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СТОР. 2

Влада
побоюється
Єдиного
Центру

ФОТО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ

Опозиція в Україні чи радше
опозиційність перетворюється
на таку собі загадкову «річ для
себе». Не вдаючись до малозро"
зумілих політологічних викла"
док, її часто трактують як про"
сто діяльність (не завжди навіть
суто політичну) поза владою.
Або всупереч владі. Вияв"
ляється, це так просто: Ти хто? –
Опозиція. – А як це? – Та висту"
паю проти антинародних рі"
шень партії влади.

СУСПІЛЬСТВО

Влада, яка робить
життя в Україні якісним

СТОР. 7

Яку воду
п’ють
українці?
Проблема якості питної води пе"
ретворюється на один із найголов"
ніших викликів для України. Мало
того, чесно відповісти на питання,
яку воду ми п’ємо, чиновники зде"
більшого не наважуються.
X Стор. 6

X Стор. 3
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На сьогодні правильніше з владою конкурувати.
Причому конкурувати без зайвого публічного галасу чи блокування.
Зрештою, якщо влада вкраде ідеї опозиції, то слава Богу
ПОЛІТИКА
ФОТО УНІАН

Ігор Попов:

Влада
побоюється
Єдиного
Центру
Початок на стор.1

о характерно, не
маэ значення, яка
партія нині при
владі, – головне
бути проти. Аби
вважати себе опо
зиціонером, достатньо мати
арсенал дудок, барабанів, яєць
для шпурляння і димових ша
шок, час від часу виходити на
мітинг і кричати «ганьба!», що
все неправильно.
Єдиний Центр цього не
сприймає. Партія активно кри
тикує владу за економічні про
рахунки, зовнішньополітичні
помилки, майже україно
фобську гуманітарну політику,
а також дії стосовно дотри
мання прав та свобод грома
дян. Однак Єдиний Центр не
займатиметься критикан
ством, якщо у влади будуть
вдалі політичні чи економічні
кроки. Мало того, партія може
їх підтримати. Однак до ко
аліції не приєднається за жод
них обставин.
На сьогодні правильніше з
владою конкурувати. Причому
конкурувати без зайвого
публічного галасу чи блокуван
ня. Зрештою, якщо влада вкра
де ідеї опозиції, то слава Богу.
Хоч як це парадоксально, але
така позиція видається мож
новладцям найбільш небез
печною. Будьяким державним
керівникам незалежно від
політичних, релігійних і куль
турних уподобань більше імпо
нує опозиція деструктивна. Бо
горланаагітатора важко про
сто проігнорувати. Можна
звернутися до виборців з відо
звою на зразок «подивіться на
них – рвуться до влади, але
нічого людського не можуть
запропонувати».
Дещо складніше, але теж
приємно боротися владі з опо
зицією пригодованою, ки
шеньковою. Складніше, бо
нацькувати на кишенькових
опонентів громадську думку
майже неможливо. Зате
приємно, бо таких псевдо опо
зиціонерів легше примусити
замовкнути.
Єдиний Центр не належить
до перерахованих варіантів
так званої опозиції. Тому влада
його боїться, і на підтверджен
ня цього можна навести
прості, але красномовні факти.
Звернімо увагу на результати
жеребкування щодо представ
ництва у тервиборчкомах та
ЦВК. Більшість представників
у ТВК отримали «Фронт Змін»,
«Сильна Україна» та ВО «Сво
бода». Результат напередодні
виборів, погодьтеся, красно
мовний.

Щ

Отруєне повітря
Наша політична сила постійно бореться
за екологічну безпеку українців.
Сьогоднішній об’єкт уваги — небезпечний
сміттєспалювальний завод мало не в центрі Києва

І

ноді складається враження, що
можновладці грають у химерну
гру, яку можна назвати випро"
бування громади на міцність.
Наприклад, нещодавно стало ві"
домо про завод з переробки сміт"
тя, який залізничні керівники на"
думали звести неподалік залізнич"
ного вокзалу. Це буде установка на
нерухомій чотириосній залізнич"
ній платформі з виробничою по"
тужністю 400 кг твердих відходів
на добу. Призначення — знищува"
ти сміття, яке ми з вами залиша"
ємо в потягах.
На перший погляд, молодці.
Сміття таки треба кудись дівати, а
якщо залізниця ще й заощадить на
цьому кошти, всім залишається
тільки втішитися. Але є кілька ду"
же неприємних, ба навіть небез"
печних нюансів. Почнімо з голов"
ного.
У політиці розвинених держав
важливе місце відводиться збере"
женню чистого довкілля, а один із
найважливіших чинників цього
збереження — проблема перероб"
ки сміття. Справа ця непроста й не"
дешева, але давно підраховано, що
хороший сміттєпереробний завод
досить швидко окупається. І не
тільки коштом продукції, яку на
ньому виробляють, а й через звіль"
нення територій від сміттєзвалищ,
зменшення забруднення довкілля.
Дорожнечу справжнього сміттє"
переробного заводу зумовлює на"
самперед величезна кількість
складних фільтрів, які затримують
небезпечні викиди, система моні"

торингу та можливість високотем"
пературного спалення сміття.
Останнє, до речі, убезпечує від
утворення діоксинів — надзвичай"
но токсичних сполук, які не витри"
мують високі температури. Є ще
одна важлива обставина. Перероб"
ний завод мав би, власне, перероб"
ляти сміття. На виході ми можемо
отримати екологічно чисті буді"
вельні матеріали, нехарчові полі"
мери, біопаливо.

проект «Несамохідне транспортне
обладнання для технічного обслу"
говування верхньої будови колії
залізниці з переробкою твердих
відходів» відповідає вимогам чин"
ного санітарного законодавства
України. Зрозуміло, що назва про"
екту пересічну людину просто за"
жене в глухий кут, але питання в
іншому.
Перше. Чи компетентна санепі"
демслужба оцінити весь негатив"

Леся Оробець: «Є підстави припустити наявність
корупційного складника при підготовці
дозвольного висновку, тому ми вимагаємо
вжити заходів прокурорського реагування»
Тепер повернімося до згаданого
вище об’єкту залізничників. Якщо
підприємство чи установка пере"
робляє сміття просто на дим, то це
в жодному разі не сміттєперероб"
ний завод, а сміттєспалювальний.
По"друге, якби Укрзалізниця виді"
ляла гроші на справді потужні
фільтри, навряд чи вона обмежи"
лася б простою платформою. Таке
капіталовкладення личить чима"
лому заводу, на якому, нагадуємо,
можна було б добре заробити.
Натомість місцевій громаді
представили несподіваний доку"
мент — висновок санітарно"епіде"
міологічної експертизи, причому з
усіма печатками і на бланку Міні"
стерства охорони здоров’я. І тут по"
чинаються найприкріші протиріч"
чя. Згідно з усіма документами,

ний вплив на навколишнє середо"
вище? Однозначно ні. Друге. Одна
з головних вимог до таких об’єк"
тів — віддаленість від житлових
будинків щонайменше на півкіло"
метра. Згідно з документацією,
найближче житло розташовано
метрів за 200.
Отже, хтось когось нахабно ду"
рить. Або залізничники МОЗ, або
МОЗ усіх, або… Як заявила народ"
ний депутат України, лідер партії
«Єдиний Центр» Леся Оробець,
висновок відповідних служб воче"
видь сфальсифікований, відтак
треба вимагати повторної експер"
тизи, об’єктивної і фахової. «Є під"
стави припустити наявність ко"
рупційного складника при підго"
товці висновку, тому ми вимага"
ємо вжити заходів прокурорсько"

