РАЗОМ МИ ЗМІНИМО СВОЮ КРАЇНУ!
Суспільство

Інтерв’ю лідера

У Мукачевому
відкрили
пам’ятник
на честь
ліквідаторів
наслідків
повені

Ігор Кріль:

Виборець
Єдиного
Центру
прагматичний,
сильний
і мудрий
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄДИНИЙ ЦЕНТР»
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СТОР. 2

Ростислав
Валіхновський:

Влада
для людей

Якісній Україні —
якісні депутати
ФОТО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ

Що таке влада? Невже це лише
чиновники та збирання подат
ків на їх утримання? Невже це
тільки вибори, кризи, політре
форми? Де та влада, яку можна
не тільки вилаяти? Влада, яка
робить те, що повинна робити,
— вирішує щоденні, буденні
проблеми українців. Навряд чи
на печерських пагорбах у сто
лиці. Навіть не на Банковій.
Звідти керувати Лісною Сло
бідкою чи навіть Калушем —
марна справа, бутафорія. Хоча
пробують. І не виходить.

СУСПІЛЬСТВО

Дніпро
треба
рятувати!

СТОР. 7

X Стор. 5
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У Києві повинні нарешті зрозуміти, що фундамент держави
закладається на місцевому рівні, що якісна Україна
починається з якісного життя кожної громади
ДЕРЖАВА

Теплі оселі
жителів якісної України
ФОТО PHL

Ростислав
Валіхновський:

Влада
для людей
Початок на стор. 1

усідня Європа давно
усвідомила безглуз
дість такого підходу.
Доки українська влада
не може розібратися з
повноваженнями за класич
ною схемою поділу на три гіл
ки — законодавчу, виконавчу
й судову, в ЄС уже друге деся
тиліття поспіль цементують ін
ший рівень влади — регіональ
ний. Щоразу збільшують обся
ги повноважень органів місце
вого самоврядування, держав
ні асигнування на реформи,
врядування громад.
В Україні ж громади досі без
повноважень і коштів, а відтак
і без можливості будувати якіс
не життя в рідному селі, місті.
Щоразу треба їхати з простяг
нутою рукою в столицю, вмо
вляти. А часто ті, хто просить
для громади, ховає надбане у
власні кишені.
Тому ніколи немає грошей
на ремонти сільських і міських
доріг, дахів шкіл, лікарень. Ча
сом немає грошей навіть на
бензин для машини швидкої
допомоги. Саме з вирішення
таких питань починається
якісне життя, нові стандарти
життя, нова якість політики.
На цьому наполягає Єдиний
Центр, а тому пропонує вже
сьогодні переглянути обсяги
повноважень, які надаються
органам місцевого самовряду
вання. Щоб ті, кого українці
оберуть 31 жовтня, могли ви
конати свої програми, а не ви
правдовуватися за їх невико
нання.
Почати треба з вирішення
проблеми дублювання двох
видів публічної влади на рівні
районів — державної і самов
рядної. На нашу думку, треба
ліквідувати районні державні
адміністрації та передати їхні
повноваження райрадам. Далі
чітко визначити сферу компе
тенції і відповідальності обла
сних державних адміністрацій.
Після цього нарешті розпочати
адміністративну й бюджетну
реформи.
У Києві повинні нарешті зро
зуміти, що фундамент держа
ви закладається на місцевому
рівні, що якісна Україна почи
нається з якісного життя кож
ної громади. Саме заради
останнього я й погодився очо
лити список Єдиного Центру в
ІваноФранківську обласну ра
ду. Я готовий особисто докла
сти зусиль, щоб життя людей
на моїй батьківщині стало
якісним.

C

дірок в архаїчних трубах, вивер
тати гаманці за втрати тепла че
рез відсутність нормальної суча
сної теплоізоляції.
Одні українці платять за спожи
те тепло, хоча батареї в їхніх до
мівках ледьледь теплі. Інші мор
дуються від надміру розпечених
батарей у травні, вимикають опа
лення у квартирах, але однаково
платять! Тобто виходить, що бю
джет ТКЕ дірявий з усіх боків —
застарілі комунікації вимагають
постійного збільшення видатків,
люднювати формулу утворення переконалися б у правильності а стара система господарювання
тарифів на послуги ЖКГ. Насам розрахунків, але не сумніваюся: не дозволяє комунальникам ста
перед для того, щоб люди розу легше нікому не стало б, адже ці ти гнучкішими.
міли, за що платять гроші і чи не ни однаково будуть, м’яко кажу
БОРГ 4,6 МІЛЬЯРДІВ
переплачують.
чи, важкими.
Результат простий і цілком пе
редбачуваний. Споживачі якось
Єдиний Центр пропонує законодавчо зобов’язати дуже кволо розраховуються за
місцеву владу публічно оприлюднювати формулу послуги, а посередники (напри
клад, ті самі ТКЕ) теж заборгува
утворення тарифів на послуги ЖКГ
ли перед постачальниками енер
гоносіїв. Як повідомляє УНІАН,
Це рішення було б правиль
Причина проста. Ціла наша ко посилаючись на пресслужбу
ним і могло б зняти безліч боліс муналка працює, поперше, за НАК «Нафтогаз України», станом
них питань. Але, на жаль, від старою радянською системою, на 24 вересня цього року забор
критим залишилося б головне подруге, майже вся живе на істо гованість теплопостачальних
питання. Уявімо, що пропози ричному радянському обладнан підприємств за спожитий протя
цію Єдиного Центру втілено в ні. Виходить усе дуже просто: ми гом 2008–2010 років природний
життя і ціноутворення у вико платимо за постійні втрати через газ становить 4,65 млрд грн.
нанні теплокомуненерго (ТКЕ) паскудні тепломережі, ми змуше Найбільша заборгованість у під
стало абсолютно прозорим. Усі ні платити за безкінечне латання приємств ТКЕ Дніпропетров

