РАЗОМ МИ ЗМІНИМО СВОЮ КРАЇНУ!
Дозвілля родини

Інтерв’ю лідера
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з Днем
учителя!

Леся ОРОБЕЦЬ:

Ми всі
в одному
човні:
і влада,
і опозиція
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СТОР. 2

Розвиток
інфраструктури
забезпечує
ріст економіки

Дорожня карта
Єдиного Центру
ФОТО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ

У більшості розвинених країн сві
ту шок від першого року кризи змі
нився усвідомленням потреби ре
форм і модернізації. Головну став
ку було зроблено на розвиток ін
фраструктури. Уряд Китаю виділив
не один мільярд доларів на будів
ництво капітальних споруд, ремонт
житлових будинків, доріг, аеропор
тів тощо. Для Сполучених Штатів
Америки розвиток інфраструктури
став одним із пріоритетних на
прямків підтримки американської
економіки в період кризи. А в Ні
меччині взагалі дві третини анти
кризових інвестицій пішло на роз
будову інфраструктури.

СУСПІЛЬСТВО

СТОР. 7

Ринок
медичних
препаратів:
допомога
хворим
чи маніпуляція
свідомістю?
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Ми наполягаємо на тому, щоб регіональні інфраструктурні
проекти втілювали місцеві виробники товарів і послуг
на основі місцевої робочої сили
ІНФРАСТРУКТУРА

Дорожня карта Єдиного Центру
ФОТО УНІАН

Володимир Бондар:

Розвиток
інфраструктури
забезпечує
ріст економіки
Початок на стор. 1

диний Центр пов
сякчас радив тодіш
ній владі наслідува
ти приклад розвине
них країн, адже мо
дернізовувати інфраструкту
ру в умовах кризи — розум
ний і продуманий крок. Це
створює умови для розвитку
інших секторів економіки.
Скажімо, будівництво доріг
чи мостів створює можли
вість працевлаштувати лю
дей, дати замовлення мета
лургам, інженерам, буді
вельникам.
Зрештою, потреба інфра
структури в Україні вже пе
резріла. Радянські фонди
давно вичерпали себе. За
останні 5 років країна втра
тила понад 60% транзитних
потужностей. Тепер статус
транзитної держави по пра
ву має Білорусь, а не ми.
Отже, криза могла стати
черговим стимулом. Так са
мо як перспектива провести
Євро–2012, адже головна ви
мога до України стосувалася
саме інфраструктури.
Однак в Україні протягом
2008–2009 років усі: і влада,
і опозиція — жили прези
дентськими виборами. І
шанс на модернізацію краї
ни став жертвою передви
борчої риторики. Жодної
антикризової програми кра
їна так і не дочекалася.
Нова влада відразу ж зая
вила про готовність прово
дити реформи, втім, поки
що це тільки розмови. Ті
шить одне: з футбольним
форумом нарешті вдалося
вийти на чіткий графік.
Проте цього замало.
У програмі «Якісна Украї
на» Єдиний Центр пропонує
ефективніше використову
вати інфраструктурні про
екти, зокрема як спосіб по
долати регіональні диспро
порції в країні. Ми наполя
гаємо на тому, щоб регіо
нальні інфраструктурні про
екти втілювали місцеві ви
робники товарів і послуг на
основі місцевої робочої си
ли. Те саме стосується об
слуговування цих проектів:
до їх реалізації треба залу
чати безробітних. Досвід
Словенії та прибалтійських
країн доводить слушність
таких кроків.
І робити це треба вже за
раз, адже без якісної інфра
структури Україна не зможе
далі розвиватися.

Є

Те, що міцна в економічному
і військовому сенсі держава повинна
мати добре впорядковані дороги,
розуміли ще стародавні римляни.
Мабуть, тому їхніми дорогами
нащадки користуються й донині.
В Україні ж такого розуміння бракує:
на всю державу є тільки 30 км дороги
європейського рівня, і та символічно
веде до аеропорту «Бориспіль».
Єдиний Центр пропонує кардинально
змінити філософію шляхобудування
й ліквідувати фактичного монополіста
та найбільшого пожирача коштів —
компанію «Укравтодор»

В

еличезний транзитний
потенціал України дер
жавні мужі оспівують
майже 20 років. Споді
вання на транспортні
коридори, мільярдні інвести
ції, робочі місця, сучасні тех
нології і як результат «дорож
ній рай» поступово вмирають.
Транзитні можливості засиха
ють, дороги щезають, автомо
білісти скаженіють, але розмо
ви тривають. Правильні слова
лунають на тлі 170 тис. кіломе
трів доріг загального користу
вання, які невблаганно руйну
ються. Сьогодні кожен може
легко спрогнозувати, що на
ступного року дороги будуть
так само ямкуваті, як і цього
річної весни.

держава не вкладала достатні
кошти в поточний і капітальний
ремонт доріг. Капітального ре
монту потребують близько 70%
українських доріг, з яких мину
лого року відремонтували мен
ше 200 км. Поточним ремонтом
у 2009 році було охоплено 2 000
км — це лише 10% від норми.
Проте тільки для підтримання
доріг у належному стані кожні
п’ять років треба провадити по
точний ремонт, а раз на 12 років
капітальний. Крім того, наявні
дороги потребують істотної мо
дернізації, адже їх побудовано у
60–70 роках минулого сторіччя
і вони не розраховані на сучасні
нормативні й наднормативні на
вантаження. За даними «Украв
тодору», інтенсивний рух ванта
жівок, вагові параметри яких
ЯМКОВА ХВОРОБА
перевищують розрахункові,
Жахливий стан українських призводить до руйнування й де
шляхів почасти пояснюється формації дорожнього полотна —
тим, що за роки незалежності утворення ям і колій. За останні

КОМЕНТАР
КИРИЛО КУЛИКОВ, народний депутат, лідер Єдиного Центру:

У Києві нові дороги буде збудовано,
але років через тридцять
Сьогодні в Україні немає жодно
го спеціаліста чи науководослідно
го інституту, які могли б запропону
вати план виходу з критичної ситуа
ції в автотранспортній галузі. Най
гірша ситуація склалася саме в Ки
єві. Нова концепція розвитку міста
не передбачає вирішення дорожніх
проблем. Головна проблема Киє
ва — його треба негайно розванта
жити. Усі цей нюанс розуміють, але
вирішувати ніхто не поспішає.
Жодних конкретних дій у галузі
будівництва й ремонту доріг поки
що не спостерігається. Ми даруємо

шанс новій владі затвердитися,
зробити перші кроки і спробувати
зробити щонебудь якісне і добре
для киян. Можливо, зі зміною міс
цевої влади позитивні зрушення
таки відбудуться. Але слід розумі
ти, що до старту Євро–2012 зали
шається небагато — менше двох
років. Може так статися, що нова
влада не встигне реалізувати пот
рібні проекти в рамках підготовки
до чемпіонату.
В тому, що нові дороги буде збу
довано, я не сумніваюся, але… ро
ків через тридцять. За моїми прог

