому одне з завдань укра
їнської політики — створити нор
мальну опозицію, яка готуватиме
рішення, альтернативні владним.
На Заході це політичний стандарт.
Опозиція каже: треба було зробити
краще, — і пояснює виборцям, чо
му і як саме треба було ухвалювати
інші рішення. Альтернативне
рішення не вимагає коштів, вима
гає лише мізків, і якщо влада вкра
де його — слава богу!
У такий спосіб опозиція пока
зує, що вона готова і вміє працю
вати при владі краще. Єдиний
Центр якраз і намагається так
працювати. Тобто якщо влада
ухвалює корисні рішення, ми її
підтримуємо. Якщо ж влада ухва
лює рішення неоптимальні чи не
розумні, депутати від нашої
партії ніколи за такі рішення не
голосують, але, критикуючи, по
яснюють, у чому помилки.
Це нелегко — бути розумнішим
за владу, яка має всі ресурси. Але
це виклик. Ми не вічна «третя си
ла». Наша партія готова показати
виборцям, що вона має команду
професіоналів. Ми зробили бага
то добрих справ, ще більше зро
бимо. І саме тому треба голосува
ти за Єдиний Центр.

років оприявнили глибоку недо
сконалість конституційних змін
2005 року. «Конституція не
утвердилася як ефективний пра
вовий механізм здійснення дер
жавної влади – це мало наслід
ком і неефективність, і не
справжнє гарантування ре
алізації прав і свобод громадя
нина», – наголосила вона.
Оновлена Конституція має
насамперед усунути практику
двовладдя або й тривладдя в
державі. А це можливо за умови
повернення до президентсько
парламентської форми прав
ління, але при чітко виписано
му розмежуванні повноважен
ня гілок влади.
Однак постанова Консти
туційного суду про скасування
реформи 2005 року в жодному
разі не поверне державу до Кос
титуції в редакції 1996 року. З
дуже простої причини: одне
рішення не призведе до ме
ханічної чи навіть автоматичної
зміни внутрішньодержавних
політичних стосунків. Україна
просто постане перед рішенням
вищої судової влади, яке вико
нати майже не можливо.
Отже, єдиним прийнятним
сценарієм видається шлях, за
пропонований партією «Єдиний
Центр». Безумовно, основним
рушієм має лишитися народ Ук
раїни та парламент. Найперше
завдання Верховної Ради, пере
конані партійці Єдиного Цент
ру, – ухвалити низку законів.
Насамперед слід чітко виписати
закони стосовно проведення ре
ферендума. І лише народ Ук
раїни повинен поставити крап
ку у виборі моделі державної
влади власної країни.
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
ФОТО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ

В Україні суттєво зростають
ціни на основні продукти
Зміна сезонів принесла пересічним українцям не тільки
погодні сюрпризи, а й неприємні новини з продовольчого
«фронту»: наприкінці серпня — початку вересня у всіх
регіонах країни спостерігається стрімке зростання цін
на основні продовольчі товари

В

лада намагається заспо
коїти населення і запев
няє, що, незважаючи на
несприятливі погодні
умови, підстав для істот
ного підвищення цін в Україні не
має. Однак прикрі реалії свідчать
не на користь керівництва країни.
Судячи з ситуації на ринку, у вла
ди немає достатньо ресурсів, щоб
припинити ажіотаж: протягом
короткого проміжку часу суттєво
зросли в ціні такі ключові для на
селення продукти, як картопля,
цибуля, морква, гречка.
Ціна на гречку в окремих торго
вих точках сягала ледь не 20 гри
вень, а в багатьох магазинах цей
продукт і взагалі відсутній. За
інформацією Мінекономіки Укра
їни, у серпні попит населення на
гречану крупу зріс на 17,2%. «Гре
чана лихоманка» охопила Україну
після повідомлень про дефіцит
продукту в сусідній Росії. І хай там
як уряд виправдовувався, що
ажіотаж штучний і запасів греча
ної крупи вистачить на всіх, бага
то українців вирішили, що краще
перестрахуватися і придбати
кілька кілограмів на «чорний
день», аніж простосердечно віри
ти обіцянкам влади. Водночас за
ступник директора Української
аграрної конфедерації Олександр
Ярославський прогнозує, що най
ближчим часом, після надходжен
ня нового врожаю, ціни на гречку
в Україні можуть знизитися.
До слова, лише за останнє деся
тиліття площа посівів гречки
зменшилася втричі і нині стано
вить 213 тис. гектарів (для
порівняння — ще 2008 року
посіви цієї культури охоплювали
понад 300 тис. гектарів). У Міне