Досить часто ми бачимо у своїх під’їздах
промовисті оголошення. Хтось із мешканців
будинку обурений і незадоволений химерними
тарифами ЖКГ і вже закликає до актів непокори.
Біда лише в тому, що такі відозви
так і залишаються відозвами, всі без винятку

В

рядигоди хтось із місце
вих чиновників висту
пить на телебаченні, дов
го й розумно говоритиме
про кризи і неплатежі,
наводитиме якісь малозрозумілі
цифри й непереконливі аргумен
ти. Висновок — треба ще підви
щити тарифи. Буває, щоправда, й
так, що чиновник цей виглядає
справді переконливо. Настільки,
аж сам починаєш щиро замислю
ватися, не розуміючи, хто пра
вий — той красномовний реч
ник, згаданий пасіонарний сусід
чи ваш розхристаний гаманець?
ПРОЗОРА ФОРМУЛА ЦІНИ
У цій ситуації Єдиний Центр про
понує законодавчо зобов’язати
місцеву владу публічно опри
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ської (821 млн грн.), Донецької
(773 млн грн.), Харківської (732
млн грн.), Луганської (375 млн
грн.), Одеської (258 млн грн.),
Запорізької (231 млн грн.), Жи
томирської (123 млн грн.),
Львівської (123 млн грн.), Київ
ської (110 млн грн.), Рівненської
(100 млн грн.) областей та АР
Крим (136 млн грн.).
ВИХІД, ЯКИЙ ПРОПОНУЄ
ЄДИНИЙ ЦЕНТР
Вихід з цієї критичної ситуації є —
переконані експерти партії «Єди
ний Центр». Про заміну застарі
лих мереж сьогодні не йтиметь
ся — це тема окремої розлогої
статті. Сьогодні йтиметься про де
монополізацію надання послуг
населенню. Найперший крок —
створити об’єднання співвласни
ків багатоквартирних будинків. У
такий спосіб ми позбавимося та
кого архаїзму, як ЖЕКи, бо самі

газу на біржах та за прямими
контрактами споживачам. Що
правда, в окремих випадках ком
панії замість жорсткої конкурен
ції починають зливатися та
об’єднуватися, але за цим уже
стежить європейське антимоно
польне законодавство.
Іще один стратегічний напря
мок газової політики — створення
так званого ринку покупців на змі
ну нинішньому ринку постачаль
ників. Іншими словами, створен
ня надлишку пропозиції газу від
різних компаній, які боротимуть
ся за споживача, а не навпаки.
Цього року вже прозвучали
погрози з боку ДК «Газ України»
залишити без тепла 10 областей.
Єдиний Центр переконаний: як
що вжити заходи для кардиналь
ного реформування всіх ланок
ЖКГ, жоден з українців не мати
ме анінайменшого приводу
скаржитися.

Цього року вже прозвучали погрози
з боку ДК «Газ України» залишити без тепла
10 областей. Єдиний Центр переконаний:
не так вже й складно виправити
мешканці будинку вибиратимуть,
з ким із постачальників послуг і на
яких умовах домовлятися про
комфорт в оселях.
Наступний крок ще радикаль
ніший. На думку єдиноцентри
стів, ситуацію може врятувати
створення вільного ринку прода
жу газу. Наприклад, майже все
блакитне паливо до країн ЄС ім
портують зза кордону великі на
ціональні корпорації, однак га
зові директиви Єврокомісії сти
мулюють вторинний ринок і
сприяють біржовій торгівлі.
Інакше кажучи, в країнах ЄС іс
нує безліч дрібних компаній, які
перепродають невеликі обсяги

Найгірше, що може бути — це
показуха, до якої часто вдаються
газовики. Вже не раз за останні
10 років напередодні опалюваль
ного сезону представники Наф
тогазу «лякають» комуналь
ників, що відключать від газу.
Потім справді затримують по
чаток опалювального сезону. А
далі просто намагаються пе
реділити грошові потоки теплое
нергетичних підприємств. У ре
зультаті страждають тільки ті,
хто найсумлінніше платить за ко
мунальні послуги, — прості ук
раїнці.
МИКОЛА МАКОВІЙ

КОМЕНТАР
Андрій Амбросьонок
кандидат на пост
міського голови
Донецька
від Єдиного Центру
Проблеми системи житлово
комунального господарства не
втрачають актуальності в До
нецьку цілий рік, але з почат
ком опалювального сезону во
ни поглиблюються і виклика
ють закономірне обурення у
людей. Адже тепло, яке ми
одержуємо, не завжди коштує
стільки, скільки ми за нього
платимо. На гаманці людей по
кладають оплату всіх видатків,
зокрема й ненормативні втра
ти. З початку нового опалю
вального сезону з урахуванням
запланованого владою підви
щення тарифів донеччани пла
титимуть мінімум на 30% біль
ше за опалення й гарячу воду:
теплі батареї в стандартній до
нецькій «трійці» обходитимуть
ся десь так у 700 гривень на мі
сяць. Для переважної більшості
населення це серйозний удар
по сімейному бюджету. Якщо ж
брати до уваги той факт, що
якість послуг залишиться на ко
лишньому рівні, виникає резон
не питання: а за що, власне,
платити більше?
Позиція Єдиного Центру: та
рифи повинні відповідати яко
сті надаваних послуг. Для по
чатку треба посилити контроль
за встановленням приладів
обліку, які дозволять обрахува
ти, на яку суму котельня реаль
но обігріла квартири жителів
міста.
Одна з причин низької якості
комунальних послуг — монопо
лія на їх надання. У людей не