нозами, у Києві до Євро–2012 у кра
щому разі буде збудовано аеропорт,
стадіон, можливо, вирішаться пи
тання з будівництвом кількох стан
цій метро та колій для швидкісного
трамваю. Але навіть у цьому я над
звичайно сумніваюся. Насправді
ми ризикуємо остаточно втратити
обличчя.
Ще раз хочу наголосити: голов
не — з яким враженням поверта
тимуться від нас уболівальники,
що вони розкажуть про нашу кра
їну у світі, чи захочуть повернути
ся знову. Все інше другорядне.
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десять років навантаження на
дороги щорічно зростало на 5%,
а 2009 року українськими доро
гами було перевезено 1,267
млрд тонн вантажів.
ЗОЛОТЕ ДНО
Попри хронічне недофінансу
вання, будівництво й ремонт до
ріг в Україні вважається однією
з найбільш корумпованих сфер.
Це опосередковано підтверджу
ють офіційні цифри вартості бу
дівництва доріг в Україні і Євро
пі, які не надто відрізняються, на
відміну від якості. В Україні ква
дратний метр готової дороги
другої категорії коштує близько
107 євро, у Великобританії —
129, у Польщі — 132, а в Чехії —
122 євро. Експерти припуска
ють, що частина коштів на таке
будівництво йде, м’яко кажучи,
не за призначенням. У країнах
ЄС будівельні компанії підпису
ють гарантійні зобов’язання тер
міном на п’ятьдесять років, згі
дно з якими підрядник ремонтує
трасу своїм коштом у разі вихо
ду її з ладу за цей час. В Україні
такі терміни суттєво менші. Ма
ло того, учасники тендерів на
умовах анонімності стверджу
ють, що компанії навмисно нея
кісно будують дороги, щоб забез
печити себе роботою, а отже,
майбутніми прибутками. А «Ук
равтодор» закриває очі на пога
ну якість, бо підрядники за пере
могу в тендері платять йому «від
кати», розмір яких може сягати
50% від суми контракту.
Ямковий ремонт сам по собі —
це справжнє золоте дно. Його ду
же важко проконтролювати і вста
новити реальну кількість і якість
проведених робіт, адже дороги
руйнуються щодня. За технологі
єю ямку треба вичистити, продути
стисненим повітрям, покрити га
рячим бітумом, покласти асфальт,
загладити й утрамбувати вібро
плитою. Але набагато простіше за
сипати ямку і відзвітувати про ви
конання повноцінних робіт.

з

кове. Наприклад, у Польщі що
річно реалізують біля 2 000
тонн таких додатків, в Італії —
понад 3 000 тонн на рік. Цього
досить для модифікації відповід
но 700 тис. тонн і 1 млн тонн бі
туму. У дорожньому комплексі
України 2008 року було викори
стано близько 400 тис. тонн біту
му, а сукупна реалізація таких
додатків склала лише 150 тонн.
У 2009 році обсяг їх використан
ня скоротився вдвічі. Найцікаві
ше те, що додатки в Україні є, і
величезна їх кількість саме віт
чизняного виробництва. Однак
їх не використовують, а це зна
чить, що дороги автоматично бу
дуються так, щоб їх довелося ла
тати через рік.

ПОЛІТИКА

Єдиний Центр офіційно висунув
Андрія Білогрищенка кандидатом
на посаду міського голови Харкова

ЄДИНИЙ ЦЕНТР ЗАХИЩАЄ
ДОВКІЛЛЯ І РОЗВИВАЄ
ОБ’ЄКТИ ІНФРАСТРУКТУРИ
Єдиний Центр у своєму програм
ному документі «Якісна Україна»
визначає інфраструктурні проек
ти, серед яких і автомобільні до
роги, як головний стимулівний
засіб економічного розвитку. Іні
ціативи Єдиного Центу передба
чають, зокрема, залучати безро
бітних до ремонту й будівництва
об’єктів інфраструктури. Слід за
значити, що ця ідея не нова: між
воєнна Німеччина спромоглася
забезпечити роботою армію без
робітних, якраз будуючи нові су
часні дороги.
Згідно з партійною ініціативою,
регіональні інфраструктурні про
екти слід реалізовувати за умови
пріоритетного надання замо
влень місцевим виробникам та
місцевій робочій силі.
Але отримати право на будів
ництво доріг місцева влада змо
же лише за умови ліквідації такої
структуримонстра, як «Укравто
дор». Про це свого часу заявляв і
агальні збори Луцької місь
лідер Єдиного Центру Василь
кої організації Єдиного Цен
Петьовка. Народний депутат пе
тру висунули лідера партії
реконаний, що головна пробле
ма українських доріг — це не від Володимира Бондаря на посаду
сутність фінансування, а неефек міського голови цього обласного
центру.
«Нам потрібна реформа жит
Ліквідація «Укравтодору»
ловокомунального господар
має стати першим кроком у боротьбі
ства, яка передбачала б низькі і
зрозумілі тарифи. Наша команда
корупцією, зловживаннями, «відкатами»
працювала над цим більше, ніж

Сьогодні чиновники люблять по
говорити про принципово нові
технології дорожнього будівниц
тва, які дозволять наблизити ук
раїнські дороги до європейських
стандартів, однак втілювати їх у
життя чомусь не поспішають. Не
доброзичливці стверджують, що
«Укравтодору» невигідно впрова
джувати передові технології, бо
кількість ремонтних робіт… по
мітно зменшиться.
Скажімо, використання ба
зальтової сітки при будівництві
збільшує термін експлуатації до
ріг у 4–5 разів. У всьому світі ви
користовують адгезійні і полі
мерні додатки для підвищення
витривалості дорожніх покрит
тів, які витримують великі на
вантаження в несприятливих по
годних умовах.
Адгезійні додатки, а сьогодні за
стосовують катіонні поверхнево
активні речовини (ПАР), забезпе
чують високу водостійкість ас
фальтобетону та запобігають
утворенню на покриттях лущен
ня, вибоїн і ям.
Полімерні додатки, своєю чер
гою, збільшують опір покриттів
колієутворенню при підвищених
температурах, зменшують небез
пеку виникнення тріщин при
низьких температурах та тріщин
від утоми асфальтобетону під ді
єю тривалих навантажень.
За кордоном використання ка
тіонних поверхневоактивних
речовин майже завжди обов’яз

В

иступаючи перед колегами,
Андрій Білогрищенко подя
кував за підтримку й запев
нив, що він і його однодумці
здатні вибороти перемогу в зма
ганні за посаду керівника півто
рамільйонного індустріального
й наукового центру країни. «Ми
будуватимемо нове місто, яке
повинно стати середовищем
якісного життя харків’ян. У нас є
конкретна, прагматична програ
ма дій міської влади для забезпе
чення інтересів людей, яку ми
зобов’язуємося втілити. Ми віри
мо, що виборці сприймуть наші
ідеї й гасла, і розраховуємо на їх

ню довіру до всіх нас», — сказав
кандидат.
Присутній на конференції лідер
Єдиного Центру Віктор Балога
відзначив, що бачить у Білогри
щенку кандидата, який здатний
якісно оновити владу в Харкові.
«Наша партія висуває авторитет
ну, знану людину, відому своїми
реальними справами. Знаючи
особисто пана Білогрищенка вже
не один рік, можу стверджувати,
що у нього великий особистий
досвід, багаж попередніх досяг
нень і потенціал на майбутнє. Без
сумніву, це гідна кандидатура для
Харкова».

Єдиноцентриста Володимира Бондаря
висунуто на посаду мера Луцька

З

при будівництві доріг. Наша держава
не може собі дозволити прокладати
один кілометр дороги майже за 100 млн гривень
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАЛИШАТЬ
БЕЗ РОБОТИ?

Кандидатом на посаду міського голови
Харкова від Єдиного Центру офіційно
висунуто відомого на Слобожанщині
політика, громадського діяча Андрія
Білогрищенка. За це рішення одностайно
проголосували делегати конференції
Харківської міської організації партії

тивне використання коштів. «Пи
тання ремонту і будівництва до
ріг державного значення (а їх
близько 20 тис. км) треба відда
ти в управління профільному мі
ністерству. Дорогами місцевого
значення (150 тис. км) повинна
опікуватися місцева влада. Вико
навців робіт слід визначати ви
нятково за результатами відкри
того тендеру», — підкреслив Ва
силь Петьовка.
«Ліквідація «Укравтодору» має
стати першим кроком у боротьбі
з корупцією, зловживаннями,
«відкатами» при будівництві до
ріг. Наша держава не може собі
дозволити прокладати один кіло
метр дороги майже за 100 млн
гривень. Таких цін немає ніде: ні
в Європі, ні в США», — відзначив
депутат. І зауважив, що більшість
країн, зокрема й колишнього
СРСР, давно відмовилися від
практики утримання держструк
тури, яка монопольно ремонтує
та прокладає дороги.
«У світі проводяться відкриті
тендери, на яких і визначається,
хто збудує дорогу з оптимальним
співвідношенням ціни та якості.
Так робить, наприклад, сусідня
Польща, яка за останні роки пере
творилася на найбільшого замов
ника будівництва доріг у Європі. У
тендерах на прокладання польсь
ких доріг беруть участь компанії з
Азії і Європи. Результат — якісні
магістралі за оптимальними ціна
ми», — наголосив лідер Єдиного
Центру Василь Петьовка.