кономіки цю тенденцію поясню
ють збитковістю виробництва.
Відомство не приховує, що цьо
горіч очікуються менші обсяги
виробництва порівняно з попе
редніми роками. Та чи доче
каємося ми компенсації за раху
нок насичення ринку з державних
запасів і інших джерел? На сьо
годні уряд не використовує до
ступні йому механізми регулю
вання цін на ринку (запаси Держ
резерву й Аграрного фонду).
Відтак маємо парадокс: тра
диційно сільськогосподарська
країна відчутно потерпає від
дефіциту гречаної крупи.
Невтішні прогнози і стосовно
картоплі. Дехто з експертів перед
бачає помітне зменшення врожаїв
картоплі. Наприклад, у Спілці
учасників сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів го
ворять про зниження на 7–8 тонн
на рік, в Українському клубі аграр
ного бізнесу — на 4–5 тонн. При
цьому у профільному міністерстві
запевняють, ніби врожайність
«другого хліба» цього року не
змінилася або впала несуттєво, хо
ча на продовольчих ринках і в су
пермаркетах вартість кілограму
навіть середньої картоплі вже
стартує з позначки 5 гривень.
Істотне подорожчання відбу
вається саме на тлі завершення
збору врожаю, коли ціни, навпа
ки, мали б знизитися. Олександр
Ярославський пояснює: «Ажіотаж
навколо картоплі викликаний
тим, що в південному і східному
регіонах країни спостерігався
дефіцит по збору». Водночас він
запевнив, що «зараз проводиться
масове завезення улюбленої куль
тури українців у ці регіони з Захо

ду, Центру й Півночі».
Серед населення потроху наро
стає паніка, адже багато українців
звикли робити запаси картоплі на
зиму заздалегідь. Питання, що бу
де з ціною далі: знизиться вона
чи, навпаки, зросте — зали
шається без відповіді.
Влада ж у цьому питанні поки що
обрала позицію стороннього спо
стерігача: понад половину всієї кар
топлі в країні вирощують приватні
господарства і держава не може
впливати на формування ціни. На
томість і центральні, і місцеві орга
ни влади повинні відігравати ак
тивнішу роль на ринку. Треба впро
ваджувати елементи співпраці між
виробниками аграрної продукції і
влади, насамперед аби уникнути
появи безлічі посередників. Крім то
го, треба посилити вплив на ринок
з боку контролівних органів, зокре
ма Антимонопольного комітету.
Якщо влада не вживе екстрених

заходів, невдовзі з продукту першої
необхідності на делікатес для укра
їнців може перетворитися й моло
ко. Протягом останнього місяця
вже спостерігалося відчутне подо
рожчання молочних продуктів. І зу
пинити цей процес не можливо че
рез зменшення в Україні кількості
великої рогатої худоби та подорож
чання кормів. Навпаки, в умовах
скорочення пропозиції відпускні
ціни постійно зростатимуть. Щоб
стабілізувати ситуацію на ринку
молочної продукції, країні потрібна
спеціальна програма розвитку мо
лочного скотарства.
Загалом за підсумками серпня
на споживчому ринку спостеріга
лося зростання цін на 1,2% (при
цьому за січеньсерпень індекс
споживчих цін (ІСЦ) склав
104,3%). За даними українського
економічного відомства, у серпні
знову почала рости ціна на яйця
(на 0,2% проти здешевлення на
8,7% у липні), зросли ціни на мо
локо (на 4,2%), кисломолочну
продукцію (на 2%), сири (на
1,4%), на 2,4% зросли ціни на хліб
і хлібопродукти (причину вбача
ють у підвищенні цін на пшеницю
на світовому ринку).
Аномальна спека спричинила
падіння врожайності зернових і
овочів. Але несприятливі погодні
умови — це не єдина причина по