го реагування, — каже депутат. —
Є далеко не всі документи по спра"
ві, і ми готуємо повний пакет ін"
формації для громадських струк"
тур… Якщо ж небезпечний завод
зі спалення сміття вже працює,
хтось має сісти за ґрати».
А головне, переконані активісти
Єдиного Центру, подібні об’єкти в
жодному разі не можна будувати в
наших містах без попередніх гро"
мадських слухань за участі поваж"
них незалежних екологічних орга"
нізацій. Слухання відбудуться
неодмінно: на адресу голови Со"
лом’янської районної ради, котрий
має візувати заяву про наміри мон"
тажу небезпечного сміттєспалю"
вальника, надійшла рекордна кіль"
кість письмових протестів меш"
канців навколишніх будинків.
Треба сказати, що простою спро"
бою закрити небезпечний завод
робота Єдиного Центру не обме"
жується. Горезвісна платформа —
поодинокий випадок. Цей проект
просто зарубають у зародку, але чи
встигнуть охоронці довкілля про"
стежити за іншими схожими пору"
шеннями? Очевидно, державі слід
узагалі переглянути законодав"
ство, яке стосується чистоти нав"
колишнього середовища.
Єдиний Центр у своїй програмі
«Якісна Україна» наголошує на по"
требі створити умови для ведення
екологічного бізнесу (розведення
дерев, кущів і квітів) та розшири"
ти площі зелених насаджень у міс"
тах. Крім того, партія вимагає на"
дати податкові пільги підприєм"
ствам і приватним підприємцям,
які збирають та переробляють
сміття.
Крім пільг, у програмі виписано
і, скажемо так, обов’язки та відпо"
відальність підприємців за чисто"
ту природи. Законодавчо запрова"
дити обов’язкове очищення вики"
дів промислових підприємств, на"
дати органам місцевого самовря"
дування право ініціювати закрит"
тя підприємств за недотримання
екологічного законодавства і стан"
дартів — цього вимагає у своїй
програмі партія «Єдиний Центр».
МИКОЛА МАКОВІЙ
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Влада, яка робить
життя в Україні якісним
Партія «Єдиний Центр» іде на вибори з чіткою
програмою, яка отримала назву «Якісна Україна».
Однак можна сказати, що партійці давно вже
взялися будувати якісну Україну — державу,
у якій пріоритетами є людина, суспільство, країна.
Наша сьогоднішня розповідь про роботу кількох
яскравих керівників — членів Єдиного Центру
МІСТО ГОРОХІВ
(ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ)

МІСТО ЗОРИНСЬК
(ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ)

З"поміж десяти кандидатів на
посаду міського голови — а та"
кої кількості претендентів досі
ніколи не було — горохівці обра"
ли саме Віктора Годика, свого
часу наймолодшого сільського
голову в Україні (з 22 років його
протягом трьох скликань обира"
ли головою Мирненської сільсь"
кої ради).
Минулого року Горохів на
103% виконав бюджет міської
ради. У місті поклали асфальто"
ве покриття на кількох вулицях,
створили кооператив для будів"
ництва індивідуального житла.

Зоринськ належить до найпро"
блемніших міст у Луганській
області. Розташоване воно в Пе"
ревальському районі, а населен"
ня складає 9 тисяч осіб.
«Головна проблема міст, та"
ких як Зоринськ, у тому, що
бюджет формується на підставі
рішення місцевої ради тієї тери"
торії, якій адміністративно під"
лягає місто, у нашому випадку
Перевальської районної ради, і
коштів виділяється набагато
менше, ніж потрібний мінімум.
Ми мусили звернутися до Міні"
стерства фінансів з проханням
перевірити діяльність Пере"
вальської райради», — розпові"
дає мер Зоринська Микола
Козюберда.
Завдяки зусиллям мерії по"
кращилася ситуація з водопо"
стачанням, тепер вода в місті є
і вранці, і ввечері. Окремо тре"
ба сказати, що на момент при"
ходу в мерію Миколи Козюбер"
ди рівень газифікації житла
становив лише 35%, а сьогодні
цей показник — 80%.

МІСТО МУКАЧЕВЕ
(ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ)
Посаду мера Мукачева Золтан
Лендьєл обійняв у листопаді
2008 року, а до того він був се"
кретарем міської ради. За цей
час Мукачеве двічі входило до
десятки найрейтинговіших
міст України. Наприклад, 2008
року журнал «Фокус» у списку
найкомфортніших для прожи"
вання населених пунктів Укра"
їни поставив Мукачеве на шос"
те місце. А вже нинішнього ро"
ку Мукачеве посіло почесне
п’яте місце, поступившись ли"
ше Харкову, Києву, Івано"Фран"
ківську і Чернівцям.
«Мукачівські підприємства
“Карпати"Інтерконтиненталь”
та “Едельвейс"Лего” єдині в Ук"
раїні, звідки зарубіжні інвесто"
ри не пішли навіть в умовах
кризи», — розповів Золтан Лен"
дьєл. У січні 2010 року міськви"
конком підписав з австрійцями
угоду про створення спільного
підприємства для збору й ути"
лізації відходів. Нині воно ус"
пішно працює, а партнери за"
певняють: мукачівський про"
ект стане зразково"показовим
для всієї України.
З метою вирішити проблему
водопостачання перебудовано
станцію підйому води, водо"
провідні мережі на центрально"
му водозаборі, замінено кіло"
метри розподільчих водогонів,
що дало по місту суттєву еконо"
мію води.
МІСТО ЧОП
(ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ)
Мер «західних воріт України» Га"
лина Цар починала з того, що
виділила кошти на зміну систем
опалення в місцевих школах.
Потім за чотири роки вдалося
відремонтувати дахи практично
в усіх міських багатоповерхів"
ках, покращити в Чопі систему
водопостачання, відремонтува"
ти дороги, облаштувати дитячі
майданчики й озеленити місто.
І якби місцевим бюджетам зали"
шали більше коштів, комуналь"
ні успіхи мера були б іще вагомі"
шими.

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
За результатами VIII загально"
міського відкритого рейтингу
популярності рівнян «Гордість
міста», в номінації «Найкраща
доброчинна акція» переміг ке"
рівник секретаріату Рівнен"
ської обласної організації Єди"
ного Центру, депутат міськради
Сергій Паладійчук. Сергій Бог"
данович опікується навчальни"
ми закладами області: спеціалі"
зованим дошкільним дитячим
будинком, де виховуються діти
з особливими потребами, ЗОШ
№ 18 міста Рівне, ЗОШ І–ІІ сту"
пенів та закладом дошкільної
освіти в селі Федорівка Го"
щанського району. Крім того,
Сергій Паладійчук забезпечив
повну комп’ютеризацію всіх за"
гальноосвітніх шкіл міста.
Загальнообласна акція «Вря"
туй дитячі життя», яку ініціював
Сергій Паладійчук, покликана
допомогти дітям, хворим на лей"
кемію. Акція проводиться вже
п’ятий рік поспіль та передбачає
не тільки здавання донорської
крові для хворих дітей, а й зби"
рання доброчинних коштів.

МІСТО ГОРОДОК
(ХМЕЛЬНИЧЧИНА)
Городок — один із районних
центрів Хмельниччини, де по"
ряд з українцями компактно
проживають поляки. Горо"
доцький міський голова Віктор
Хоптинець уже другий термін
обіймає посаду, яка вимагає
толерантності у ставленні до
обох громад. Віктор Анатолійо"
вич завжди був прихильником
того, щоб зусилля обох громад
спрямовувалися в одне русло.
Найголовніше для міста —
вчасне і якісне водопостачан"
ня, прибирання міської терито"
рії, благоустрій міста. Завдяки
реформуванню комунальних
підприємств вдалося серйозно
покращити їхню роботу. Най"
більше напрацювання — це пе"
реведення житлового й кому"
нального фонду на індивідуаль"
не опалення, внаслідок чого
люди побачили велику еконо"
мію у розрахунках за викорис"
таний газ.
МІСТО ХРИСТИНІВКА
(ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ)
Протягом першого ж року пере"
бування Миколи Наконечного
на посаді христинівського місь"
кого голови завдяки контролю
за надходженням бюджетних
коштів вдалося досягти суттєво"
го перевиконання міського бю"
джету. Збільшилися видатки на
соціальний захист населення,
знайдено можливість допомага"
ти пенсіонерам продуктами
харчування та надавати їм мате"
ріальну допомогу на лікування.
Після реконструкції свердло"
вин у місті покращилося водопо"
стачання. Виконано чималі обся"
ги робіт для очищення міської ка"