півтора року, — сказав у своєму
виступі Володимир Бондар. —
Ми знайшли можливості позаб
юджетного залучення коштів для
оновлення багатоповерхівок».
Крім того, лідер Єдиного Цен
тру пропонує жителям міста про
граму якісної освіти й ефективно
го медичного обслуговування, до
ступ до яких повинні мати люди з
найменшими доходами.

«Від імені луцьких освітян дя
кую Володимиру Бондарю за те,
що він допоміг луцьким школам з
електронними підручниками», —
відзначила у своєму виступі за
ступник начальника Луцького
управління освіти Лілія Кревська.
Вона нагадала присутнім, що за
часів головування Бондаря в обла
сній державній адміністрації на
Волині збудовано 4 нові школи.

Єдиний Центр
готовий боротися за чесні вибори
ФОТО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ

20 вересня 2010 року в Донецьку
відбулося підписання меморандуму
«Про взаємодію і співпрацю політичних
партій на місцевих виборах 31 жовтня
2010 року в Донецькій області».
Меморандум підписали лідери обласних
організацій тих партій, які планують
серйозно брати участь у кампанії

З

серйозними намірами готу
ється до кампанії 31 жовтня
і Єдиний Центр. Партія роз
ширює свої представництва в ре
гіонах. Минулого тижня в До
нецьку відкрито виборчий штаб
Єдиного Центру.
Як розповів лідер Єдиного Центру,
голова Донецької обласної організа
ції Андрій Амбросьонок, до мемо
рандуму приєдналися представники
таких політичних партій, як ВО
«Батьківщина», Єдиний Центр, На
родна партія, «Наша Україна», Со
ціалістична партія України, Укра
їнська народна партія, «Фронт змін».
Представники Партії регіонів і Ко
муністичної партії відмовилися під
писувати документ, хоча й отрима
ли офіційне запрошення від Єдино
го Центру. Але в кожному разі пар
тія «Єдиний Центр» підкреслює, що
меморандум залишається відкри
МИКОЛА МАКОВІЙ тим для нових учасників.

«Суть меморандуму полягає в то
му, що ми готові взаємодіяти на ви
борчих дільницях, щоб запобігти
фальсифікаціям на виборах. Зви
чайно ж, ми конкуренти в боротьбі
за симпатії виборців, але залиша
ємося соратниками в боротьбі за
чесні вибори на донецькій землі»,
— підкреслив Андрій Амбросьонок.
І додав, що головне завдання спів
праці — координація дій у вибор
чих комісіях.
Нагадаємо, раніше Єдиний Центр
звернувся до зарубіжних урядів та
громадських організацій з прохан
ням надіслати спостерігачів на міс
цеві вибори в Україні 31 жовтня.
Причина знову ж таки в тому, що
партія вбачає нагальну потребу в
незалежному моніторингу перебігу
виборчої кампанії, стану дотриман
ня правових та демократичних
норм, встановленні об’єктивних ре
зультатів голосування.
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ІНТЕРВ’Ю З ЛІДЕРОМ

В ТЕМУ
ФОТО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ

Леся ОРОБЕЦЬ:

Пасажирський». Звідки такий
інтерес до екологічних про#
блем?
– З одного боку, проблеми, що нас
оточують, мають системний ха
рактер, а тому потребують ком
плексного підходу. З іншого боку,
безпечне довкілля є невід’ємною
складовою тієї Якісної Країни, яку
планує розбудувати Єдиний
Центр.
Адже, погодьтеся, всім нам –
незалежно від віку, статку, ідео
логічних переконань, по суті,
потрібне одне й те саме: нова
якість життя і безпечного дов
кілля. І не тільки для себе, а й
для нащадків. Якщо в одному ра
йоні міста Києва в учнів трьох
шкіл відбирають стадіон, а в ін
шому встановлюють завод, який
труїть людей шкідливими вики
дами, на сумніви часу не лиша
ється.
Так само, як і в інших регіонах
країни. У Львові, наприклад, і
сміття так само збираються спа
лювати, і завод асфальтовий в ме
жах міста будувати.

Ми всі в одному човні:
і влада, і опозиція
Яким повітрям дихатимуть наші діти,
як учитимуться і… зрештою, як житимуть далі –
такі питання постають перед лідерами партії
«Єдиний Центр». Сьогодні ми попросили
відповісти на деякі з них народного депутата
України Лесю Оробець
– Пані Лесю, насамперед хоче#
мо привітати Вас із народжен#
ням донечки. Як маля?
– Дякую. Почувається добре, вив
чає світ, до якого потрапила. Оче
нятка уважні, допитливі… Наче
запитують, а що далі?

ти на попередників. Це звична
практика. Але в даному разі по
силання на «важкий спадок» не
переконливі. Є безліч прикладів,
коли політики задля радикаль
них перетворень не потребували
тривалого розгону і «дозріван
ня». Згадайте хоча б Джона Кен
неді, Шарля де Голля або Марга
рет Тетчер. Або навіть не будемо
далеко ходити за прикладом.
Адже задля швидкого старту пе
ретворень у Польщі Лєшеку Баль
церовичу знадобилося менше мі
сяця.

– А що далі? Чи не рано до ро#
боти?
– Хороше запитання. Звичайно,
непогано було б трохи більше від
почити від пологів, але повноцін
на декретна відпустка політика –
це щось із категорії фантастики.
Дівчатка мої мене переважно
тішать, а от ситуація в країні, на – Але ж є концептуальні речі,
жаль, не завжди.
озвучені і впроваджені урядом.
– Я уточнила б. Є запевнення і
«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
обіцянки, немає помітних і від
РОЗІГРУЮТЬСЯ
чутних дій. Чітко простежується
НАЧЕ ПАРТІЯ В КАРТИ…»
тільки одна державна стратегія
– ревізія дій попередників, мета
– Що саме не так?
якої – політичний реванш. З різ
– Ми маємо системні проблеми в ними обґрунтуваннями або ж
управлінні суспільством: в еконо без них переглядаються базові
міці, політиці, освіті, охороні здо суспільні і національні цінності,
ров’я і навколишнього середови зокрема в освіті. Це небезпечна
ща. Вони нашаровуються і наша стратегія. Це шлях у глухий кут
ровуються, нагромаджуються і протистояння за етнічною і те
нагромаджуються… Причому в риторіальною ознакою.
усіх сферах без винятку. Були, що
правда, надії на те, що нова влада
щось радикально поліпшить у цій
ситуації, але вони виявилися при
марними.
– Чого, на Вашу думку, бракує
політиці нового уряду?
– Концептуального підходу до
розв’язання проблем і довіри
громадськості. А ще достатньо
го фахового рівня. Не секрет,
що багатьом високим чиновни
кам посади традиційно діста
ються як винагорода за внесок
у перемогу президента. Тепер
хтось із них не вміє, хтось
роздумує, бо переймається
власними політичними ам
біціями.
У результаті справжні ре
форми в Україні – через пі
вроку після приходу до
влади нової команди –
фактично і не починалися.
Маємо винятково пере
групування в силових і
суддівських структурах, а
ще декларації про наміри,
що розігруються наче кар
ти між різними зонами по
літичного впливу Партії
регіонів. Вони майже півро
ку в хронічному і невпинно
му броунівському русі. І
скільки це триватиме, і кому
вдасться врештірешт виграти
– один Бог знає.
– Уряд пояснює паузу важ#
ким спадком попередньої
влади.
– Назвіть мені уряд, який не на
магався б власні проблеми списа

– Яка наразі ситуація зі скан#
дальним столичним заводом?
– Минулого четверга мені вдало
ся нарешті потрапити з представ
никами громадськості на терито
рію депо і на власні очі перекона
тися в тому, що завод таки прац
ює за відсутності дозволів. І це при
тому, що поряд – у 125 метрах від
заводу – живуть люди і вчаться ді
ти. І все це в одному з найбільш гу
стозаселених й екологічно склад
них районів столичного мегаполі
су, де вдвічі перевищено гранич
но допустиму концентрацію шкід
ливих викидів.
Парадоксально, але ділки не
лише на камеру визнали відсут
ність частини потрібних дозво
лів, а й намагалися виправдати
його встановлення економією
коштів Укрзалізниці та мінімаль
ною шкодою довкіллю. Мовляв, у
центрі Відня такий самий стоїть і
нічого.