має вибору. В ідеалі має бути
кілька компаній, які надають
людям житловокомунальні по
слуги, і кожен уже сам вибирає,
кому платити за воду, кому за
газ, кому за світло. Щось не спо
добалося — має бути можли
вість вибрати іншого поста
чальника.
Пора вже припинити моно
полію ЖЕКів, адже ці організа
ції давно засвідчили свою нес
проможність. Згідно з устале
ною практикою, ми платимо не
за фактично отримані послуги,
а за якісь міфічні статті. До того
ж не секрет, що левова частка
тарифу — це зарплатня іноді не
помірно роздутого штату ЖЕКа.
Обов’язково треба стимулюва
ти мешканців будинків створю
вати об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків. Це
дасть можливість залучати до
надання комунальних послуг
інші структури, і люди розуміт
имуть, кому й за що вони пла
тять гроші. Але, звичайно,
об’єднання має відбуватися з
доброї волі самих мешканців, а
не нав’язуватися згори.

ДЕРЖАВА

Ми входимо в епоху
правового колапсу
Президент Янукович сьогодні наділений найбільшими
повноваженнями, а його адміністрація стала впливовішою
за уряд та Верховну Раду. НоваFстара редакція Основного
Закону, яку поновив Конституційний Суд, зробила главу
держави відповідальним за всі державні процеси

Н

ині ми повернулися до
Конституції, яку охрес
тили «Конституцією Ку
чми». «Відтепер усі ука
зи, пов’язані з кадровою
політикою уряду, питання курсу
України визначатиме не парла
мент та Кабінет Міністрів, а Бан
кова. Отже, м’яч перебуває на
полі Президента. І він відпо
відальний не лише за соціально
економічний розвиток нашої дер
жави, а й за права і свободи на
ших громадян», — сказав один із
лідерів Єдиного Центру Віктор
Балога. І додав, що глава держави
має стати президентом не лише
своєї команди, він має стати
національним лідером.
Політик упевнений, що «саме
Президент має сформувати кон
ституційну асамблею, залучити
найдосвідченіших правників, за
просити політичних лідерів до на
писання проекту Конституції.
Після цього винести цей проект
на громадське обговорення, про
вести всеукраїнський референ
дум і запитати людей, яку вони
хочуть мати країну. І якщо
відповідь буде «президентсько
парламентську», то ми знатиме
мо, що це рішення ухвалено в за
конний спосіб».
Один із лідерів Єдиного Центру
Ігор Кріль переконаний, що
рішення Конституційного Суду,
яке поновлює дію Конституції Ук
раїни від 1996 року, кидає країну
в правовий безлад.
За його словами, вердикт КС
пояснюється винятково мірку
ваннями політичної доцільності і
є документом, дуже сумнівним з
погляду норм конституційного
права. Суспільство так і не зро
зуміло причин, які спонукали но
ву владу скасувати політичну ре
форму 2004 року, крім її нестрим
ного бажання домогтися абсо
лютного домінування в країні.
Політологи Єдиного Центру нага
дують, що саме за Консти
туцією–2004 Янукович удруге
став прем’єрміністром і переміг

на виборах президента, а Партія
регіонів одержала представниц
тво у Верховній Раді і сформува
ла більшість.
«Ясно онайменше одне: втіле
но найгірший з усіх можливих
сценаріїв повернення до Консти
туції 1996 року. Поперше, КС сам
порушив Основний Закон, бо не
має повноважень давати державі
нову Конституцію. Подруге, з мо
менту оголошення вердикту в
країні настав правовий хаос. Ад
же хай там як запевняють на Бан
ковій, сьогодні всі гілки й органи
влади в країні — Президент, Вер
ховна Рада, уряд, державні
адміністрації, низка місцевих рад
— втратили легітимність. Главу
держави і парламент обирали
зовсім не під ті повноваження, які
тепер нарізав їм суд. Баланс у
владі порушено, всю політичну
систему деформовано», — зазна
чає пан Кріль. На його думку, єди
ним виходом із ситуації може ста
ти проведення одночасних прези
дентських і парламентських ви
борів.
Ігор Кріль переконаний, що
узгодження законодавства із но
воюстарою Конституцією неми
нуче створить правовий колапс.
Адже треба буде переглянути і по
новому затвердити десятки тисяч
законів і нормативних актів,
ухвалених із 2006 року.
Ігор Кріль вважає, що переваж
на частина суспільства не сприй
ме таку «крадіжку» Конституції.
Це порушить громадянський
спокій і викличе протести по всій
країні, втримати суспільну ситу
ацію під контролем буде вкрай
складно. Крім того, Україна одер
жить колосальний негатив і осуд
на міжнародній арені. «Очевид
но, що чинна влада незабаром
отримає «червону картку» і все
редині країни, і поза її межами.
Двері в Європу зачиняться, бо
там не визнають такого вільного
поводження з правом і Консти
туцією. Демократичний розви
ток України сповільниться, і ба