КОМЕНТАР
Ігор Кріль
народний депутат України, лідер Єдиного Центру
«Сьогодні уряд недостатньо
використовує доступні йому ме
ханізми регулювання цін на
ринку, зокрема ресурси Держ
резерву й Аграрного фонду.
Найефективнішим способом ре
гулювання ціноутворення мог
ли б стати цільові продовольчі
інтервенції на ринок. Водночас
треба, щоб і Антимонопольний
комітет як профільна інституція
посилив контроль за дотриман

ням правил чесної конкуренції
на ринку.
Активнішу позицію повинна
зайняти і місцева влада:
ініціювати впровадження еле
ментів взаємовигідної співпраці
з виробниками аграрної про
дукції, щоб уникнути значної
кількості посередників. Для цьо
го можна організовувати ярмар
ки, ринки гуртової продажі про
дуктів, тощо».

дорожчання продуктів. На ціно
утворення негативно впливає та
кож недофінансування агропро
мислового комплексу: існує за
боргованість перед трейдерами,
затримується дотування влас
ників худоби.
Крім того, експерти зазнача
ють, що на ціноутворення на рин
ку продовольчих товарів впливає
«ціла низка супровідних чин
ників, які до харчів можуть мати
непрямий стосунок». «За роки не
залежності склався звичай, згідно
з яким зростання цін в одній га
лузі господарства відбивається на
іншій. Наприкінці цього літа “пу
сковим механізмом” стало підви
щення цін на природний газ для
населення. Далі за принципом
доміно: зростання тарифів на по
слуги ЖКГ зумовило подорожчан
ня харчів», — підкреслює дирек
тор економічних програм Центру
Разумкова Василь Юрчишин.
Тож не встигли українці оговта
тися від підвищення ціни на газ
(нагадаємо: з 1 серпня Національ
на комісія регулювання електрое
нергетики України на 50%
збільшила відпускні ціни на при
родний газ для населення), як до
велося усвідомити, що стандарт
ний набір продуктів уже обхо
диться набагато дорожче, ніж ли
ше місяць тому. До цього до
дається зростання цін на проїзд,
на оплату всіх комунальних по
слуг, подорожчання палива.
Постійно збільшуються й цифри
на цінниках біля алкогольних і тю
тюнових виробів. Єдиним, що не
може конкурувати у швидкості
зростання зі споживчими цінами,
залишається зарплата: на сьогодні
її мінімальний рівень в Україні
складає лише 888 гривень.