«ТАБАЧНИК ДИСКРЕДИТУЄ
УКРАЇНСЬКУ ВЛАДУ»
– Як Ви оцінюєте діяльність
Дмитра Табачника на посаді
міністра освіти і науки?
– Негативно. Адже він на цій по
саді не лише шкодить освіті й ос
вітянам, а й дискредитує укра
їнську владу загалом.
– Що Ви маєте на увазі?
– Насамперед ідеться про систем
ний перегляд державної гумані
тарної політики України. Якщо всі
без винятку попередники на його
посаді докладали зусиль для роз
будови української освіти в євро
пейському контексті, то пан Та
бачник єдиний, хто найбільше пе
реймається насадженням в укра
їнській освіті гуманітарних цінно
стей нашого північного сусіда.
Причому робить він це брутально,
неприховано і послідовно.
– Такий підхід міністр обґрунто#
вує потребою захистити права
російськомовного населення як
національної меншини.
– Упевнена, що жоден цивілізова
ний патріот не буде заперечувати
проти розвитку та підтримки мов
і культур меншин, які проживають
на українських теренах. Але я звер
нула б увагу на два нюанси. Пер
ший: на відміну від попередника,
за якого підручники видавалися
російською, угорською, румунсь
кою і польською мовами, пан Та
бачник мало переймається цілим
списком. Другий: як на мене, у та
ких питаннях треба знати міру. І
прислухатися до здорового глузду.
Не секрет, що в окремих регіо
нах, де наразі проживають рус
ифіковані українці, істотно
більшої підтримки потребує
мова не російська, а держав
на, тобто українська.

обличчями комуністичної епохи.
Не так давно міністр обурювався
героїзацією лідерів українського
визвольного руху, а сьогодні під
писує розпорядження широко від
значити 75річчя «подвигу» Олек
сія Стаханова, котрому задля по
треб партійної ідеології приписа
ли денний доробок щонайменше
трьох осіб. Цікаво, що саме мають
розповідати вчителі дітям, опи
суючи цей «рекорд»?
Узагалі, це прекрасна ілюстра
ція для розуміння підходу Міно
світи до правдивої оцінки істо
ричних постатей. Тут, як розуміє
те, дуже важко запідозрити міні
стра в подвійних стандартах що
до ідеологічних улюбленців.
Навіщо пан Табачник знову зво
дить до спільного знаменника ук
раїнську та російську освіту, як це
було в радянські часи? Про це, ма
буть, краще запитати самого міні
– Експерти вказують ще стра. Чи не тому, часом, щоб ук
на одну біду, пов’язану раїнським студентам легше було
з реформами Табачни# вчитися в московських вишах, а
ка в освітній сфері, –
потім не повертатися додому?
так звану «радяніза#
Або, може, переслідується ще
цію» української осві#
якась більш стратегічна мета.
ти. Що це означає?
Наша освіта справді радянізу
– Під впливом Табачника ється і комунізується стаханів
наша освіта дедалі більше ськими методами.
нагадує радянську, на
«БАТЬКИ П’ЯТИРІЧОК
якій ґрунтується освітня
модель РФ. Це і відмова від ОПИНИЛИСЯ В РОЛІ
12річки, якої тримається ПОРУШНИКІВ ЗАКОНУ»
Європа, і зомбування учнів
ської свідомості політизова – Ви маєте на увазі вищу школу?
ними змістом навчання, і – І вищу, і загальну, і дошкільну
надмірне захоплення вступ освіту. Якби міністр не користу
ними іспитами. Комуні вався коаліційним імунітетом, од
стичні уподобання міні ного впровадження 11річки та
стра дедалі більше вплива примусового дошкільного нав
ють на школу. Це правда. чання для п’ятирічок вистачило б
У нас навіть героїчні звер для відставки без жодних шансів
шення минулого персоніфі на політичну реанімацію в май
куються новимистарими бутньому.

Ви вдумайтеся: у нас ледь не
третина батьків п’ятирічних дош
кільнят опинилися в ролі поруш
ників закону. І все завдяки Дми
тру Табачнику. У селі ще гірша си
туація: там охоплення дошкільнят
дитячими садками складає 33%.
Навчальний рік уже місяць три
ває, а керівник освітнього відом
ства ні кує ні меле: місць у дитсад
ках не вистачає, а підручників не
обіцяють навіть у листопаді.
– Міністр наполягає на тому,
що обов’язкове дошкільне нав#
чання – це тільки рекоменда#
ція, ніхто не змушуватиме
батьків віддавати дітей у дитса#
док.
– Тепер у пана Табачника немає
жодного іншого виходу, хіба пу
блічно заспокоювати батьків
п’ятирічних дітей. І при цьому да
ну вимогу прописано в законі,
який ним особисто лобіювався і
набрав чинності з 1 вересня цього
року! Навіщо було ухвалювати та
кі положення? Аби потім заклика
ти громадян до правового нігіліз
му і виправдовувати відсутність
адміністративного хисту в міні
стра? Як на мене, він трохи пере
більшує власні повноваження.
– Головний аргумент Міносвіти
в обґрунтуванні відмови від 12#
річної освіти стосувався гро#
шей. Що вдалося зекономити?
– Нам справді казали, що 11річка
дозволить зекономити на видатках.
Але сьогодні цілком очевидно, що
наразі платити за цю «економію»
доводиться нам з вами: батькам,
учителям, учням і країні загалом. І
причому реальні гроші з родинних
гаманців і державного бюджету.
Найбільший головний біль – у
батьків п’ятирічок і десятикласни

ків. Одні відтепер мають шукати
місця в приватних дошкільних
установах або купувати липові до
відки. Інші перейматися тим, де
знайти літературу, за якою навча
тимуть дітей, доки немає підруч
ників.
– Але ж міністр запевнив, що
можна користуватися їх елек#
тронними версіями на сайті Мі#
носвіти або ж роздруковувати
їх на місцях чи ксерокопіювати.
– Цікаво, як він це собі уявляє? На
якому папері, за рахунок яких
картриджів? Крім того, лише 86%
шкіл підключені до інтернету, а
переважна більшість сільських
шкіл – лише на папері. Скажіть, ви
вчилися колись за текстом на мо
ніторі? А в багатьох дітей пробле
ми з зором.
«НАША ШКОЛА
«МОДЕРНІЗУЄТЬСЯ»
ПІД ВИБОРИ»
– Ви не раз заявляли, що Табач#
ник перетворює виші на пере#
двиборчий ресурс.
– Пан Табачник справді якось ор
ганічно перейшов від загравання
з ректорами до брутального тиску
на них. Полетіли голови в Донець
кому національному університе
ті, Одеському університеті ім.
Мечникова. Класична ілюстрація
методу «батога» і «пряника».
Пояснюється все це дуже про
сто. Контроль над вишами дає Та
бачнику вихід на обидва головні
передвиборчі ресурси: з одного
боку, контроль за фінансами в цій
сфері, як офіційними, так і неофі
ційними, з іншого боку, монопо
лізується потенціал ректорського
впливу на політичну позицію сту
дента.