гато цінностей демократії і пра
ва треба буде відновлювати спо
чатку», — попереджає лідер Єди
ного Центру.
Загалом, підкреслюють єдино
центристи, владна політична си
ла усвідомлює юридичну сум
нівність затіяної справи. Тому й
було зроблено безпрецедентний
крок — трансляція судового про
цесу в прямому ефірі державного
телебачення. «Мільйонам ук
раїнців цією телетрансляцією хо
чуть нав’язати думку: розпочатий
процес вкрай потрібний, Консти
туційний Суд має виправити по
милки минулого і повернути ко
лишню повноту повноважень
чинному Президенту. Очевидно,
що в такий спосіб влада тисне на
суддів», — зазначив у одному із
своїх виступів Віктор Балога.
Втім, на його думку, гро
мадськість ще раз переконалася у
невпевненості влади у своїх діях.
Якщо Президент заявив, що
відтепер у країні діє попередній
Основний Закон, то чому досі не
набрали чинності її норми? Як
запевняє один із лідерів Єдиного
Центру Ігор Попов, Президент
цілком може одноосібно скороти
ти кількість урядових посад,
звільнити надмірну кількість за
ступників міністрів і голів місце
вих адміністрацій. У нього пов
ністю розв’язані руки, бо вже не
треба торгуватися з кожною ко
аліційною «тушкою». Отже, від
повідні кадрові укази мають
з’явитися найближчим часом.
Одним із суттєвих засобів ско
рочення державних видатків
І.Попов назвав об’єднання апа
ратів Адміністрації Президента та
РНБО. У тому, що їхні функції пе
ретинаються, а отже, дублюють
ся, ні в кого немає сумнівів. «То
му злиття цих органів в один
дасть і відчутний управлінський
ефект, і бюджетну економію
мільйонів десь так на 100», — ска
зав Попов.
СТЕПАН КУЩ
ФОТО PHL
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ІНТЕРВ’Ю З ЛІДЕРОМ

ВИБОРИ2010
ФОТО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ

Ігор Кріль:

Якісній Україні — якісні депутати
«Місцеві вибори 31 жовтня — крок до якісної зміни
політичного ландшафту країни», — стверджує
один із лідерів партії Єдиний Центр Ігор Попов

Виборець Єдиного Центру
прагматичний,
сильний і мудрий

З

а його словами, вперше
місцева кампанія про
ходить без прив’язки до
парламентської, тому
тільки добре побудо
вані партії з розгалуженою ме
режею осередків зможуть гідно
виступити на цих виборах і про
вести своїх кандидатів до місце
вих рад.
Проте далеко не всі партії,
зокрема й парламентські, го
тові нині витримати такий
іспит. На цьому тлі серед учас
ників виборчих перегонів яс
краво виділяється Єдиний
Центр. Ця молода політична си
ла змогла побудувати в Україні
другу за потужністю партійну
структуру. У понад 20 000
партійних осередків зареєстро
вано більше 100 000 членів.
Але головне — партії довіря

Лідер Єдиного Центру, народний депутат України
Ігор Кріль погодився розповісти
про перспективи і тактику партії
на найближчих виборчих перегонах
— Як можна охарактеризувати
загальну динаміку підготовки
до виборів?
— Члени Єдиного Центру дуже
активно взялися до роботи. Дис
кусії і щодо висування мажори
тарників, і стосовно списків були
досить бурхливими. А самі доку
менти затверджувалися найдемо
кратичніше — винятково таєм
ним голосуванням. Це головне,
напевне, що відрізняє Єдиний
Центр від інших сил в аспекті ви
сування кандидатів.
— Багато партій проводили
конференції в закритому режи
мі. А як це відбувалося у Єдино
го Центру?
— Ми не могли проводити конфе
ренції в закритому режимі, бо
закон вимагає повідомляти чле
нів тервиборчкомів про місце, час
і дату проведення конференції.
Ми так і чинили, бо розуміли, що
якщо ми робитимемо щось не пу
блічно, влада заблокує наше вису
нення.
Так, є партії, які для теперіш
ньої правлячої політичної сили
просто сателіти у виборчому
процесі. Звичайно, їх ніхто не
контролював і вони проводили
конференції як хотіли. Та й пар
тія влади теж досить лояльно по
ставилася до їх проведення. Бу
ло навіть таке, що територіальні
виборчі комісії до останнього не
реєстрували кандидатівмажо
ритарників, чекаючи, поки всі
подадуть списки кандидатів,
щоб в окремих політичних сил
була можливість змінювати свої
рішення та призначати своїх
кандидатів у «зручніші» округи.
Це грубе порушення закону, але,
куди подітися, таке було всюди.
— Результати праймеріз врахо
вано?
Однозначно. Власне, праймеріз
допомагало в багатьох місцях
знайти кращих людей.
— Яка команда Єдиного Цен
тру? Хто ті люди, які ведуть
партію у місцеву владу?
— Кандидати на виборах від Єди
ного Центру — близько восьми
тисяч людей. Однозначно можу
сказати, що мав місце великий
тиск на наших кандидатів (їм про
понували не висуватися або вису
ватися від інших політичних сил),
і багато хто вирішив відійти від
Єдиного Центру. Ми до цього ста
вилися спокійно — це право кож
ного.
Але, думаю, що відбувся дуже
хороший процес для партії. Він
дав можливість очиститися — з
нами лишилися тільки ті, хто
справді внутрішньо відповідає
всім вимогам. Можу сказати, що
єдиноцентристи, наші висуванці
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— люди сильні, виважені. Їх не — Це, повашому, позитив?
можна ні зламати, ні купити за — Пропорційна система одноз
гроші.
начно не виправдала себе. Але
ми зробили крок назад, повер
— Тобто ви можете покластися нувшись до старої виборчої си
на своїх кандидатів, можете
стеми. А нам треба було іти впе
сказати, що Єдиний Центр віді ред, насамперед висуваючи
брав справді гідних?
кандидатів через відкриті спи
— Ручаюся і за систему Єдиного ски. Але владна політична еліта
Центру, і за умови висунення.
вирішила поіншому. Очевид
но, їй так вигідніше, адже мо
— Чим відрізняються ці місцеві жливість тиснути як на канди
вибори від попередніх?
датів, так і в разі обрання — на
Насамперед змінилася система депутатів.
виборів. Якщо попередні, 2006
Якщо порівнювати усі вади
року, проводилися за пропорцій попередньої і нинішньої систе
ною системою і виборці голосува ми, то, думаю, краще, коли ви
ли за політичні партії, то нині си борці мають можливість, крім
стема змішана, половина канди політичних списків, голосувати
датів пройде по мажоритарних за конкретного кандидата, яко
округах.
го вони можуть знати, якого по
важають.
А більше відмінностей між ви
борами немає. Найскладніше для
виборчого процесу те, що мину
лі вибори таки проходили чоти
ри місяці, а на ці відведено 50
днів. Очевидно, що територіаль
ні комісії не справляються з часо
вими рамками, виписаними у за
коні, а це вплине на якість обра
ного депутатського корпусу.