Суспільство | 7

№ 2 | 51 | 16 вересня 2010 року

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
ФОТО: УНІАН

Субсидії по@українськи
П

очаток видавався зрозумілим
і якимсь аж занадто простим.
Почалося з того, що міжна
родні фінансові організації погоди
лися надати Україні кредити, але за
певних умов. Серед умов було на
звано, зокрема, підвищення та
рифів на енергоресурси і скасуван
ня величезної кількості пільг на
оплату населенням найрізноманіт
ніших послуг.
Тут слід зазначити, що пільгами
Україна справді уславилася. Ціни
ніби європейські, але є десятки ка
тегорій платників, яким закон до
зволяв платити за спожите копійки.
МВФ звелів «Досить жирувати!», ук
раїнський Кабмін погодився, але…
Але чудово розумів, що йти на такі
непопулярні заходи, як підвищен
ня платежів і скасування пільг, —
пряме політичне самогубство.
Тому було запроваджено і широ
ко розрекламовано програму суб
сидій незахищеним верствам насе
лення. Прем’єр Микола Азаров на
одній із пресконференцій навіть
висловив здивування: як, вияв
ляється, мало в Україні одержувачів
субсидій — невже така багата дер
жава? І мало не наказом зобов’язав
збільшити кількість сімей, які отри
мують щедрі урядові субсидії.
Так побачила світ постанова уря
ду, згідно з якою встановлено поріг
для призначення субсидій. Отже,
субсидії призначаються, якщо на
оплату житловокомунальних по
слуг використовувалося 10% від за
гального доходу пенсіонерів. Для
населення, яке працює, поріг коли
вається в межах 15%.
Очевидно, що таких сімей в
Україні — мільйони. Втім, за дани
ми Мінпраці, на кінець серпня до
місцевих управлінь праці й соцза
хисту надійшло лише біля 350 ти
сяч заяв про нарахування субсидій.
Це пояснюється насамперед тим,
що багато хто й досі не знає, як ви
глядатимуть розрахунки за житло
вокомунальні послуги після запро
вадження нових тарифів. Але й ци
фра в 350 тисяч уже мала б насто
рожити урядовців.
Зрозуміло, що найближчим ча
сом кількість охочих отримати суб
сидію виросте в рази. На перших
порах навіть заплановано бюд
жетні витрати в розмірі біля 5,9
млрд грн. Проблема лише в тому,
що більша частина цих коштів піде

на виплату власне пільговикам:
інвалідам, учасникам бойових дій,
дітям війни та іншим, — а на суб
сидії залишаться крихти.
Існує ще один бік проблеми, ка
жуть експерти. Система субсиду
вання при підвищенні цін на газ для
населення може призвести до наро
стання неплатежів. «Що стосується
цін для населення, то корекція
платіжок уже відбувається. Безу
мовно, буде наростання непла
тежів, бо система субсидування, за
пропонована нашим урядом, не
ефективна. Ця система давно за
старіла», — заявив незалежний екс
перт з енергетичних питань Олек
сандр Нарбут.
Євросоюз обіцяє фінансову допо
могу, частину якої буде спрямова
но саме на виплату субсидій
найбіднішим верствам населення.
Але нормативні акти стосовно суб
сидій затверджуються надовго, а
допомога європейців, самі ро
зумієте, аж ніяк не безмежна. Як ви
кручуватиметься уряд?

Єдиний Центр завжди
виступав за надання
субсидій відповідним
категоріям населення.
Наша партія —
прихильник виваженої
і послідовної
соціальної політики
Дуже просто. Зрозуміло, що поч
нуться перевірки законності одер
жання субсидій. Але фокус ще в
іншому. Вже нині знаходиться
безліч причин, щоб відмовити у на
данні державної допомоги. Ска
жімо, пенсіонер, у сім’ї якого є бо
дай одна працездатна людина, ви
падає зі списку тих, для кого було
встановлено згаданий поріг у 10%
від доходу.
Причиною відмови може бути і
якась дорога покупка. Наприклад,
якщо сім’я має старенький мопед
або оформила кредит на купівлю
дешевого телевізора, субсидії їй не
бачити. Мало того, видані держа
вою гроші треба буде повернути.
Одне слово, складається вра
ження, що окремі вітчизняні
фінансисти вирішили заробити