Але не факт, що пан Табачник
має на це відповідні повноважен
ня з боку керівництва Партії ре
гіонів. Імовірно, це його особиста
ініціатива.
– Це стосується тільки вищої
школи чи й загальної?
– Якби ж то лише вищої. В народі
кажуть: «Пошли дурня Богу моли
тися – він і лоба розіб’є». Припусті
мо, Дмитро Табачник відповідає
за підготовку до виборів у Дніпро
петровській області. А тепер вга
дайте з 12 разів, у якій із 24 обла
стей органи освіти отримали ко
манду створити в середніх школах
стенди з програмою Президента
Віктора Януковича «Україна для
людей»? І при цьому директорів
попереджали, що наявність стен
ду враховуватиметься при серпне
вому прийомі шкіл. А серпневий
прийомогляд шкіл – це своє
рідний іспит на готовність школи
до нового навчального року.
Завершилося це медійним скан
далом, бо куточки Президента пе
ретворилися на стенди з символі
кою Партії регіонів, опозиція об
урилася, а Віктору Януковичу до
велося видати окремий указ про
заборону використовувати його
ім’я в передвиборній агітації.
Отакий завзятий міністр у нас
керує освітою і наукою. Як тут
учителям сіяти добре і вічне?
«КОЛИ ЛЮДЕЙ ТРУЯТЬ
ШКІДЛИВИМИ ВИКИДАМИ,
НА СУМНІВИ
ЧАСУ НЕ ЛИШАЄТЬСЯ»
– Пані Лесю, останнім часом
столичні медіа нерідко згаду#
ють Вас у зв’язку з вимогою
закрити завод зі спалення сміт#
тя в районі депо станції «Київ#

З програми
Єдиного Центру
«Якісна Україна»
Середовище життя людини згідно
з європейськими нормами безпеки
та якості. Три пріоритетні сфери –
досягнення чистоти повітря, води
(у водоймах і водопроводах)
і довкілля (утилізація сміття).
Високі стандарти якості продуктів
харчування у торговельних мережах,
зокрема імпортних, посилена
адміністративна відповідальність
за їх порушення

Законодавчо заборонити ви
користовувати хімічні матеріали
і елементи, які не відповідають
європейським критеріям без
пеки.
Запровадити роздільне збиран
ня та утилізацію побутового
сміття, що різко зменшить забруд
нення навколишнього середови
ща і поверне в господарський обіг
скло, метали, пластик.
Побудувати заводи з утилізації
сміття, які перероблятимуть
відходи на газ для опалення і ма
теріали для повторного викорис
тання.
Надати податкові пільги під
– Може, й справді завод еколо# приємствам (приватним підпри
ємцям), які збирають і переробля
гічно чистий, а навколишні
ють сміття.
жителі перебільшують про#
Запровадити програму відтво
блему?
– Звичайно, ні. Тільки за проект рення лісів через захист лісу від
ною документацією завод викида пожеж, заборону позапланової ви
тиме щорічно в атмосферу близь
ко 3,3 тонн небезпечних для жит
тя речовин, зокрема півтори тони
діоксиду азоту, півтонни оксиду
вуглецю та три центнери хлори
стого водню.
В Європі й справді є заводи з
утилізації сміття, але вони пере
важно безвідходні. А тут тонни
шкідливих викидів навіть на па
пері. Уявляєте, скільки їх буде
неофіційно, коли дозволи отри
мають, а гроші на заміну каталі
заторів або зекономлять, або
вкрадуть? До речі, як, ви думає
те, мешканці сусідніх будинків
дізналися про те, що «екологіч
но чистий» завод працює? За ха
рактерним смородом вночі! А за
проектом він має працювати ці
лодобово!
– Які шанси відстояти безпечне
довкілля для цих людей?
– Усе залежатиме від оперативно
сті влади. На початку тижня отри
маю відповідь від Генпрокурату
ри, куди я звернулася з вимогою
вжити заходів прокурорського ре
агування щодо закриття заводу і
притягнення винних до відпові
дальності. Від МОЗ чекаю відпові
ді на вимогу провести повторну –
об’єктивну – експертизу СЕС. Так
само чекаю вжиття відповідних
заходів з боку мерії.
Якщо завод два місяці поспіль
протиправно, але безкарно прац
ює на очах міської влади і проку
ратури, ідеться тут уже про харак
теристику влади загалом. А також
її відповідальності і готовності
представляти інтереси громади. У
даному разі столичної.

рубки та збільшення насаджень.
Привести до європейських
стандарти якості питної води у во
допровідних мережах. Заборони
ти подачу води за графіком, що
призводить до бактеріального за
бруднення води у водопровідних
мережах.
Розпочати очищення басейну
Дніпра, воду якого споживають
майже 70% населення України.
Створити умови для ведення
екологічного бізнесу (розведення
дерев, кущів і квітів) та розширен
ня площ зелених насаджень у
містах.
Законодавчо
запровадити
обов’язкове очищення викидів
промислових підприємств.
Надати органам місцевого са
моврядування право ініціювати
закриття підприємств за недотри
мання екологічного законодав
ФОТО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ
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Власне тепло — кожній оселі

Чергове підвищення ціни на газ змушує
тисячі українців переглянути своє ставлення
до систем централізованого опалення,
порівняти якість наданих послуг з їхньою
вартістю. Нескладні математичні підрахунки
показують, що автономне опалення
виявляється економічно набагато вигіднішим

О

дин із найуспішніших
прикладів запроваджен
ня індивідуального опа
лення — місто Мукачеве
Закарпатської області. З
такою пропозицією ще 1998 року
виступив тодішній міський голова,
нині лідер Єдиного Центру Віктор

Балога. Наразі в місті вже всі закла
ди бюджетної сфери переведено на
індивідуальне опалення.
«Аргументів на користь автоном
ного опалення було чимало», —
розповідає нинішній мер Мукаче
вого єдиноцентрист Золтан Лен
д’єл. Поперше, тепломережі треба

платити, незважаючи на те, яка по
года за вікном: +10 чи –10. В умо
вах досить теплого Закарпаття, зро
зуміло, що автономне опалення —
це велика економія.
Подруге, центральній тепломе
режі треба платити за цілодобове
опалення, хоча більшість установ
увечері і по вихідних не працюють.
При індивідуальному опаленні є
технічна можливість збавляти по
тужність обігріву до мінімуму, на
приклад, увечері, а вранці збільшу
вати її. Нові системи мають дуже
добру тепловіддачу, тому 15–30
хвилин достатньо, щоб обігріти,
скажімо, навчальне приміщення
перед початком першого уроку.
Потретє, тепломережа втрачає
на поставці частину тепла, адже
більшість систем — це спадок Ра

дянського Союзу і труби погано
втримують тепло.
Почетверте, є проблема заборго
ваності населення. «Тому отрима
ти ліміти газу на цілу тепломережу,
зокрема на опалення бюджетної
сфери, було дуже складно. Вже сніг
випав, а ліміти так і не давали, ви
тискали з міста, щоб була оплата»,
— пригадує Золтан Ленд’єл. Тепер
за розпорядженням міського голо
ви у всій бюджетній сфері опалю
вальний сезон починається тоді, ко
ли цього вимагає температура.
Позитивний досвід бюджетної
сфери впевнено й активно запози
чує населення, встановлюючи у
своїх оселях індивідуальне опален
ня. «Якщо брати наше місто, то десь
половина — це приватний сектор,
який, зрозуміло, ніколи не опалю