Сьогодні серед них — лідери
громадської думки: науковці,
чинні депутати місцевих рад, під
приємці. Краще за будьяку рекла
му їхні імена говорять самі за себе:

Представники партії змагаються за посаду
міського голови у майже ста містах країни.
Крім того, Єдиний Центр висунув
понад 1200 кандидатів до обласних та 12500
до районних і міських рад в усіх областях України
Тому не дивно, що сьогодні
представники партії змагаються
за посаду міського голови май
же у ста містах країни. Крім то
го, Єдиний Центр висунув понад
1200 кандидатів до обласних та
12500 до районних і міських рад
в усіх областях України.

один із найфаховіших українських
хірургів Ростислав Валіхновський,
ректор Ужгородського національ
ного університету Микола Вегеш,
викривач «суддівколядників» ге
нералмайор СБУ Анатолій Матіос,
заступник міського голови Бро
варів Василь Андрєєв, голова

Кандидат Єдиного Центру на посаду
мера Хмельницького Віктор Коліщак
представив свою команду
Єдиний Центр на Хмельниччині розраховує
отримати більшість голосів на виборах
до органів місцевого самоврядування усіх рівнів

Збільшилася
кількість справді
мислячих людей.
І такі люди —
виборці
Єдиного Центру

— Наскільки відомо, на вибо
рах буде мало спостерігачів?
— Так, складається враження, що
влада не хоче, аби були спостері
гачі. Влада говорила про те, що
збирається когось запрошувати,
але реально так і не запросила. А
це може позначитися на визнанні
міжнародною спільнотою цих ви
борів демократичними чи неде
мократичними. Останні вибори
— і парламентські, і місцеві, і пре
зидентські — весь світ визнав де
мократичними. Тепер, можливо,
Чи об’єднає це Україну? Справа
Найважливіше: люди нарешті
нам скажуть, що ми повертаємо в тому, що об’єднавчий процес у можуть порівняти, вони вже розу
ся в минуле.
нашій державі — поняття складне міють, якою вони бачать державу
і важкопрогнозоване. Думаю, ці і що вони хочуть отримати від
— Отже, є загроза фальсифі
вибори, скажемо так, приземлять влади. Збільшилася кількість
кацій?
багатьох українських політиків і справді мислячих людей. І такі
— Єдиний Центр зі свого боку ро примусять заставлять їх думати люди – виборці Єдиного Центру.
битиме все, щоб вибори пройшли про об’єднання зусиль. Насамперед Наш виборець прагматичний,
прозоро. Для цього є механізми. навколо політсил, які матимуть сильний і мудрий.
підтримку в українського виборця.
— Як зміниться Україна після
Якщо зважити на президент — Хотілося б спитати про так
виборів?
ські вибори, особливо на другий тику дій 31 жовтня.
— Думаю, що зараз немає люди
ни, яка могла б спрогнозувати
Думаю, ці вибори, скажемо так, приземлять
результат виборів. Рейтинги по
літичних партій відіграватимуть
багатьох українських політиків і примусять їх
не головну роль — люди обира
думати про об’єднання зусиль
тимуть конкретних людей. Тож
прогнозувати нереально. Але за
гальний результат по Україні ви тур, бачимо, що виборець не та — Ми не визначаємо стратегічні
малює дещо інший політичний кий, яким він був п’ять років то області. Кожен регіон обирає свою
спектр нашої держави.
му. Виборець досвідченіший. За власну стратегію. Все залежатиме
На політичній сцені залишать останні п’ять років у країні була від партійних команд в областях, і
ся не тільки Партія регіонів чи ін повна демократія. Настільки сьогодні фактично йде їхня апро
ші партії, які зараз перебувають повна, що це іноді заважало ру бація. Вибори покажуть силу кож
«у вищій політичній лізі». З’яв хатися вперед. Було багато по ного нашого партійця, організації.
ляться нові гравці, і, думаю, пер пулізму, який позначився на Після виборів ми чітко побачимо,
шим серед них буде Єдиний долях багатьох мільйонів укра що треба змінювати, які наші здо
Центр.
їнців.
бутки треба закріплювати.