налізаційної системи, відновлено
поточні ремонти житлових бу"
динків. Узимку, щойно почина"
ються снігопади, на вулицях по"
стійно працює снігоприбиральна
техніка, незважаючи на час.
Міський голова Микола Нако"
нечний переконаний, що міську
владу обрано для захисту й до"
тримання інтересів жителів мі"
ста. Тому, на його думку, всі рі"
шення міської влади мають бути
узгоджені з простими членами
громади.
МІСТО ЧЕРНІГІВ
Чернігівська обласна організація
Єдиного Центру, яку очолює Во"
лодимир Приходько, взяла шеф"
ство над учнями Комарівської
школи"інтернату. Тут живуть і
навчаються діти з багатодітних
родин, діти"сироти, діти, чиїх
батьків позбавлено батьківських
прав. Не залишаються без уваги
й самотні вихованці з притулку
для неповнолітніх «Надія».
Приділяється увага дітям, які
лікуються в Чернігівському цен"
трі реабілітації дітей"інвалідів
«Відродження». Доброчинність і
турбота не оминають маленьких
пацієнтів дитячого психоневро"
логічного диспансеру в селі Ха"
лявин Чернігівського району.
Перелік реальних справ партій"
ців Єдиного Центру можна продов"
жувати без кінця. Адже в лавах пар"
тії — десятки міських і сільських го"
лів, депутати місцевих рад, керівни"
ки держадміністрацій різного рів"
ня. Єдиноцентристи переконані,
що саме ця самовіддана професій"
на робота і є запорукою перемоги
на місцевих виборах 31 жовтня.
СТЕПАН КУЩ
ФОТО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ
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ІНТЕРВ’Ю З ЛІДЕРОМ

В ТЕМУ
ФОТО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ

Володимир
БОНДАР:

Партія «Єдиний Центр» звертається
до зарубіжних держав та впливових
міжнародних організацій з проханням
відрядити своїх спостерігачів
для контролю за ходом місцевих
виборів в Україні 31 жовтня

Шлях до Якісної України
ми почали
ще п’ять років тому

Я

к розповів лідер партії
Ігор Попов, є кілька при
чин, чому Єдиний Центр
мусив звертатися до між
народної спільноти з
власної ініціативи. Поперше,
партія бачить нагальну потребу в
неупередженому моніторингу пе
ребігу виборчої кампанії, стану
дотримання правових і демокра
тичних норм, встановлення об’єк
тивних результатів голосування.
Подруге, представники влади
з незрозумілих причин не поспі
шають запрошувати іноземних

Один із лідерів Єдиного Центру, голова Волинської
обласної партійної організації Володимир Бондар
розповідає, що ще п’ять років тому почав
реалізовувати тези, викладені в партійній програмі
«Якісна Україна». Йдеться про впровадження
енергоощадних технологій у своєму регіоні.
Далі про це та про інші аспекти життя Волині
напередодні місцевих виборів
— Володимире Нальковичу, ми
дочекалисятаки передвиборчих
перегонів. Скажіть, у чому Ви
вже зараз убачаєте особливість
їх перебігу в Західній Україні?
— Звісно, на Сході України є до
мінантна політична сила, яка нині
при владі, і це впливає на форму
вання їхньої виборчої специфіки. У
нас теж є своя домінантна сила,
причому не одна. І на Заході Украї
ни прикметно те, що ці сили на сьо
годні не володіють серйозним кад
ровим потенціалом, а отже, не мо
жуть претендувати на серйозний
результат. На мою думку, тут, на За
ході України, люди будуть обирати
не стільки політичні партійні брен
ди, скільки конкретних людей, їхні
програми і їхнє бачення. Особливу
ж увагу звертатимуть на їхню здат
ність вирішувати завдання цих про
грам та доводити розпочате до ло
гічного завершення. Тобто обира
тимуть за конкретними справами,
а не за політичним гаслами. Хоча,
безперечно, причетність людей до
тієї чи тієї політичної ідеології на за
ході країни теж матиме значення.
Ще один специфічний момент: сьо
годні влада чинить наступ на ті по
зиції, які в Західній Україні є клю
човими, серйозними і важливими.
Це свобода слова, свобода особис
тості, українська мова і терито
рія її поширення. Суспільство
негайно реагує на такі речі,
отож ці відгуки матимуть
місце і в риториці багатьох
політичних партій. А ще в
суспільстві простежується
тривога за ці речі, адже це
об’єктивні явища, завою
вання української незал
ежності.
— Ви згадали про кад
рову проблему. За нео
фіційною інформацією,
одна з партій націоналде
мократичного фронту нині
скаржиться на те, що їй бракує
кандидатівмажоритарників.
На Вашу думку, чому так? І чи
матиме таку проблему Єдиний
Центр у Вашому регіоні?
— Я не зосереджувався б на
якійсь конкретній політичній пар
тії. Скажімо, у нас на Волині орга
ни влади наполегливо працюють з

активістами різних політичних
партій і в багатьох випадках вима
гають від них переходити з різних
політичних сил до владної політич
ної структури або не балотуватися
від тих політичних партій, які ни
ні поза коаліцією. Сьогодні можна
сміливо балотуватися від Партії ре
гіонів, від блоку Литвина, від
«Сильної України». А вже якщо від
Єдиного Центру, то виникають
певні проблеми. Влада досить рев
ниво ставиться до того, що поваж
ні, авторитетні люди йдуть у нашу
партію. Однак сьогодні у нас немає
прикладів масового виходу з пар
тії, особливо ключових фігур. Нав
паки, є випадки, коли люди непар
тійні, попри тиск, висловлюють
бажання балотуватися від Єдино
го Центру. Це і повага, і відповідь
владі, яка в такий спосіб хоче при

Люди сьогодні
дедалі менше
довіряють
порожнім
обіцянкам

мусити людей повірити в гасла, під
якими виступають провладні пар
тії. Ці методи вже не працюють, і
виборча історія в Україні доводить,
що серйозних результатів у такий
спосіб не здобути.
А стосовно кадрового потенціа
лу політичних партій скажу, що
всі вони відчули на собі тиск вла
ди, тому у когось зникло бажання
балотуватися від цих партій. Адже
люди в перспективі побоюються
можливих репресії чи якихось не
гативних наслідків їхньої політич
ної діяльності.
— Навіть якщо не брати до ува
ги передвиборчі моменти, Ви
особисто стикалися з тим, що
виконавча влада (центральна чи
обласна) публічно демонструва
ла своє негативне ставлення?
— Особисто зі мною такого не
траплялося. У мене чималий дос
від громадської і політичної робо
ти і я знаю, що влада вже не раз пе
реконувалася: на представників
політичних партій, їхніх лідерів не
так просто вплинути якимись пуб
лічними чинниками. Адже влада
сприймає нас не як політичних
партнерів, а радше як конкурентів.
Хоча при цьому розуміє, що діяль
ність теперішньої влади великого
авторитету у людей не здобуде, що
обіцяних напередодні президент
ських виборів реформ сьогодні ні
хто не проводить, що суспільство
не розвивається, а поволі відкочу
ється назад. Яскраву ідею влада не
запропонувала ні в центрі, ні в ре
гіонах. Навпаки, вона затягує ви
рішення соціальних проблем,
намагається
на них не реа
гувати, приховува
ти. Це дуже прикро, бо
рано чи пізно ці пробле
ми знайдуть своє суспільне
вираження, і від цього про
владним партіям легше не буде.
— Єдиний Центр пропонує ни
ні передвиборчу програму з
промовистою назвою «Якісна
Україна». Один із найважливі
ших кроків у побудові такої
країни — прагнення до стабіль
ного й недорогого тепла та
електрики. Ви пішли цим шля