вався через центральне теплопоста
чання, бо там індивідуальне опа
лення, а половина — це багатопо
верхівки», — зазначає Золтан Лен
д’єл. За його словами, ще донедав
на мукачівські спальні райони було
прив’язано до тепломережі. «У цій
дивній ситуації, яка склалася в на
шій державі, коли ціна на газ для те
пломережі вище, ніж ціна газу для
індивідуального опалення, опален
ня дво, трикімнатної квартири че
рез тепломережу обходиться вдвічі
дорожче, ніж через індивідуальне
опалення», — додає міський голо
ва. Економити допомагає також те,
що вдень, коли сім’я на роботі, нав
чанні, можна зменшити опалення.
Сьогодні у Мукачевому близько
70% помешкань мають автономне
опалення. «Люди вміють рахувати
краще, ніж чиновники в Кабміні»,
— пояснює причину Золтан Ленд’єл
і наводить приклад наших най
ближчих сусідів — Польщі. «У Поль
щі якщо власник три місяці не пла
тив за комунальні послуги, кому
нальне підприємство подає в суд, у
власника відбирають квартиру,
продають на аукціоні, вираховують
суму боргу, а власникові віддають
решту», — розповідає мер Мукаче
вого. В Австрії, наприклад, кому
нальні послуги надають лише після
укладання відповідного договору
між підприємствомпостачальни
ком послуг і споживачем. Згідно з
договором споживач зобов’язуєть
ся мати на рахунку відповідні кош
ти, які постачальник протягом ро
ку знімає як плату за надані послу
ги. Якщо на рахунку грошей немає,
надання послуг відразу припи
няється. «Є багато інших варіантів.
А ми стоїмо на місці, читаємо му
дровані статті, що їх готують клер
ки нашим міністрам, і вже 19 років
говоримо про потребу реформува
ти комунальне господарство, не
зробивши для цього жодного кро
ку. Найбільш нереформоване, най
більш запущене в нашій незалеж
ній державі — це комунальне гос
подарство», — підсумовує Золтан
Ленд’єл. Партія «Єдиний Центр» ви
ступає за переведення бюджетних
установ (школи, дитячі садки та ін.)
на автономне енергозабезпечення
на основі дешевої сировини.

Особливості вітчизняного техогляду

Д

АІ має намір спростити
процедуру проходжен
ня техогляду та реєстра
ції транспортних засо
бів. Про це на одній із
пресконференцій зая
вив начальник департаменту Дер
жавтоінспекції МВС Валерій Лозо
вий. Проте спрощення може доро
го обійтися водіям.
Першими про потребу новацій
заговорили в Держкомпідприєм
ництві. Очільник відомства Ми
хайло Бродський доручив спрости
ти процедуру техогляду для легко
вих автомобілів та вивчити доціль
ність його проходження взагалі.
Однак минуло буквально кілька
днів і у відомстві Михайла Юрійо
вича озвучили іншу новацію — від
дати техогляд страховим компа
ніям. Керівники ДАІ і Держкомпід
приємництва запевняють: передача
техогляду в руки страховиків сприя
тиме зниженню аварійності на до
рогах. Водночас фахівці зауважу
ють, що техогляди не надто вплива
ють на кількість аварій, пов’язаних
безпосередньо з несправністю авто
мобіля. Окремі ЗМІ писали, що готу
ється нормативний документ, який
узаконить паралельну видачу тало
на техогляду і поліса обов’язкового
страхування відповідальності влас
ників транспорту.
«Що первинне, талон чи поліс, —
це вже деталі, які треба виписати.
Важливо, щоб їх видавали одноча
сно і на однаковий термін. Тобто

проводити ТО треба буде раз на рік.
Працівники страхових компаній не
повинні безпосередньо брати
участь у діагностиці», — вважає
президент Української федерації
страхування Олександр Завада.
Звучить загалом правильно. Але
доведеться зважати на не дуже при
ємний нюанс: страхові компанії не
будуть брати участі в діагностиці
лише номінально. Ніхто сьогодні не
гарантує невтручання страховиків
у цей процес.
Паралельно треба також пропи
сати відповідальність працівників
СТО і СК за несумлінне виконання
своїх обов’язків з проведення техо
гляду. Але з огляду на наше ниніш
нє законодавство цей процес може
затягнутися на роки. Справа в тому,
що українські олігархи навряд чи
зважаться прописувати драконів
ські правила для кишенькових
страхових компаній.
Єдиний Центр, зі свого боку, ви
ступає за скасування (бодай частко
ве) техогляду, який, на думку пар
тійців, з перевірки технічного ста
ну транспортних засобів фактично
перетворився на процедуру «вити
скання» коштів з їхніх власників.
«При проходженні техогляду у
водіїв насамперед запитують, чи
сплатили вони штрафи і податок з
транспортних засобів. І якщо відпо
відь позитивна, то сама процедура
огляду має формальний характер і,
крім витрачання часу й грошей, ні
чого власникам транспортних засо

бів не дає», — заявляє лідер Єдино
го Центру Василь Петьовка.
Політик нагадав, що існує достат
ньо прикладів успішного реформу
вання цієї сфери у різних країнах.
Від радикальних, як у Грузії, де пов
ністю ліквідували техогляд і автоін
спекцію, до ліберальніших, як у
Японії, США чи Євросоюзі. За сло
вами Петьовки, сьогодні в більшо
сті країн світу нові автомобілі вза
галі не проходять таку процедуру,
як перевірка технічного стану.
Експерти Єдиного Центру наго
лошують, що техогляд треба скасо
вувати, але поетапно. На першому
етапі слід скасувати техогляд для
нових автомобілів. Щодо решти ав
томобілів треба демонструвати ви
важеніший підхід. Понад половину
автомобілів, які пересуваються ук
раїнськими дорогами, випущено
ще за радянських часів. Тому, якщо
державний техогляд буде скасова
но, слід подумати про розумну аль
тернативу, скажімо, про обов’язко
вий ремонт основних вузлів авто
мобілів, старших за певний вік.
Насамкінець ще один момент. У
Японії і Великобританії не переві
ряють технічний стан автомобілів,
яким менше 3х років, у країнах
Євросоюзу — менше 4х років. У
США з 1990 року діє програма, за
якою у великих містах перевіряють
лише відповідність викидів СО2 ав
томобіля державним стандартам.
МИКОЛА БОРТНИК

СТЕПАН КУЩ
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Україні загрожує
молочний дефіцит
Україна впритул наблизилася до небезпеки
різкого скорочення поголів’я худоби
і чергового подорожчання м’ясоJмолочної
продукції. В разі ухвалення поточного
проекту Податкового кодексу селянам
доведеться звикати до нового порядку
дотування виробленої ними продукції