ють. За два останні роки Єди
ний Центр здобув найбільшу
кількість перемог на позачерго
вих виборах до органів місцево
го самоврядування.

правління «Черкасигаз» Анатолій
Заруба та багато інших. Кожен з
них має власну історію успіху,
досвід реалізації конкретних
справ і вміння відповідати за свої
рішення. Але разом ці люди — ча
стина монолітної команди Єдино
го Центру, які своїм життям пока
зали взірці професійних і люд
ських якостей.
Такий підхід, за словами одно
го з лідерів Єдиного Центру Ігоря
Кріля, дозволяє партії діяти за
принципами “тотального футбо
лу” — боротися на кожному клап
тику політичного поля, працюю
чи на конкретний результат. То
му не викликає сумніву, що
партія зуміє продовжити свою пе
реможну ходу. Єдиний Центр
ніколи не ділив вибори на важ
ливі і не дуже, тому є надія, що
цього разу в обласні, міські, рай
онні та селищні ради по всій
країні, нарешті, прийдуть якісні
депутати. І тоді мрія про «Якісну
Україну» (саме так називається
виборча програма партії. — Ред.)
почне ставати реальністю — від
найменшого села до мегаполісу.

Т

акі наміри висловив лідер
Єдиного Центру Віктор
Балога, виступаючи у
Хмельницькому
на
мітингу, де кандидат на
посаду мера міста Віктор Коліщак
представляв свою команду.

За словами Балоги, так оціню
вати майбутні результати голосу
вання дозволяє стан підготовки
обласної організації Єдиного
Центру.
«Команда Віктора Коліщака
чітко розуміє завдання, покладене

на неї партією. Ми йдемо перема
гати, тому що місто, область, вся
громада Хмельниччини втомили
ся від політичних обіцянок і потре
бують зміни якості життя. Впевне
ний, що в цьому регіоні Єдиний
Центр виборе перше місце.»

Кандидат на посаду міського
голови Хмельницького Віктор
Коліщак додав, що люди, яких він
представляє, амбіцітні, про
фесійні і прагматичні.
«Члени моєї команди знають
проблеми регіону, мають ідеї, ба
жання і досвід, щоб здійснити
потрібні реформи. Ми підемо від
оселі до оселі і будемо перекону
вати, що наша програма ре
алістична, а наші наміри чисті.
Єдиний Центр зробить Україну
якісною».
ФОТО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ

— Дехто з лідерів Єдиного
Центру очолив виборчі спи
ски. А ви?
— Не висувалися народні депута
ти. Ми не можемо обдурювати
людей. Бо народний депутат, як
що піде на місцеві вибори, не
складе своїх повноважень у Вер
ховній Раді і не стане депутатом
обласної ради.
Тож із лідерів Єдиного Центру
списки в областях очолили тільки
троє — Ростислав Валіхновський
в ІваноФранківську, Володимир
Бондар на Волині і Віктор Балога
на Закарпатті.
— Ви казали, що вибори не
прогнозовані. Але бодай
якийсь прогноз ви можете зро
бити?
— Я не сумніваюся в тому, що на
цих виборах Єдиний Центр отри
має настільки потужну підтримку
наших співвітчизників, що це
дасть нам можливість серйозно
впливати на політичні процеси в
державі та втілювати в життя на
ші програмні засади.
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
ФОТО З ОСОБИСТОГО АРХІВУ

Податкова бомба
для малого бізнесу

Б

удьяка країна чудово ро
зуміє, що отак просто про
годувати своїх громадян —
справа неабияка складна.
Якщо зовсім спростити, то
є кілька шляхів. Можна, напри
клад, створити робочі місця, взяти
виробництво й розподіл товарів
під суворий державний контроль і
суто порадянськи вирощувати
«спільноту щасливих людей».
Можна піти й іншим шляхом —
дозволити громадянам самим се
бе забезпечувати. Саме такою са
мозабезпеченістю чи самозай
нятістю і є приватне підприємниц
тво. Про власників заводівгігантів
ми зараз не будемо говорити, йти
меться про малий і середній бізнес.
Малі підприємці самі утримують
себе й рідних, а держава, відпо
відно, не витрачає кошти на їхнє
соціальне забезпечення. Держава
просто дає можливість заробити
на життя, не надто переймаючись
власним заробітком.
Нині в Україні на спрощеному
оподаткуванні працює близько
1,5 мільйона підприємців. Уряд
шляхом простих арифметичних
дій раптом дійшов висновку, що
підприємницьку діяльність вигід
но розглядати як можливість по
повнити скарбницю. Відтак під
приємці перетворилися на
суб’єктів, які з якогось дива ухи
ляються від сплати податків.
Загалом у світі спрощену систе
му оподаткування розглядають як
механізм позбавлення соціальної
відповідальності держави за пев
них громадян. Чи посилюватиме
українська держава свою соціаль
ну відповідальність — невідомо.
Але стає очевидним, що малим
підприємцям, які працювали за
спрощеною податковою схемою,
найближчим часом буде непере
ливки. Більша частина «спро
щенців» просто зникне або перей
де в «тінь».
За приблизними підрахунками,
після ухвалення нового Податко
вого кодексу загальна сума
щомісячних відрахувань «спро
щенця» в бюджет складатиме від
900 грн. на місяць (на початку ро
ку ця сума становила 200 грн.).
Крім єдиного податку, розмір яко
го зросте з 200 до 600 грн.,
підприємці вже сьогодні додатко
во перераховують збір до
Пенсійного фонду в розмірі 300
грн. При цьому для тих, хто мати
ме право залишитися «спрощен
цем» згідно з проектом Податково
го кодексу, запропонованого уря