Міжнародна спільнота —
гарант чесних виборів

спостерігачів. «Народні депута
ти України від Єдиного Центру
офіційно звернулися до Прези
дента Віктора Януковича з за
кликом зробити відповідне за
прошення. Однак Банкова явно
не поспішає з таким диплома
тичним кроком, хоча виборча
кампанія вже розпочалася», —
зазначив Попов.
Експерти Єдиного Центру не
безпідставно прогнозують про
блемність виборчих перегонів і
пояснюють це напруженою полі
тичною ситуацією в державі та
ФОТО УНІАН

хом ще п’ять років тому, коли
були губернатором Волині. Як
Вам це вдалося?
— Так, тоді вдалося втілити в
життя енергоощадні технології і в
результаті ми замінили всі енер
говитратні теплообслужні систе
ми. В межах області це було 30–40
котлів, рівень ККД яких становив
лише 30%. Ми замінили їх на
90%ві і втричі зекономили на
коштах, які виділялися на енерго
носії. Окремим розпорядженням
наголошувалося, що має бути аль
тернатива газу. Якщо це котли, то
вони мають бути або розрахова
ними на тверде паливо, або бодай
універсальними. Ми суттєво
зменшили споживання газу, пе
рейшовши на тверде паливо. Ска
жімо, тільки в Луцьку встановили
автономні котельні в таких со
ціальних об’єктах обласної кому
нальної власності, як бібліотека
імені Олени Пчілки, онкодиспан
сер, тубдиспансер, обласна клініч
на лікарня, геріатричний будинок
(тут виконали весь комплекс з
енергозбереження), обласний
драмтеатр. Унаслідок цього суттє
во заощадили бюджетні кошти на
наступний рік, тобто залишили їх
у системі і потім змогли викорис
тати на інші заходи — побудува
ти школу чи лікарню. Загалом
протягом 2005–2007 років бю
джетні кошти почали істотно на
копичуватися ще й завдяки залу
ченим інвестиціям, урештірешт
їх стало в 16 разів більше, ніж за
попередні періоди. У місті відкри
ли свої підприємства такі компа
нії, як Nestle і Kromberg&Shubert,
створивши робочі місця для тисяч
волинян. У результаті ми вивели
область на перше місце за показ
никами промислового розвитку.
Ми вже тоді намагалися, щоб жит
тя в окремому регіоні України, на
Волині, справді, не на словах, а в
конкретних справах, ставало якіс
ним.

— Я певен, що це той потрібний
кожному лучанинові мінімум,
який зробить його життя комфорт
ним і дозволить зекономити. Люди
сьогодні дедалі менше довіряють
порожнім обіцянкам і керуються
принципом: краще один раз поба
чити, ніж сто разів почути. Тож уже
до початку опалювального сезону
лучани отримають беззаперечний
доказ ефективного енергозбере
ження. А саме звичайнісінький
дев’ятиповерховий будинок у нас у
Луцьку на проспекті Перемоги, 10,
у якому ми зараз проводимо термо
модернізацію, тобто покращуємо
здатність будівлі зберігати тепло,
та реновацію — відновлюємо і кон
сервуємо цілісність конструкцій
споруди задля продовження термі
ну експлуатації. Сьогодні в цьому
будинку практично завершено ро
боти з утеплення фасаду, наразі

Яскраву ідею влада
не запропонувала
ні в центрі, ні в регіонах.
Навпаки, вона затягує
вирішення соціальних
проблем
вікна в під’їздах міняються на пла
стикові, а на черзі — монтування
індивідуального теплового пункту.

— У який же спосіб відбуваєть
ся економія?
— У будинку попередньо прове
ли повний енергоаудит, визначи
ли всі больові «теплові» точки. Ін
дивідуальний тепловий пункт до
зволить регулювати температуру
за показниками зовнішнього по
вітря. Регулівні механізми не від
биратимуть тепло, якщо його ви
стачатиме, відповідно лічильник
його не рахуватиме. Якщо ж буди
нок потребуватиме більше тепла,
то система автоматично «повідо
мить» про це котельню.
— Навесні цього року Ви оголо
Зрозуміло, мешканцям не під
сили про свій намір балотува
силу було б реалізувати цей про
тися на посаду луцького місь
ект самостійно. Але вони створи
кого голови і за основу своєї
ли об’єднання співвласників бага
передвиборчої кампанії знову
токвартирних будинків (ОСББ) і
берете енергозбереження. Вва фактично стали пілотним проек
жаєте, що за цим майбутнє?
том з енергозбереження. Скажу

відверто, у будинках, де є ОСББ,
легше працювати: вони добре
знають свої проблеми і налашто
вані їх вирішувати спільними зу
силлями. Прикро визнавати, але
міська влада не допомагає їм у
цьому. Я ж хочу, щоб Луцьк став
справді європейським містом, у
якому технічні новинки застосо
вують для добра людям. Для бу
динку № 10 на проспекті Перемо
ги ми знайшли інвестора. Проект
дорогий — вартість фасаду за
приблизними підрахунками скла
дає 1 млн 917 тис. грн. плюс 254
тис. грн. на монтаж індивідуаль
ного теплового пункту. Окупність
при нинішніх тарифах — 3–5 ро
ків. Не кожен інвестор погодить
ся «заморозити» свої гроші на та
кий тривалий термін. Але ми до
мовилися з енергосервісною ком
панією «Луцькі комунальні систе
ми», яка буде виконавцем послуг
з опалення й гарячого водопоста
чання, але на 7% дешевше від та
рифів, затверджених міськрадою.
Інша частина зекономлених гро
шей піде в рахунок погашення
вкладених інвестицій.
Нині ми проводимо в місті те
плоенергоаудит будинків і підби
раємо ті, які зробимо найперше
— незалежно від результатів ви
борів. Хоча нам конче потрібна
така влада, яка не сповідувала б
чистої води політику, а воліла б
політику самоврядування! На
превеликий жаль, держава сьо
годні немає єдиного вектору що
до впровадження енергоощадних
систем. Вона має органи, які по
винні цим займатися, людей, де
кларації, але немає державної по
літики — і крапка.
— Важко уявити, що при такій
тотальній зайнятості Ви знахо
дите час, аби побути в родин
ному колі.
— Часу справді обмаль, але я
пишаюся своїми рідними і глибо
ко вдячний їм за те, що вони розу
міють нюанси моєї роботи, виба
чають, коли доводиться в бук
вальному розумінні викроювати
для них час. Але ці хвилини, коли
можна побути разом, просто чу
дові! До речі, цього літа ми з дру
жиною Світланою відзначили 20

років нашого весілля. Хоча зна
йомі вже 32 роки, бо навчалися в
одному класі, починаючи з че
твертого, коли я перейшов до
луцької гімназії № 14. Загалом
наш клас дуже дружний, ми й до
сі щороку збираємося. А двоє на
ших однокласників теж невдовзі
після закінчення школи побрали
ся. От цього літа і був той чудовий
момент — домашнє свято з наго
ди 20тої річниці одруження. Ра
зом з нами була й наша донька,
тепер уже другокурсниця Київ
ського національного лінгвістич
ного університету. Цікаво, що Оля
закінчила з золотою медаллю ту
саму гімназію № 14, що й ми зі
Світланою. Взагалі, вона у нас дів
чинка серйозна і самостійна, ці
леспрямована така дитина. Ми
іноді жартуємо, що з часом я ма
тиму особистого перекладача. Хо
ча в ідеалі треба самому володіти
мовами.
— Тобто у Вашій родині всі
прагнуть самореалізуватися?
— Вважаю, що ми з дружиною
досягли багато з того, про що
мріяли. Оля ще на шляху до мети.
Моя дружина Світлана Василівна
за фахом лікар, у нашому місті во
на заслужила шану й повагу від
людей як професіонал і дуже муд
ра жінка. До речі, хоч які посади я
обіймав, Світлана жодного разу
не захотіла залишитися вдома до
могосподаркою. Вона вважає, що
не для того навчалася шість років
в медінституті, три роки в інтер
натурі та плюс десять років прак
тики, щоб одного дня сісти, згор
нувши руки. У цьому сенсі вона
дуже відповідальна за свій вибір,
і я безмежно поважаю її за це. Хо
ча, мушу визнати, через мою хро
нічну зайнятість дівчата навчили
ся обходитися без мене в побуто
вих справах. Та коли треба вирі
шувати якісь стратегічні момен
ти, останнє слово за мною. Тому
навіть те, що я балотуюся на поса
ду міського голови, вони сприй
няли як належне, мовляв, ніхто й
не сумнівався. Вони й тут усіляко
підтримують мене. А загалом, як
що підсумувати сказане, то у влас
ній родині я теж (сміється. —
Авт.) лідер.