хороші політичні дивіденди на
темі порятунку населення від зу
божіння.
Водночас експерти зазначають,
що й сама процедура надання суб
сидій ускладнилася. «Тепер для
того, щоб визначити вартість
житловокомунальних послуг,
відділ субсидій має звернутися до
водоканалу, до Київенерго, до
Київгазу, а раніше всю цю інфор
мацію видавав ЖЕК», — розповів
директор аналітикодослідниць
кого центру «Інститут міста»
Олександр Сергієнко.
Єдиний Центр завжди висту
пав за надання субсидій від
повідним категоріям населення.
Наша партія — прихильник вива
женої і послідовної соціальної
політики. Субсидії потрібні?
Безумовно! Але не можна отак
поспіхом напередодні виборів
роздавати людям нездійсненні
обіцянки. Або навіть обіцянки,
які можуть загнати незаможну
родину у фінансову пастку.
Насамперед, переконані наші
фахівці, усі структури, так чи так
причетні до проблеми соціального
захисту, мусять попрацювати і
сформувати базу категорій грома
дян, рівень доходів яких дає право
на отримання субсидій. Така база
дасть змогу убезпечити всіх до од
ного нужденних України від сва
волі чи й простого недбальства чи
новників.
Подруге, механізм отримання
субсидії має бути максимально про
стим і прозорим. Зараз цей ме
ханізм не видається надто склад
ним, але, як ми вже говорили,
кмітливі чиновники вписують у
нормативні документи нові й нові
пункти, які стають на перешкоді
отримання субсидій.
І справа не стільки в ускладненні
процедури отримання допомоги
від держави, скільки в небезпеці,
яку готують для пересічного грома
дянина складні, заплутані і тихцем
встановлені норми. Ми наполя
гаємо на тому, що субсидії мають
бути допомогою незаможним гро
мадянам України, а не іграшкою,
на яку намагаються, з одного боку,
впіймати виборця напередодні
кампанії 31 жовтня, а з другого бо
ку — замилити очі чиновникам
міжнародних фінансових ор
ганізацій.
ФОТО: УНІАН

Сезонного грипу
нам не уникнути
Похолодання завжди приходить зненацька.
Принаймні нам так здається, незважаючи
на те, який місяць за вікном — вересень
чи грудень. Саме ця «раптовість» і стає
причиною багатьох застудних захворювань.
Ми просто не встигаємо вчасно
налаштуватися на зниження температури
ні морально, ні фізично

Д

иректор Українського цент
ру грипу Олександр Грине
вич прогнозує на жовтень
серйозну епідемію грипу по всій
Україні. Перша хвиля хвороб, за
його словами, може накрити
країну вже в середині вересня.
Новини такого змісту зазвичай
становлять особливий інтерес для
суспільства, б’ють рекорди попу
лярності серед читачів на інтер
нетсайтах. Хоча, уважно вивчив
ши питання, стає зрозумілим, що
сплески захворювань на грип і
ГРВІ в осінньозимовий період —
так само звичне, хоча й не
приємне явище, як, наприклад,
збільшення кількості відпусток
улітку. «Сезонний грип був, буде і
нікуди він не дінеться, бо вірус
грипу проходить багато мутацій,
видозмінюється, — підкреслює
член Єдиного Центру, членкоре
спондент Національної Академії
медичних наук, доктор медичних
наук, професор, колишній міністр
охорони здоров’я України Мико
ла Поліщук. — Люди просто по
винні продумати, як краще адап
туватися в перехідний період, ко
ли відбувається зміна погодно
кліматичних умов». Йдеться, зо
крема, про своєчасну зміну легко
го одягу на тепліший. Досить ли
ше один раз змерзнути, щоб силь
но захворіти. «Треба стежити за
своїм здоров’ям, вчасно переходи
ти на зимовий одяг. Наприклад,
солдати з жовтня переходять на
зимову форму одягу. Як правило,
респіраторних інфекцій, грипу в
армії найменше», — констатує
Микола Поліщук. Важливо дбати
про свій денний раціон: спожива
ти корисну їжу, приймати віта
міни, регулярно харчуватися.
Водночас не слід недооцінюва
ти рівень відповідальності органів
місцевого самоврядування за здо
ров’я громадян. Адже дуже важко
підтримувати добрий стан здо
ров’я, коли температура повітря в
помешканні ледве відрізняється
від показників на вулиці. І опален
ня в оселях має з’являтися у чітко
визначений термін.
Минулої осені і взимку в Україні
панувала епідемія грипу H1N1,
через яку в кількох регіонах було