Н

адзвичайно спекотне лі
то–2010 вже й так позна
чилося на галузі: вироб
ництво молока зменши
лося, а його собівартість
натомість помітно зросла. Звісно,
не відстають ціни і на готову мо
лочну продукцію на магазинних
полицях. За цих умов запрова
дження нового механізму дотацій
лише погіршить ситуацію, — ка
жуть експерти.
Поточна схема субсидування
молочної галузі діє в Україні вже
понад 12 років. Вона передбачає
виплати переробними підприєм
ствами державних дотацій вироб
никам у розмірі ПДВ з продажу
свої продукції. У проекті Податко
вого кодексу уряд пропонує вже з
наступного року запровадити до
тації безпосередньо з державного
бюджету. До того ж не за кількість
отриманих літрів молока, а за
кількість поголів’я корів.
В Українському клубі аграрного
бізнесу підкреслюють невизначе
ність самого терміна «корова». Що
мається на увазі? Дійна корова, те
ля, ялівка? Якщо дотації надавати
муться, наприклад, на теля, то не
має гарантії, що воно найближчи
ми роками даватиме молоко.
Спекотне літо і різке осіннє похолодання суттєво послабили
Крім того, внаслідок скасуван
імунітет українців. У країні вже зафіксовано тисячі випадків
ня чинного нині механізму доту
вання може різко впасти здаван
захворювання на ГРВІ. Переважно в цей період чітко
ня молока від населення. Це,
оприявнюється поділ країни на два кількісно нерівнозначні
своєю чергою, призведе до потре
би імпортувати молочну продук
табори: з одного боку, підприємстваJвиробники лікарських
цію. Втім, заступник голови Міна
препаратів і, звісно, лобісти їхніх інтересів, з другого боку —
грополітики Сергій Мельник уже
не відкидає можливість імпорту
багатомільйонне населення. Коли перші вже обмірковують,
білоруського чи польського сухо
як доцільніше розпорядитися майбутнім прибутком,
го молока й вершкового масла,
щоб уникнути підвищення цін.
другі починають перекроювати родинні бюджети, виділяючи
«Зростання дефіциту молока —
левову частку коштів на придбання ліків чи профілактичних засобів сезонне і для осені цілком законо
мірне явище. Інша річ ціна. Це вже
зовсім інше питання. Весь цивілі
ахмарні суми, які виробни иметься відшкодування. Тоді бу гато м’яса. Це можуть бути овочі, зований світ підтримує тварин
ки медичних препаратів де менше маніпуляцій свідомістю фрукти, зелень, рослинний бі
витрачають на рекламу населення, адже людина знатиме, лок, горіхи, бобові, каші різнома
своєї продукції, сповна їм що перш ніж купити медикамент, нітні. І безперечно — вести здо
відшкодовуються. Адже зі треба порадитися з лікарем, отри ровий спосіб життя: не курити,
своєю основною функцією — мані мати рецепт, а якщо це життєво не вживати алкоголь, бо все це
пулювати свідомістю — реклама потрібний препарат, має прово знижує імунітет. Слід більше гу
справляється на «відмінно». Тож на дитися його відшкодування», — ляти на свіжому повітрі, менше
віть цілком здорові люди, не заду підкреслює член Єдиного Центру, сидіти в закритих приміщеннях.
муючись, ідуть до аптеки придбати
Треба вести рухливий, активний
«щось для підвищення імунітету». А
спосіб життя», — каже колишній
турботливі провізори раді старати
очільник МОЗ України.
Микола Поліщук:
ся: підберуть вам найдорожчий
Єдиний Центр виступає за поси
Міністерство
препарат, мотивуючи це «безліччю
лення відповідальності за вироб
охорони здоров’я
позитивних відгуків» і «надійним
ництво і продаж фальсифікованих
лише констатує,
реноме компаніївиробника».
медичних препаратів. За словами
Насправді ж ви, швидше за все,
Миколи Поліщука, ще 2005 року
що треба боротися
натрапили на прихованого рекла
мала набрати чинності постанова,
много агента тієї чи тієї фірмиви за якість медпрепаратів. яка дала б змогу контролювати
Це не так складно
робника. Про це можуть свідчити
якість препаратів, які ввозяться до
розклеєні в аптеці рекламні плака
країни чи надходять у продаж. «Мі
робити, як здається
ти й інша продукція схожого типу.
ністерство охорони здоров’я досі не
В такому разі залишається сподіва
виконує цю постанову, а лише кон
тися, що вплив препарату не спри членкореспондент Національної статує, що треба боротися за якість
чинить якихось побічних наслідків. Академії медичних наук, доктор медичних препаратів. Це не так
Яких же заходів треба вжити, медичних наук, професор, колиш складно робити, як здається», —
щоб навести лад на ринку медич ній міністр охорони здоров’я Ук наголошує фахівець.
них препаратів? «Поперше, тре раїни Микола Поліщук.
Наше здоров’я — в наших ру
ба заборонити рекламу ліків. По
Водночас він не радить поспі ках. Чим уважніше ми до нього
друге, треба обов’язково ввести шати зі штучним стимулюван ставитимемося, тим дешевше, а
рецептурний відпуск медикамен ням імунітету. «Я не прихильник головне безпечніше нам обходит
тів, особливо тих, які містять імуностимуляторів. Найкраща иметься лікування. А рекламува
сильнодійні для організму люди стимуляція імунного статусу — ти доцільніше здоровий спосіб
ни речовини. І третє — надзви це нормальне харчування. Це не життя, а не хвороби й пігулки.
чайно важливо визначити перелік значить, що воно має бути доро
НАТАЛЯ ВИНОГРАДОВА
медикаментів, за які проводит гим, адже не обов’язково їсти ба

Ринок медичних препаратів:
допомога хворим
чи маніпуляція свідомістю?

З

ництво шляхом надання дотацій,
державної доплати на кожну оди
ницю продукції. Так є можливість
тримати стабільну ціну, якщо дер
жава цього хоче, — зазначає голо
ва Центральної контрольнореві
зійної комісії Єдиного Центру, на
родний депутат України Михайло
Полянчич. — Якщо ж держава ви
ставить тваринництво на повні
ринкові умови і не втручатиметь
ся, то ціни, звісно, зростатимуть».
За даними Міністерства аграрної
політики України, станом на кінець
серпня середня закупівельна ціна
на молоко першого сорту від сіль
госппідприємств складала 3 000
гривень за тонну (в липні — 2 680
грн.), на молоко другого сорту —
2 404 гривень за тонну (в липні —
2 008 грн.). Отже, за місяць вар
тість молока першого і другого сор
тів зросла на рівні 12% і 20% відпо
відно. Водночас генеральний ди
ректор Українського клубу аграр
ного бізнесу Володимир Лапа
стверджує, що сьогодні закупівель
ні ціни на молоко вищого сорту й
сорту «екстра» від великотоварних
молочних ферм в окремих областях
сягнули 4 500 грн. за тонну.
Партія «Єдиний Центр» наголо
шує на потребі посилити підтрим
ку виробників молока з боку дер
жави, а також контролювати за
купівельні ціни на молоко. Поря
док і обсяги державних дотацій
треба зберегти на теперішньому
рівні. «Ми ринкова держава, тому
закупівельні ціни повинні кон
тролюватися завдяки механізму
дотування на одиницю виробле
ної продукції, тобто виробленого
молока. І тоді держава фактично
зможе регулювати ціни. Це допо
може не підвищувати ціни на
ринку й уникнути спекуляцій», —
підсумовує Михайло Полянчич.
МАРИНА СТОЯНОВИЧ
ФОТО PHL
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ГОРОСКОП НА 1–7.10
Овен (21.03 — 20.04)
Активність може проявитися у сфері
інтимних стосунків – вони стануть
динамічнішими, чуттєвішими. Це
вдалий час для того, щоб помітно поліпшити їх
якість. Випаде нагода краще розібратися як в
особистих, так і в ділових стосунках. Пам’ятайJ
те про те, що дані зараз обіцянки треба буде
виконати за будьJяких обставин.
Тілець (21.04 — 21.05)
Імовірність нових знайомств, особJ
ливо для наступних серйозних
взаємин, протягом цього періоду буJ
де досить високою. Більше уваги приділіть
своїй роботі. Стосунки з колегами можуть стати
відкритішими і зрозумілішими для вас. Це
вдалий час для послідовного виконання
намічених справ, інтелектуальної діяльності.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Серед ваших колег може з’явитися
людина, яка здасться вам симпатичJ
ною. Так чи так, імовірність службоJ
вого роману протягом цього періоду помітно
підвищується. Тиждень принесе стабільність в
особисте життя. З’явиться прагнення до
серйозних стосунків.
Рак (22.06 — 23.07)
Типові Раки будуть користуватися
успіхом у протилежної статі. ПоJ
частішають запрошення на побаченJ
ня, а також компліменти на вашу адресу.
Імовірні також успіхи у творчій діяльності. До
цього часу у вас уже з’явиться певна ясність, і
ви зможете ухвалити правильне рішення.
Лев (24.07 — 23.08)
Рекомендується уникати суєти у
будьJяких справах. Особливо важлиJ
ву увагу слід звернути на роботу.
Тиждень сприятливий для ділового спілкування,
а також для аналізу інформації.