дом, затверджений ще 1998 року
прибутковий поріг знижується з
500 тис. грн. до 300 тис. грн.
Українські юристи зазначають,
що проект передбачає вилучення
з єдиного податку всіх інших по
датків і обов’язкових платежів,
крім податку на доходи фізичних
осіб, ПДВ та збору на ведення ок
ремих видів господарської діяль
ності. А це може означати лише
одне — всі інші податки, збори та
обов’язкові платежі (разом зі збо
рами до Пенсійного фонду і
фондів соціального страхування,
платою за землю, збором за
розміщення об’єктів торгівлі й
сфери послуг тощо) доведеться
сплачувати додатково.
Найвідчутніші наслідки ухва
лення Податкового кодексу в те
перішньому вигляді зачеплять
«спрощенців», які працюють у
сфері послуг. Адже, як відзнача
ють експерти, щойно Податковий
кодекс набере чинності, практич
но вся сфера послуг малого й се
реднього бізнесу залишиться «за
бортом». І пояснюють: єдиний по
даток відтепер не поширювати
меться
на
консалтингову
діяльність у сфері бухгалтерсько
го обліку й аудиту, права та ін.
Що це означатиме на практиці?
Уряд ставить малий бізнес у такі
умови, коли той сам радий буде
перейти на загальну схему сплати
податків. А це не тільки збільшить
фіскальний тиск, а й істотно уск
ладнить податковий облік, що ви
явиться просто непосильною но
шею для більшості нинішніх
підприємців.
Безумовно, «спрощенці» зали
шаться, але їхня кількість відчут
но зменшиться. Якщо ж зважити
на те, що в малому й середньому
бізнесі нині працює близько 12
мільйонів громадян, можна
стверджувати, що переважна
більшість їх у разі ухвалення так
химерно відредагованого Подат
кового кодексу просто опиниться
на вулиці. Уряд, безумовно, хотів
як краще, а отримає мільйони
безробітних на біржах. Хотіли
збагатитися за рахунок єдинопо
датників, а доведеться утримува
ти безробітних.
Фахівці Єдиного Центру щиро
дивуються з таких дій ук
раїнських можновладців. На
томість партія пропонує не уск
ладнювати роботу підприємців, а
спрощувати та систематизувати.

Іван Салій:
Пора припиняти боротьбу
і братися за конкретні справи

Я

к депутат Верховної Ради
двох скликань і перший
голова Київської міської
державної адміністрації в
незалежній Україні відчу
ваю громадянський обов’язок і по
клик оцінити нинішню політичну
й економічну ситуацію в Україні.
Засвідчую: 20 років «політичні
поводирі» в Україні затято займа
ються високим державотворен
ням. На жаль, творення це приз
вело тільки до того, що ми все роз
починаємо спочатку. Перепробу
вали всі відомі у світі форми дер
жавного правління, всі можливі
рецепти демократії, свободи й аб
сурдної — у 200 партій — багато
партійності, щоб за 20 років так
нічому і не навчитися.
Давайте ж нарешті відмовимося
від боротьби заради боротьби, за
будемо про особисті амбіції і щи
ро відповімо на кілька запитань.
Чому в багатій ресурсами краї
ні сміхотворно малі бюджети дер
жави, міст і сіл, а розкішних ма
шин та приватних палаців у київ
НАТАЛЯ ВИНОГРАДОВА ському регіоні більше, ніж в усій
ФОТО УНІАН
омріяній Європі? Заодно згадай
мо: там на 1500 км автошляхів
жодної ями, вибоїни і білборду.
Чому в дитячих садках батьків
зобов’язали щомісяця приносити
5 кг овочів на борщ діткам; чому
державна лікарня збирає по селах
пожертви картоплею? Чому,
зрештою, соціальні службовці з
зарплати у 1000 грн. здають у доб
рочинні фонди по 100 грн., бо їх
нє керівництво вимагає звіт про
допомогу ветеранам війни, а всі
доброчинники відразу після вибо
рів зникають, ніби корова язиком
злизала?
Такі «чому», як правило, зали
шаються без відповіді.
Безупинна істерична боротьба
лідерів і політичних сил призво