оголошено карантин, в аптеках
люди ледь не билися за марлеві
пов’язки й оксолінову мазь.
Унаслідок епідемії померло понад
тисячу людей, а перехворіли віру
сом понад 2 мільйони.
Важко спрогнозувати перебіг
епідемії грипу цього року. Меди
ки закликають не зволікати з щеп
ленням і робити його вже зараз,
адже тільки так можна мінімізу
вати ризик захворіти.
А щоб хворого не відлякувала
від звернення до фахівців пер
спектива витратити половину
місячного заробітку на виписані
турботливим лікарем препарати,
треба створити в Україні систему
обов’язкового медичного страху
вання. Саме з такою ініціативою
виступає партія «Єдиний Центр»
у своїй програмі «Якісна Україна».
Водночас треба розвивати доб
ровільне страхування громадян,
які працюють, — корпоративне
або індивідуальне. «Але страху
вання в Україні можна запрова
джувати тоді, коли не більше 18%
заробітної плати перебуватиме в
тіні. Сьогодні ж у такий спосіб, за
різними даними, виплачується
50–60%», — наголошує Микола
Поліщук.
Ще одним важливим пунктом
реформи системи охорони здо
ров’я має стати обмеження рек
лами ліків. «Медичні препарати
не можна рекламувати по радіо,
телебаченню, в пресі, крім ви
пусків спеціальної літератури.
Нині вже почалася реклама ліку
вання онкологічних захворю
вань препаратами, які абсолют
но неефективні або неперевірені.
Це страшна спекуляція на свідо
мості людей», — попереджає Ми
кола Поліщук. І додає: «Усі меди
каменти, які можуть хоч якось
зашкодити здоров’ю (а це до 70%
препаратів), повинні відпускати
ся за рецептами». Адже пересічна
людина, особливо в умовах те
перішнього розмаїття засобів і
сугестивного впливу реклами,
навряд чи зможе безпомилково
визначити, якими препаратами
краще лікувати навіть звичайну
застуду, — кожен випадок
індивідуальний.
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КУЛЬТУРА
ТА ДУХОВНІСТЬ

Вітчизняне книговидання:
читати хочемо, та вчитуватись тоскно
Державна підтримка вітчизняного книговидання
та книгорозповсюдження – один із пріоритетів політики
уряду в гуманітарній сфері. Такі заяви ми чули
від представників багатьох урядів, але вимушені визнати:
ці заяви так і лишилися простими деклараціями про наміри
ФОТО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ

Т

ак, Державну цільову
програму з підтримки
книговидання та книго
розповсюдження орга
ни державної влади й
зацікавлені установи розгляда
ють і погоджують протягом ба
гатьох років. Водночас першо
чергові заходи визначено, не
раз обґрунтовано і чітко пропи
сано. Їх подавали на розгляд
різних урядів. Результат ста
більний: ніхто не проти запро
понованих законодавчих змін і
заходів, але і впроваджувати їх
чомусь ніхто не збирається.
Протягом останніх двох років
опрацьовується також держав
на цільова програма популяри
зації вітчизняного книговидан
ня та читання. Вона враховує
виконання програми «Укра
їнська книга», інших державних
замовних видавничих проектів,
створення рекламної продукції,
проведення виставок і презен
тацій… Але вимагає забагато
коштів, тож очевидно не доче
кається реалізації.
Фахівці давно б’ють на спо
лох: реальний стан видавни
чої галузі щороку гіршає. Ско
рочується репертуар україно
мовних видань, їхня частка в
загальній кількості книжкової
продукції, виданої в Україні
та присутньої на її ринку,
зменшуються тиражі видань.
Мережа книгорозповсюджен
ня, про відновлення якої роз
мови не припиняються від
часів розпаду радянської сис
теми, також щороку скоро
чується: зменшується кіль
кість книгарень у розрахунку
на тисячу осіб населення. А за
цим показником ми й раніше
не могли рівнятися ні з Євро
пою, ні з Америкою.
Безумовно, можна пригадати
кілька винятків, тобто успішних
протягом тривалого часу видав
ничих проектів. Це Форум ви

давців як захід, видавництво
«Клуб сімейного дозвілля» як ме
режа розповсюдження, «АБАБА
ГАЛАМАГА» як тематичне фахо
ве видавництво. Втім, як не на
пружуйся, щасливі винятки цим
переліком вичерпуються. Укра

їнські видавці і видавництва по
винні конкурувати між собою.
Натомість вони виборюють собі
місце серед моря іншомовної і
переважно низькопробної ви
давничої продукції, виробленої
в інших країнах.