публічними обвинуваченнями
влади в обмеженні свободи сло
ва і зібрань. Для запобігання по
рушенням потрібна присутність
незалежних міжнародних спо
стерігачів.
«Три останні виборчі кампанії
проходили під пильним нагля
дом іноземних спостерігачів.
Світ визнав їх демократичними,
а результати об’єктивними. Ми
розраховуємо, що такими будуть
і вибори 31 жовтня, — підкре
слив Ігор Попов. — Єдиний
Центр сподівається, що його за
прошення не залишиться поза
увагою світових столиць. Адже
це перші вибори після повної
зміни влади в Україні».
Єдиний Центр цілком при
хильно поставився до запрошен
ня іноземних спостерігачів Пар
тією регіонів. Але фахівці наго
лошують: це зовсім не означає,
що спостерігачів кличе укра
їнська держава. Крім того, єди
ноцентристи висловлюють пев
ні сумніви в об’єктивності спо
стерігачів, котрих запросила
владна партії.
Лист за підписом лідера Єди
ного Центру Ігоря Попова наді
слано в посольства держав «ве
ликої вісімки» та країн, які ме
жують з Україною. Послання ад
ресовано також міжнародним
структурам, серед яких Євро
парламент,
Парламентська
асамблея Ради Європи, Парла
ментська асамблея та Бюро з де
мократичних інститутів і прав
людини ОБСЄ, Парламентська
асамблея НАТО, Міжпарламент
ська асамблея країнучасниць
СНД, низка поважних неурядо
вих організацій, зокрема Євро
пейська мережа організацій, які
спостерігають за виборами
(ЕНЕМО), Міжнародна органі
зація спостереження за вибора
ми «CISЕМО», Світовий кон
грес українців, Фонд Конрада
Аденауера, Міжнародний респу
бліканський інститут, Українсь
кий конгресовий комітет Аме
рики та інші.

Українці спілкуватимуться з лідерами
Єдиного Центру у своїх регіонах

Р

озпочався регіональний
тур лідерів Єдиного Цен
тру. З 6 вересня лідери пар
тії Віктор Балога, Вадим Кара
сьов, Ігор Кріль та Ігор Попов
уже відвідали з робочими по
їздками 13 регіонів України:
Донецьку, Запорізьку, Івано
Франківську, Кіровоградську,
Миколаївську,
Рівненську,
Сумську, Тернопільську, Хар

ківську, Херсонську, Хмель
ницьку, Черкаську та Черні
вецьку області.
У рамках туру лідери зустріча
лися з партактивом і громадою
регіонів, а також узяли участь у
круглих столах, провели прес
конференції. На зустрічах пар
тійців із виборцями й представ
никами ЗМІ йшлося головно про
шляхи вирішення економічних,

соціальних та культурних про
блем держави і регіонів.
Окремо й докладно лідери роз
повіли про перспективи майбут
ніх місцевих виборів, шляхи спів
праці з усіма демократичними си
лами України, способи запобігти
фальсифікації результатів вибор
чих перегонів. У планах лідерів
Єдиного Центру — протягом мі
сяця об’їхати всі регіони України.

Співпраця заради демократії

П

артія «Єдиний Центр» про
понує всім політичним си
лам співпрацювати на най
ближчих місцевих виборах. Це
має стати на заваді фальсифіка
ціям або й зриву виборчого про
цесу. Єдиний Центр перекона
ний, що така співпраця вигідна
всім без винятку партіям і засвід
чить зрілість української демо
кратії.
Про це заявили лідери Єдиного
Центру і нагадали представникам
партій та виборцям, що нинішня
кампанія проходитиме в досить
складних умовах через напруже
ну політичну ситуацію в країні.

Минули президентські вибори,
центральну владу повністю сфор
мовано, а тому на місцях можли
ві найрізноманітніші зловживан
ня в процесі формування місце
вих влад.
Єдиний Центр як учасник вибо
рів зацікавлений у якнайширшо
му контролі за виборами. На дум
ку єдиноцентристів, такий кон
троль можна здійснювати в кіль
кох напрямках. Насамперед це
координація роботи груп спосте
рігачів на виборчих дільницях.
Важливим кроком стане також
спільний паралельний підраху
нок голосів.

А найголовнішою залишається
узгоджена позиція під час фор
мування виборчих комісій.
Останній пункт, переконані по
літологи Єдиного Центру, особ
ливо важливий. «Навіть розгалу
жена мережа організацій Єдино
го Центру не зможе самостійно
забезпечити стовідсоткову при
сутність 2–3 осіб на кожній ви
борчій дільниці. Про потребу
уважно контролювати кампанію
і підрахунок голосів на місцевих
виборах нам підказують і наші
регіональні партійці, і звичайні
виборці», — зазначив лідер Єди
ного Центру Ігор Попов.
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Яку воду
п’ють українці?
Початок на стор. 1

Ще донедавна Україна взагалі
жила за старими стандартами яко"
сті питної води, розробленими
1982 року. Зрештою, спеціалісти
зрозуміли, що надалі керуватися
стандартами, яким майже три де"
сятиліття, не можна, і Міністерство
охорони здоров’я України наказом
від 19 серпня 2010 року запровади"
ло нові, у яких за окремими показ"
никами встановлено суворіші ви"
моги до якості питної води.
Та видати наказ ще не означає
втілити його в життя. Передбаче"
ну новими стандартами якість не
можуть забезпечити очисні спо"
руди, які функціонують у нашій
державі. Це визнають представ"
ники компаній, що постачають
воду в оселі українців. «Наші
очисні споруди не можуть пода"
вати воду, яка за певними показ"
никами відповідала б цим стан"
дартам», — зізналася заступник
начальника технологічного від"
ділу департаменту експлуатації
водопровідного господарства
компанії «Київводоканал» Вікто"
рія Гармаш. Якщо таку невтішну
картину маємо в столиці, то про
якість води, яку отримують спо"
живачі в регіонах, годі й говори"
ти. Партія «Єдиний Центр» наго"
лошує на гострій потребі довести
якість питної води у водопровід"
них мережах до європейських
стандартів. Крім того, в багатьох
містах України поширена подача
води за графіком. Єдиний Центр
наполягає на забороні цієї прак"
тики, яка призводить до бакте"
ріального забруднення води у во"
допровідних мережах.
Уже протягом чотирьох років,
починаючи з 2006"го, в Україні
реалізовується загальнодержав"
на програма «Питна вода Украї"
ни». Її мета — забезпечити насе"
лення достатніми об’ємами якіс"
ної питної води за економічно
обґрунтованими тарифами. В
рамках цієї програми мають бу"