Єдиний Центр вітає всіх учителів з професійним святом.
Бажає нових професійних здобутків, творчих надбань
та особистого щастя. Українська педагогіка має славетні
традиції і яскравих представників. Золотими літерами
в історію світової освіти вписано імена Антона Макаренка
і Василя Сухомлинського
МАКАРЕНКО
АНТОН СЕМЕНОВИЧ
(1888–1939)
Видатний український педагог і
письменник Антон Макаренко
залишив багату педагогічну
спадщину. Він автор понад 150
творів, серед яких романи, пові
сті, сценарії, науковопедагогіч
ні статті. Найвідоміші «Педаго
гічна поема», «Книга для бать
ків», «Методика організації ви
ховного процесу» та інші.
Розмірковуючи про завдання
виховання, Макаренко підкре
слював, що педагог повинен ма
ти перед собою цілісну програму
людської особистості, яка охо
плює всі елементи: зовнішню по
ведінку, внутрішні переконання,
громадянське й політичне вихо
вання, знання. З огляду на істо
ричні умови і будучи продуктом
свого часу, Макаренко вбачав
мету виховання у підготовці
культурної людини, активного
громадянина, який повинен здо
бути освіту, бажано середню,
кваліфікацію, бути політично
розвинутим, дисциплінованим, з
розвинутим почуттям обов’язку
і поняттям честі, господарем і
організатором.
Стрижень педагогіки Макарен
ка — соціальнопедагогічне вчен
ня про колектив. Під колективом
мається на увазі не випадкове зі

брання людей, а таке, яке об’єд
нане спільною суспільноцінною
метою, спільною діяльністю,
спрямованою на досягнення цієї
мети, у якому є органи самоупра
вління і координації та відносини
відповідальної залежності.
На сучасному етапі соціальні
педагоги можуть використати
ідеї Макаренка стосовно подо
лання негативних соціальних
явищ, виправлення девіантної
поведінки підлітків. Педагог
практик, він рішуче переслідував
хуліганство і насилля над слаб
шим. У таких випадках застосо
вувалися моральні форми осуду.
В разі крадіжки, пияцтва загаль
ні збори колективу могли ухва
лити не випускати вихованця з
закладу на певний термін чи за
нести догану в особисту справу.
В окремих випадках вихованців
за крадіжки негайно арештову
вали й віддавали до суду.
Досвід Макаренка як соціаль
ного педагога унікальний. Мало
хто в історії соціальної педагогі
ки зумів так вдало втілити свою
теорію на практиці і добитися
приголомшливих результатів,
маючи справу з важкими підліт
ками. За роки роботи Макаренка
через створені ним колективи
пройшло біля 3 000 правопоруш
ників і безпритульних, які стали
гідними людьми, кваліфіковани
ми спеціалістами.

СУХОМЛИНСЬКИЙ
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
(1918–1970)
Кандидат педагогічних наук,
членкореспондент Академії пе
дагогічних наук СРСР, заслуже
ний учитель, удостоєний звання
Героя Соціалістичної Праці, Су
хомлинський автор низки праць
з педагогіки. Серед них «Пав
лиська середня школа», «Серце
віддаю дітям», «Сто порад учи
телеві», «Народження громадя
нина», «Батьківська педагогіка»
та ін. Всього він написав 41 мо
нографію та понад 600 науко
вих статей.
У педагогічній спадщині Су
хомлинського яскраво просте
жуються соціальнопедагогічні
ідеї. Творчість видатного педа
гога пронизує проблема проек
тування людини, ґрунтована на
ідеї всебічного розвитку особи
стості. Всі сторони виховання
(розумове, моральне, естетичне,
трудове, фізичне) Сухомлинсь
кий розглядав у єдності і вважав,
що, упустивши щось одне, не
розв’яжеш жодного виховного
завдання.
Сухомлинський визначив
принципи й правила, яких має
дотримуватися педагог, добу
ваючи професійну майстер
ність. Це передусім встановлен
ня доброзичливих стосунків з

учнями, без чого неможливий
виховний процес. Однак спілку
вання з школярами не може об
межуватися стінами школи. У
Павлиській середній школі ста
ли традиційними походи, спо
стереження за сходом і заходом
сонця, читання віршів і складан
ня оповідань біля вогнища, слу
хання музики поля, лісу, річки,
повітря. У щирому спілкуванні
учня і вчителя відбувається
складний процес виховання
досконалої особистості, майбут
нього громадянина своєї краї
ни, корисної людини для сус
пільства.
Сухомлинський був продов
жувачем соціальнопедагогіч
ного вчення Антона Макаренка
про колектив. Одна з перших
його книжок називалася «Вихо
вання колективізму у школя
рів». Новим явищем для педаго
гіки була теза Сухомлинського
про гармонію інтересів особи
стості й колективу. Видатний
педагог виступав проти підпо
рядкування окремої особистості
колективу, відкидав будьякі
форми конформізму на зразок
«як усі, так і я», «колектив зав
жди правий» тощо.
Як соціальний педагог Сухом
линський долучився до висвітлен
ня проблем сімейного виховання,
стверджуючи, що сім’я — це це
глинка великої споруди, яка
зветься суспільством, і від її міц
ності залежить міць держави.
Соціальнопедагогічні ідеї Ва
силя Сухомлинського випереди
ли час. Створена в незалежній ук
раїнській державі соціальна пе
дагогіка спирається на його по
гляди про громадянське вихо
вання, гармонію стосунків осо
бистості й соціального середови
ща, профілактику девіантної по
ведінки підлітків, роль сім’ї в со
ціалізації дитини.

Діва (24.08 — 23.09)
Імовірні нові цікаві знайомства,
особливо під час прогулянок або
поїздок. До планування особистого
бюджету протягом цього періоду постарайтеся
поставитися відповідально і уважно. У другій
половині тижня проясняться поточні фінансові
питання. Спробуйте розпоряджатися грошима
раціональніше.
Терези (24.09 — 23.10)
Перша половина цього тижня стане
вдалим періодом для здійснення поJ
купок. Уникайте зайвого консерваJ
тизму в спілкуванні. У другій половині тижня
ваш настрій буде серйознішим, посилиться
відчуття відповідальності.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
У вашій поведінці буде більше наJ
полегливості, але водночас і
чарівності. Ви станете рішучішими,
зокрема в спілкуванні з протилежною статтю.
Тиждень допоможе внести ясність у події, які
залишилися в минулому. Їх аналіз допоможе
вам зрозуміти причини своїх успіхів і невдач.
Цей період також сприятливий для вивчення
свого внутрішнього світу.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Розташування планет указує на те,
що у вас може виникнути симпатія,
яку ви вирішите зберегти в
таємниці. Можливі на цьому тижні і таємні люJ
бовні пригоди. Проясняться ваші взаємини з
друзями, ви зможете зрозуміти їхнє справжнє
ставлення до вас.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Судячи з розташування планет, стоJ
сунки, розпочаті протягом першої
половини цього тижня, виявляться
вельми вдалими. У другій половині тижня у вас
з’являться слушні думки щодо того, як досягти
своєї мети в роботі чи бізнесі. Якщо ви почнеJ
те потім послідовно втілювати свої ідеї, досяJ
гнете результату.
Водолій (21.01 — 19.02)
Вам треба буде поєднувати напоJ
легливість і чарівність. Відкрито гоJ
воріть про свої цілі і робіть рішучі
вчинки для того, щоб домогтися бажаного.
Тиждень сприятливий для послідовного заJ
своєння знань, а також для отримання навиJ
чок, які можна буде потім використовувати на
практиці.
Риби (20.02 — 20.03)
Тиждень принесе Рибам удачу в
поїздках. Підвищується ймовірність
романтичних подорожей, а також
знайомств і курортних романів. Проявіть підвиJ
щену обережність при роботі з електричними й
електромеханічними приладами та обладнанJ
ням. Також тиждень виявиться сприятливим для
вирішення питань, пов’язаних з кредитами,
боргами або податками.