Члени Української асоціації
видавців і книгорозповсюджу
вачів намагаються донести до
свідомості урядовців просту
істину. Не потрібно їх підтриму
вати якимись незбагненними
способами. Слід тільки не зава
жати працювати, не створювати
законодавчих перешкод.
Уряд передусім повинен забу
ти про натхненні розмови і роз
миті декларації. Держава мусить
мати чітку політику, чітке уяв
лення розвитку цілої галузі на
кілька найближчих років і на
тривалий час. З’явилася нагаль
на потреба поступово впрова
джувати законодавчі зміни, зок
рема стосовно пільгового режи
му для вітчизняних книгови
давців та розповсюджувачів.
Один з першочергових рішу
чих кроків, що вже давно на
часі, – створення окремого ор
гану державної влади, який
об’єднав би всю книговидавни
чу галузь і представляв її інтере
си на різних рівнях. На сьогодні
окремі ланки цієї галузі перебу
вають у віданні Держкомтеле
радіо, Мінюсту, Мінкульттуриз
му та інших; статистичний
облік покладено на Книжкову
палату, соціологічний моніто
ринг книжкового ринку взагалі
відсутній (не враховуючи окре
мі точкові дослідження зару
біжних фондів, наприклад,
фонду «Відродження»).
Ми втрачаємо час і обізнаного
україномовного читача. А най
гірше – покоління фахівців у ви
давничій справі. Будьхто з ви
давців пояснить, що для підго
товки нормального редактора (а
надто у спеціалізоване видання)
мало лише підготовки у від
повідному навчальному закла
дові. Потрібні роки роботи у ви
давництві поряд з кваліфікова
ними досвідченими редактора
ми. Водночас усім відомо, що ма
ло яка робота може зрівнятися з
редакторською у сміховинності
оплати.
Так у нас з’явився віковий роз
рив між старими (часто глибоко
пенсійного віку) працівниками
редакцій і молодими випускни
ками вишів. Якщо уряд не ухва
лить відповідну програму для
врятування галузі, незабаром
наші книжки редагуватимуть у
Москві чи Варшаві.

КОМЕНТАР
Леся Оробець
народний депутат України, лідер Єдиного Центру

Без державної підтримки
українське книговидання не виживе
Ще до голосування проекту
Податкового кодексу в першо
му читанні цим літом отрима
ла листа, пересланого пресата
ше братів Капранових. У листі
йшлося про стурбованість, що,
згідно з новим кодексом, укра
їнська книжка не буде користу
ватися жодними податковими
пільгами. А це може поставити
хрест на маленьких видавниц
твах.

Непокоїть і той факт, що в
розділі проекту, де наводиться
перелік товарів і послуг, звільне
них від ПДВ, не згадуються не
лише книги, газети, журнали
тощо, але й підручники, що дру
куються за державний кошт. А
якщо згадати про те, що в цьо
горічному бюджеті і так перед
бачено «сльози» на видання
шкільної літератури, то можна
лише молитися Богу, щоб діти