ти оновлені водопровідні й кана"
лізаційні мережі, очисні споруди,
насосні станції, адже на сьогодні
більша частина обладнання вже
відпрацювала нормативний тер"
мін експлуатації і перебуває в
аварійному стані.
На жаль, від самого моменту
ухвалення програма «Питна вода
України» фінансується за залиш"
ковим принципом. При річній
потребі у 2 млрд грн. в бюджеті
2008 року було закладено 850
млн грн., у бюджеті 2009 року —
50 млн, а в бюджеті 2010"го —
500 млн. Насправді програму
профінансовано на 15–16%. За
словами міністра житлово"кому"
нального господарства України
Юрія Хіврича, за 4 роки реаліза"
ції програми на неї було виділе"
но біля 200 млн грн. Навіть обме"
жені ресурси, передбачені дер"
жавним бюджетом на потреби
водного господарства, не завжди
доходять до підприємств.
При цьому єдиною можливістю
вивести галузь із кризи залиша"
ється забезпечення адекватного
бюджетного фінансування. За
словами народного депутата
України, лідера Єдиного Центру
Василя Петьовки, програма «Пи"
тна вода» — це не просто вирі"
шення питання якості самої води
та зменшення масштабів інфек"
ційних захворювань, а й ком"
плексна підтримка вітчизняних
виробників труб, будівельних ма"
теріалів, устаткування, реформу"
вання житлово"комунальної сфе"
ри, створення робочих місць. На
думку Василя Петьовки, зараз ця
програма особливо актуальна для
тих регіонів, де питна вода нея"
кісна через промислове забруд"
нення — для Донецької, Запорізь"
кої, Луганської областей. «Тим
більше, що саме в цих областях
найгостріше стоїть потреба ство"
рення нових робочих місць», —
підсумував політик.
НАТАЛІЯ ВИНОГРАДОВА

Шкільне харчування:
не довіряй і перевіряй
«Класний керівник — ваша шкільна мама», —
повторюють турботливі батьки, готуючи дітлахів у перший
клас. «Школа — друга родина», — продовжують вони.
На такій філософії виросло не одне покоління українців,
та сьогодні ці твердження вже ставляться під сумнів

ФОТО PHL

П

оняття «сім’я», «роди"
на» передусім асоцію"
ються з любов’ю, тур"
ботою, безпекою. На"
томість останні події
свідчать, що батьки не мо"
жуть бути впевненими, що в
школі здоров’ю їхніх дітей ні"
чого не загрожує. Немає га"
рантії, що ще вранці абсолют"
но здорові діти повернуться
додому після навчання в тако"
му самому доброму стані. 67
госпіталізованих учнів євпа"
торійської школи № 12 — яс"
краве тому свідчення. Школя"
рам встановили попередній
діагноз — бактеріальна киш"
кова інфекція.
Хто і в який спосіб повинен
відповідати за це перед дітьми
і їхніми батьками? «Сьогодні в
Україні немає закону, який
встановлював би вимоги до
продуктів харчування для дітей
дошкільного й шкільного віку,
підлітків», — констатує лідер
Єдиного Центру Ростислав Ва"
ліхновський.
Питання організації харчу"
вання учнів, безперечно, одне
з найболючіших в освітян"
ській галузі. Санепідемстанції
мають право перевіряти хар"
чоблоки в школах лише раз на
рік. Чи може це гарантувати
безпеку школярів? Навчальні
заклади підписують угоди з
різними підприємствами про
харчування дітей. Керівни"

цтво шкіл не вимагає від пер"
соналу харчоблоків підтвер"
дження їхньої професійної
підготовки, не виставляє ква"
ліфікаційні вимоги. Часто
продукти, з яких готують обі"
ди в шкільних їдальнях, не пе"
ревіряються, а умови їх збері"
гання не контролюються.

Керівництво шкіл
не вимагає
від персоналу
харчоблоків
підтвердження
їхньої професійної
підготовки,
не виставляє
кваліфікаційні вимоги
За словами Ростислава Валіх"
новського, в Україні десь дві
третини дітей віком до 14 років
мають хронічні захворювання.
«Внаслідок цього до 80% ви"
пускників шкіл обмежені у ви"
борі професії, а понад 40% до"
призовників через стан здоров’я
і рівень фізичного розвитку не
відповідають вимогам армійсь"
кої служби», — підкреслює лідер
Єдиного Центру. Фахівці ствер"
джують, що більше як у третини
підлітків одна з причин хвороб
(затримка росту, анемія, карієс,
хвороби шлунково"кишкового

тракту) — незадовільна якість
харчування, організованого у
школах.
В Україні відсутня система
швидкого інформування спожи"
вачів про безпеку і якість продук"
тів харчування на зразок євро"
пейської RASFF. «Не впроваджено
в державі і сучасні арбітражні ме"
тоди контролю якості та безпеки
харчової продукції, а також про"
довольчої сировини», — зауважує
Ростислав Валіхновський. «Вирі"
шальний вплив на покращення
стану шкільних їдалень і харчоб"
локів, на створення умов для якіс"
ного харчування дітей має тісна
співпраця органів управління ос"
віти з санітарно"епідеміологічни"
ми службами та медичними пра"
цівниками», — переконаний лі"
дер Єдиного Центру.
Запобігти повторенню євпато"
рійського сценарію в інших шко"
лах країни можна лише за умови
застосування надійних систем пе"
ревірки й ретельного контролю
якості продуктів харчування. Єди"
ний Центр сподівається, що пере"
вірку харчоблоків усіх навчальних
закладів держави, яку ініціювало
Міністерство охорони здоров’я,
буде проведено на належному рів"
ні і вона дозволить попередити
проблеми зі здоров’ям школярів,
а винуватців отруєння дітей у
кримській школі притягнуть до
відповідальності.
МИКОЛА БОРТНИК
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

ГМО:

ФОТО: УНІАН

порятунок
чи отрута?

Минув майже рік відтоді, як парламент ухвалив закон
про обов’язкове маркування продукції
на предмет наявності в ній ГМО.
Однак за рік українці не стали більше захищеними
від генетично модифікованих продуктів

Н

а жаль, за цей рік спра"
ва не зрушила з місця. З
одного боку, розмови
про ГМО"продукти зво"
дяться до страшилок.
Фахових дискусій майже ніхто
не веде і не хоче вести, хоча у ці"
лому світі активно обговорю"
ється тема впровадження ГМО"
технологій. Ми ж досі живемо з
ілюзіями європейської пропа"
ганди десятирічної давнини. То"
ді, на думку багатьох дослідни"
ків цього питання, європейці
закрили свій ринок для генетич"
но модифікованих продуктів
(головно зі США) насамперед
тому, що європейські компанії
не готові були конкурувати з
американськими технологіями.
Пізніше, коли технології ЄС
вийшли на новий якісний рі"
вень, європейці лібералізували
своє законодавство і дозволили
ГМО"продукти на своїх ринках.
Насправді ж, багато говорячи
про шкідливість таких продук"
тів, ми нічого не робимо, щоб
хоча б перевірити, чи є ці самі
ГМО"продукти в наших магази"
нах. Нас цілком задовольняє й
те, що на всіх без винятку про"
дуктах, навіть тих, де ГМО в
принципі бути не може, навіси"
ли ярлики «Без ГМО». І держава
зробила вигляд, що на цьому пи"
тання вичерпано. Безумовно,
маркування продуктів потріб"
не — з цим ніхто не сперечаєть"
ся, але поряд з маркуванням має
бути і сертифікат перевірки.
«Продукти повинні маркувати"
ся. Людина має знати, який про"
дукт вона бере», — каже член
Єдиного Центру, член"корес"
пондент Національної Академії
медичних наук, екс"міністр охо"

рони здоров’я Микола Поліщук.
Закон встановлює адміністра"
тивну відповідальність для ви"
робників, які вказують недосто"
вірну інформацію про вміст
ГМО в продуктах, — штраф у
розмірі до 200 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян
(при повторному дезінформу"
ванні). «Мусить бути надзви"
чайно велика економічна відпо"
відальність. Спочатку йдуть ве"
ликі штрафи, а далі продукцію
просто вилучають з продажу. Бо
якщо компанія має надприбут"
ки, вона готова заплатити штра"

Цьогоріч у світі
близько 140 мільйонів
гектарів земель
було засіяно
генетично
модифікованими
рослинами
фи, аби тільки продукція випу"
скалася й надалі», — підкреслює
Микола Поліщук. Де"факто си"
туацію ускладнює те, що в краї"
ні бракує в достатній кількості
обладнання в лабораторіях.
Скажімо, навіть у столиці серед
п’яти лабораторій лише одна
може зафіксувати вміст ГМО
менше, ніж 0,1%, в інших цей
показник узагалі стартує з 1%.
Хоча в законодавстві прописа"
но, що позначку «Без ГМО» мож"
на ставити, тільки якщо продукт
містить до 0,9% ГМО.
Нині в супермаркетах майже
не можливо знайти продукцію
без відомого вже напису «Без

ГМО». «Навіть на горілці пишуть
“без ГМО”, хоча горілка сама со"
бою в десятки разів шкідливіша,
ніж ГМО», — зауважує Микола
Поліщук. При цьому до кінця не
зрозуміло, відсутність такого
маркування — це ознака «мов"
чазної згоди» щодо наявності в
продукті ГМО чи все ж таки виз"
нання, що конкретний продукт в
принципі не може містити ГМО.
Найвірогідніше ГМО може тра"
плятися в пшениці, помідорах,
картоплі, кукурудзі, сої. Уже сьо"
годні науковці стверджують, що
Україна не зможе гідно конкуру"
вати на світовому ринку агропро"
дукції, якщо не вирощуватиме ге"
нетично модифіковані рослини.
Наприклад, цьогоріч у світі біля
140 мільйонів гектарів земель бу"
ло засіяно генетично модифікова"
ними рослинами. За словами фа"
хівців, витрати на засоби захисту
рослин при цьому менші, а вро"
жайність, навпаки, більша. «Тут
багато комерції і бізнесу. Компа"
нії, які випускають гербіциди й
пестициди, бояться втратити свої
прибутки. Коли йдеться про гене"
тично модифіковані продукти, то
це тільки припущення, що вони
заподіяти шкоду, а ось про шкід"
ливий вплив гербіцидів і пести"
цидів відомо вже сьогодні. Від
нього постраждали сотні тисяч
людей по всьому світу», — зазна"
чає Микола Поліщук.
Сьогодні партія «Єдиний центр»
пріоритетним завданням держави
вважає створення спеціалізованих
лабораторій, які справді допома"
гали б людям дізнаватися, чи є
ГМО в продуктах, на яких стоїть
позначка «Без ГМО».

Коли подолаємо
економічну кризу?

15

вересня 2008 року вва"
жається точкою відліку
світової фінансової кри"
зи. Саме тоді стало відо"
мо про банкрутство од"
ного з найбільших у світі інвестицій"
них банків Lehman Brothers. І хоча
більшості простих українців назва
цієї фінансової установи нічого не
каже, наслідки її загибелі так чи так
торкнулися кожної родини.
Проте в Україні в час, коли за оке"
аном уже зазнавав краху світовий
інвестиційний гігант, населення й
далі брало валютні кредити за при"
вабливими процентними ставками
та позбавлялося в обмінниках дола"
рів, які наприкінці літа 2008 року де"
що втратили в ціні. Колапс світової
економіки відчувся в Україні ближ"
че до зими. Тоді країну накрила хви"
ля масових звільнень і відпусток за
свій рахунок, почалася девальвація
національної валюти. У суспільстві
запанували хаос і невизначеність.
Криза спричинила жахливі наслід"
ки не лише суто економічного ха"
рактеру, а й суспільного, аж до фа"
тальних фіналів.
Населенню, яке лишилося сам на
ОЛЕКСАНДР РУДИЙ сам із проблемою, потрібна була фа"
ФОТО УНІАН
хова допомога, передусім юридична
й психологічна. Партія «Єдиний
Центр» виступила з антикризовими
ініціативами, зокрема ініціювала
створення антикризових штабів, де
спеціалісти надавали консультації з
різних болючих питань, як"от безро"
біття, звільнення з роботи, закриття
бізнесу, виплата кредитів, отриман"
ня субсидій, повернення депозитних
вкладів, страхування автомобілів,
боротьба з незаконними забудова"
ми тощо. Завдяки роботі антикризо"
вих штабів тисячі людей отримали
безкоштовну фахову допомогу.
Сьогодні дехто з економістів
прогнозує другу хвилю світової кри"
зи, інші говорять про поступову ста"
білізацію економічної ситуації. У
Єврозоні однією з перших з наслід"
ками кризи впоралася Німеччина:
станом на червень у країні зафіксо"
вано економічне зростання на рівні
2,2% за квартал, а це найкращий по"
казник за останні 20 років. В Украї"
ні реалії не такі втішні. Прем’єр Ми"
кола Азаров визнав, що принаймні
найближчі два"три роки ситуація в
країні залишатиметься складною.
Панацеєю від економічних хвороб
мали б стати структурні реформи
відповідних галузей, про що голо"
сно і впевнено говорить нова влада,
однак досі не зрозуміло, коли ж сло"
ва перетворяться на конкретні дії.
«За півроку наша держава не
одержала потрібного прискорення.
Реформи у ключових секторах фак"

тично так і не почалися, є всі озна"
ки кризи управління», — заявив на
нещодавньому з‘їзді Єдиного Цен"
тру лідер партії Віктор Балога. Він
переконаний, що «надмірний уряд
не може гнучко реагувати на викли"
ки та оперативно ухвалювати рі"
шення. Продуктивні ідеї у великому
дефіциті, а державні топ"менедже"
ри часто мислять і діють у катего"
ріях минулого століття».
Сьогодні різні регіони України
більшою чи меншою мірою потер"
пають від економічних негараздів.
Наприклад, на Волині, у цьому тра"
диційно аграрному регіоні, дорож"
чає хліб, хоча до останнього часу він
тут був найдешевший в Україні. «Ці"
на поки що не захмарна — найпо"
пулярніші буханці зросли в ціні на
15–20 копійок, але найвразливіші
верстви волинян стурбовані, перед"
чуваючи, що на цьому подорожчан"
ня не припиниться, — коментує
один із лідерів Єдиного Центру, го"
лова Волинської обласної організа"
ції Володимир Бондар. — Люди хо"
чуть поговорити про це, коли при"
ходять до мене зі своїми проблема"
ми як до депутата обласної ради, хо"
чуть, щоб їх заспокоїли. Але як уга"
мувати тривогу, коли стрибок цін
на хліб прогнозують і самі спеціалі"
сти хлібопекарської справи. За їхні"
ми словами, нереально втримати
стару ціну на хліб, коли нині борош"
но порівняно зі, скажімо, середи"
ною літа подорожчало на 21%. А в
собівартість хліба закладено ж не
тільки питому вагу борошна, яка
становить лише 30–40%, левова
частка тут — це паливно"енергетич"
ні затрати, про ситуацію з якими
сьогодні вже всі багато чули», — до"
дає Володимир Бондар.
Та найбільшу проблему один із лі"
дерів Єдиного Центру добачає в то"
му, що держава не може нині «вики"
дати» зерно на ринок і в такий спо"
сіб впливати на ціну. «Тому ми й ма"
ємо подорожчання хліба. Якби такі
резерви були, ситуація була б ін"
шою. Бо ж хліб, як відомо, продукт
стратегічний, ціни на нього в яко"
мусь сенсі є лакмусовим папірцем
фінансової спроможності і краю за"
галом, і країни в цілому», — підсу"
мовує Володимир Бондар.
Отже, тільки системні економічні
кроки, що їх здійснюватимуть визна"
ні фахівці у своїх сферах, стануть за"
порукою недопущення другої хвилі
кризи та подальшого зубожіння ук"
раїнців, кроки, що прописані в про"
грамних засадах Єдиного Центру
«Якісна Україна» і що їх спроможні
реалізувати єдиноцентристи.
МАРИНА СТОЯНОВИЧ
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ГОРОСКОП НА 24–30 ВЕРЕСНЯ
Овен (21.03 — 20.04)
Не варто прислухатися до чужих
порад щодо ваших особистих
стосунків – стороння думка може
тільки погіршити ситуацію в парі. Варто
більше уваги приділити власному здоN
ров’ю. Займіться профілактикою захворюN
вань, не забувайте своєчасно звертатися
по допомогу до кваліфікованого лікаря.
Тілець (21.04 — 21.05)
Цей період більше підходить для
роботи згідно з суворими
інструкціями, виконання послідоN
вних завдань. Зараз вам легше впоратися і з
рутинною хатньою роботою. Це непоганий
тиждень для прибирання у своєму будинку. В
особистих стосунках може бути багато сумN
бурних подій. Не варто використовувати
своїх друзів як посередників для влаштуванN
ня особистого життя.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Нові знайомства протягом цього
періоду будуть обдуманими, заN
раз ви здатні об’єктивно оцінити
свого обранця або обраницю, не прикраN
шаючи і не додумуючи будьNяких дурниць.
Стосунки, зав’язані протягом цього
періоду, можуть виявитися тривалими і
стабільними. Цей тиждень також стане
сприятливим для виховання дітей та
стабілізації ваших з ними стосунків.
Рак (22.06 — 23.07)
Ви можете скласти генеалогічне
дерево, щоб краще зрозуміти
історію своєї сім’ї. Цей тиждень
непогано підходить і для послідовного
вирішення внутрішньосімейних питань, а
також проблем, пов’язаних з нерухомістю.
Не рекомендується на цей тиждень плануN
вати тривалу подорож.
Лев (24.07 — 23.08)
Усі ваші слова можуть мати висоN
кий резонанс. Відмовитися від
обіцянок, які ви дасте протягом
цього тижня, буде практично неможливо.
Тож намагайтеся обдумувати те, що хочете
сказати. Не варто зараз ухвалювати рішенN
ня у фінансовій сфері.
Діва (24.08 — 23.09)
Цей період добре підходить
для обліку й аналізу витрат,
здійснення покупок, які вам
справді потрібні. А от в особистих стоN