мали книжки для навчання,
адже уряд на видання підруч
ників виділяє 200 млн грн. при
потребі в 1 мільярд.
Попереду друге читання про
екту Податкового кодексу, до
якого я готую зміни, що до
зволять мінімізувати ризики
книговидання. Адже без дер
жавної підтримки, зокрема
податкової, українське книго
видання не виживе.
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ГОРОСКОП НА 17–23.09
Овен (21.03 — 20.04)
Імовірна ваша участь у значній події,
яка стосується вашого друга або
родича. Професійний аспект буде
повністю підконтрольний вам. Але іноді ваша
ініціативність стає надмірною. Намагайтеся
довіряти оточенню без зайвої опіки зі свого
боку.
Тілець (21.04 — 21.05)
Не прогавте можливості для роз@
криття внутрішнього потенціалу. Як@
що є бажання, проведіть один із
вечорів цього періоду де@небудь поза до@
мом. У другій половині тижня вас очікують
приємні несподіванки.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Наближається час ухвалити важ@
ливе рішення щодо професійної
діяльності. Ви можете почути не@
приємну критику в свою адресу, різні чутки
невтішного характеру. Але вам будуть
освідчуватися в коханні й говорити
компліменти. Поліпшення фінансової ситу@
ації буде пов’язане з партнерськими стосун@
ками. Очікується прихід грошей із не@
сподіваного джерела.
Рак (22.06 — 23.07)
Імовірно, всі ваші справи в цей
період так чи так будуть пов’язані з
фінансами. Постарайтеся боронити
свої інтереси, не принижуючи оточення. Краще
не давати й не брати гроші в борг, тому що
ймовірні проблеми з їхнім поверненням.
Якийсь відомий друг, вхожий у ваш дім,
поділиться своїми сокровенними таємницями.
Лев (24.07 — 23.08)
Уважно поставтеся до ко@
мерційних операцій, витрат тощо.
Зірки застерігають від зайвої са@
мовпевненості Левів@чоловіків. Стосунки з
представниками прекрасної статі можуть
вас спантеличити.
Діва (24.08 — 23.09)
Удача буде на боці тих, хто перебу@
ває подалі від дому, подасться в до@
рогу. На вас чекає приємне знай@
омство, подарунок. Вас не підведуть і не об@
дурять ті, хто обіцяв допомогти. Але ви будете
докладати зусиль для подолання перешкод.
Стримайте свої амбіції. Тримайтеся
скромніше, але з гідністю. Виявляйте повагу
до старших. Настав час згадати про свої
обов’язки.
Терези (24.09 — 23.10)
Спрямуйте свої зусилля на прикра@
шання свого житла. Можлива купівля
красивих речей, аксесуарів. З’явить@
ся бажання продемонструвати результати
власних досягнень у творчості, нехай навіть це
буде пов’язано з новими рецептами страв або
вдало вкрученим шурупом.
Скорпіон
(24.10 — 22.11)
Вам треба здобути твердість су@
джень і оптимізм у поглядах на те,
що відбувається. Шукайте позитивне в ма@
лому. Дрібні здобутки – це теж життя, не за@
бувайте про це. Внутрішнє заспокоєння
добре позначаться на справах. Для вас важ@
ливими стануть стосунки, які ви колись не
цінували.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Ви виношуєте нові плани. Ситуація
змушує вас діяти інакше, ніж колись.
Ви здатні здивувати довколишніх.
Але від вас не слід чекати жорстких рішень або
небезпечних дій. З вами вигідно створювати
професійні союзи й творчі спілки. Хороший
період для фінансових вкладень. Можуть мати
місце значні покупки.
Козеріг (22.12 — 20.01)
У царині роботи настає активний
період. У вас з’являться нові
обов’язки. Можливо, доведеться ви@
конувати за інших нескладні справи. Але це
вимагатиме посидючості й часу. Вам можуть
зробити вигідну пропозицію про співпрацю,
але реалізувати її поки не вдасться. Творчий по@
тенціал буде особливо яскравим. Ви можете
виявити себе з несподіваного боку.
Водолій (21.01 — 19.02)
Постарайтеся впорядкувати свої
думки й сконцентрувати увагу на
справах, переконатися в правоті
своїх дій. Справи, за які ви взялися, треба до@
водити до кінця. Ви здатні звернути гори, зро@
бити багато позитивних справ, але вам
потрібне натхнення.
Риби (20.02 — 20.03)
Велике значення матимуть питан@
ня оформлення паперів, доку@
ментів, грошових вкладень. Кон@
такти й зв’язки вкотре дозволять вам не ду@
мати про деякі складнощі життя. У про@
фесійній сфері ви почуваєтеся більше захи@
щеними й успішними.