сунках ймовірні різноманітні сюрприN
зи, причому не завжди приємного хаN
рактеру.
Терези (24.09 — 23.10)
Цей тиждень – прекрасний час
для роботи над самодисN
ципліною. Збільшиться самокриN
тичність, але з’явиться і можливість
об’єктивно оцінити себе і свої здібності.
Один зі сприятливих періодів, коли ви змоN
жете боротися з зайвою вагою, обмеживN
ши вживання низки продуктів. Більше уваги
приділіть власному здоров’ю.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Цей період може стати часом боN
ротьби зі своїми страхами і
фобіями. Треба лише заглибитися
в проблему і докладно її проаналізувати.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Протягом цього тижня типові
Стрільці зможуть помітно зміцниN
ти свої взаємини з друзями. ОбN
ставини також виявлять, хто з друзів
справді відданий вам, а хто просто ваш
приятель. На роботі в цей період не варто
розповідати про свої цілі. У сім’ї намагайтеN
ся не ухвалювати радикальних рішень.
Козеріг (22.12 — 20.01)
На цьому тижні у вас з’явиться
можливість прояснити свої цілі й
завдання. Ваші плани стануть
практичнішими. На цей тиждень не рекоN
мендується планувати далекі поїздки і подоN
рожі. Цей період не надто сприятливий для
спілкування з іноземцями.
Водолій (21.01 — 19.02)
Посилиться тяга до нових знань,
які можна буде потім застосувати
на практиці. Ймовірно, що зараз
відбудуться події, які допоможуть вам зроN
зуміти правильність вашого сприйняття
світу. Не рекомендується протягом цього
періоду здійснювати спонтанні фінансові
операції. Це також не кращий період для
інвестиційної діяльності.
Риби (20.02 — 20.03)
Ви можете успішно і послідовно
вирішувати питання, пов’язані з
чужими грошима, боргами і креN
дитами. Цей тиждень принесе стабільність
і у ваші інтимні стосунки. З’явиться більше
впевненості у партнері.

АНЕКДОТИ
— Сідайте! Здорова людина!
Якщо політики почали гово
рити про любов до вас – незаба Краще працювати йшли б.
ром вибори.
(Журнал «Сатирикон», 1908 рік)

•••

Національні особливості…
Загадка:
Український цирк.
Російська безпрограшна ло
терея «Вгадай переможця!»
Американський реалітісері
ал «Стань зіркою!»
Відповідь: вибори.

•••

У діях нашого уряду почав
проглядати рух думки. І вже ста
ло очевидним, що цей рух бро
унівський.

•••

Туркомпанія «Обанатревел»
пропонує тур по російському
Далекому Сходу.
Проживання в готелях за сис
Гасло «Задавимо корупцію» темою «все виключено»!
було визнано екстремістським і
таким, що закликає до насиль
— Що ви думаєте про значен
ницького повалення державно ня антикризових заходів для
го ладу
уряду?
— Не має значення, що я ду
Одному дуже хотілося зробити маю про те, що не має жодного
ся депутатом. Його запитали: а значення.
що ти зробиш, якщо станеш депу
татом? – Це мене не недто хвилює,
У чому різниця між оп
але дуже непокоїть, що я робити тимістом, песимістом і ре
му, коли не стану депутатом!!!
алістом?
Оптиміст вивчає англійську,
— То що ти думаєш про цих песиміст — китайську, а реаліст
кандидатів?
— автомат Калашникова.
— Що? Та нам просто пощас
тило, що виберуть лише одного!
Маю для вас дві новини — хо
рошу і погану.
Погана: ріст цін на бензин пе
Скінчилися вибори, а разом з
регнав темпи інфляції!
ними гроші, вода, газ і світло.
Хороша: проте інфляція
Пам’ятай: політик думає відстає від росту цін на бензин!
швидше за тебе! І поки ти ос
Жодного разу не зустрічав ро
мислюєш добре рішення, він
зумну людину. Хочеться роз
уже додумався до поганого.
повісти про це комусь із знайо
мих, але навряд чи хтось таки
— Ви хто такий?
зрадіє…
— Депутат.

•••

•••
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Українські медики розробля"
ють принципи впровадження в
країні методів телемедицини.
Що це означає? Отримані спек"
трограми разом з невеликою
базою даних кожного обстежу"
ваного криптують і через інтер"
нет надсилають до центру об"
робки даних, який може бути в
міській онкологічній лікарні чи
обласному онкодиспансері.
Там фахівці"онкологи вивча"
ють отримані діаграми, до"
ступні їм у режимі реального
часу, доходять висновку і пере"
дають його назад до районних
поліклінік, а в разі підозри на
рак запрошують пацієнтів на
додаткові обстеження в міські
або обласні онколікарні чи он"
кодиспансери.

У Науково"практичному ме"
дичному центрі дитячої кардіо"
логії і кардіохірургії вперше у світі
вдало проведено унікальну опе"
рацію тримісячній дівчинці – од"
ночасну операцію на серці і вида"
лення пухлини. У медичній прак"
тиці цей випадок вважається не"
операбельним. Але лікарі ризик"
нули, адже шансів вижити у дити"
ни не було.
Інститут колоїдної хімії та хімії
води НАН України запропонував
принципово новий підхід до
вирішення проблеми забезпечен"
ня населення України якісною
питною водою. Її висока якість га"
рантується не тільки відсутністю
контакту з застарілими система"
ми водопостачання, а й завдяки

використанню безхлорної техно"
логії знезараження.
«Зараз зварювання починає
свій шлях у медицині. Воно
успішно застосовується для з’єд"
нання пошкоджених тканин лю"
дини та відновлення життєдіяль"
ності її органів», – зазначив у
одній з доповідей президент
Національної Академії наук Укра"
їни Борис Патон. Найпередовіші
західні клініки визнали: завдяки
застосуванню зварювальної тех"
нології суттєво скорочуються кро"
вовтрати, майже не використо"
вується шовний матеріал, кліпси.
А зменшення часу операції і
відновного періоду призводять до
зменшення витрат на лікарські
препарати.
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