дить до поразки всього народу.
Боротьба виснажує, руйнує самі
підвалини державності.
Ми ж уболіваємо за кожне село,
містечко й місто і прагнемо побу
дови якісної України, «євроре
монту» і євростандартів у кожній
оселі, в медицині, освіті, економі
ці, науці.
Європейський досвід у соціаль
ноекономічних відносинах Киє
ва й Київської області в рамках
столичного регіону розселення
залишається стратегічно важли
вим і актуальним.
Десятиліттями розвиток Києва
і Київської області відбувався не
узгоджено і конфронтаційно. До
сьогодні відсутні масштабні про
екти спільного фінансування, бу
дівельний бум змінився затяж
ною кризою в будівництві. Най
більше він зачепив столичний ре
гіон, доля якого в будівельному
комплексі України сягала 33%.
Один із найголовніших напрям
ків відродження будівельної галу
зі України — активізація масово
го індивідуального котеджного та
малоповерхового будівництва.
Партія «Єдиний Центр» визнає,
що індивідуальний котеджний бу
динок — мрія кожного українця,
що власна оселя громадянина —
запорука добробуту, морального
й фізичного здоров’я.
Ми будемо домагатися, щоб
влада усіх рівнів інформувала ви
борців про свої здобутки, а не про
рахунки опонентів, зокрема в
програмах реалізації інфраструк
турних об’єктів. Якщо регіон, ра
йон, місто не будується — у від
ставку за бездіяльність і коруп
цію.
Ще одна проблема полягає в то
му, що чисельність населення в
Україні й Київській області зокре
ма стрімко зменшується. Нато

мість чисельність населення міста
Києва зростає і становить, за офі
ційними даними, 2,7 млн осіб, а
фактично — 3,15 млн осіб. Денне
населення столиці складає 3,5
млн осіб.
У Київській області проживає
1,7 млн осіб, але при цьому кіль
кість смертей суттєво переважає
над кількістю народжень (на 100
померлих припадає 67 новонаро
джених). Попри збільшення рів
ня міграційного приросту, чи
сельність населення області ско
рочується.
У цій ситуації Єдиний Центр
вважає позитивним кроком під
писання меморандуму про спів
працю між Київською міською
державною адміністрацією і Київ
ською обласною державною адмі
ністрацією в галузі соціальноеко
номічного, науковотехнічного,
гуманітарнокультурного розвит
ку та містобудівній сфері.
Ми готові сприяти київській
владі в розробці спільного плану
розвитку й заходів для реалізації
меморандуму, сприяти іннова
ціям в економіці столичного ре
гіону.
Ми ініціювали створення гро
мадської Ради компетенції сто
личного регіону, до якої ввійдуть
авторитетні фахівці з досвідом і
доброю репутацією: Кирило Ку
ликов, Іван Салій, Віктор Вака
раш, Іван Данькевич, Олександр
Афонін, Віктор Небоженко, Лари
са Усаченко, Володимир Кулеба,
Володимир Чеповий, Володимир
Жуков.
Раду компетенції столичного
регіону ми поповнюватимемо
кількісно, а в перспективі струк
туруватимемо порайонно при
хильниками розвитку столичного
регіону та учасниками проектів
по програмі позитивних дій.

Темпи падіння обсягів будівництва
8 міс. 2007 р.,
млн грн.

8 міс. 2008 р.,
млн грн.

8 міс. 2009 р.,
млн грн.

8 міс. 2010 р.,
млн грн.

Київ

8 993,8

12 205,9

5 280,1

5 464,4

Київська обл.

1 078,4

1 534,7

791,5

642,3
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ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ

Дніпро треба рятувати!
ФОТО УНІАН

Дніпро забезпечує водою понад половину
території України, однак екологічний стан
головної водної артерії країни
залишає бажати кращого

К

онцентрація в басейні річ
ки багатьох підприємств
металургійної, хімічної,
вугільної промисловості,
енергетичних об’єктів і
зрошувальних систем суттєво по
рушила екологічну рівновагу Дні
пра: дуже забруднено ґрунти, по
верхневі й підземні води.
Господарські об’єкти в басейні
річки, стверджують екологи, деся
тиліттями нарощували водокори
стування, не враховуючи еконо
мічні й екологічні наслідки для
країни загалом. «Майже 70% на
селення України споживають во
ду Дніпра. Екологічний стан у ба
сейні Дніпра дуже складний.
Внаслідок техногенної діяльності
його води забруднено радіонуклі
дами, сполуками важких металів,
азоту, нафтопродуктами, фекалія
ми, пестицидами», — констатує
член політичної ради Єдиного
Центру, голова Дніпропетров
ської обласної організації Єдино
го Центру Оксана Булик.
Сьогодні воду з Дніпра спожи
вають жителі Києва, Дніпропе
тровська, Запоріжжя, Черкас,
Кременчука, Дніпродзержинська,
Нікополя й інших населених
пунктів уздовж річки. Найбільші
порушення екологічного стану
водоймищ зафіксовано у Дніпро
петровській та Запорізькій обла
стях — регіонах з високим рівнем
розвитку промисловості, сільсь
кого господарства й великою гу
стотою населення.
Забруднення води великою
кількістю хімічних сполук суттє

во ускладнило проблему питної
води. «Коли виїжджаєш за кордон
у сусідні Угорщину, Чехію чи
Польщу, не кажучи вже про висо
корозвинені країни Європи, ди
вуєшся, що там можна пити воду
з водогону. І ловиш себе на думці,
що маючи по всій території Укра
їни 23 тисячі річок загальною дов
жиною близько 170 тисяч кіломе
трів, а з них близько 3 тисяч зав
довжки 10 кілометрів і більше,
116 — завдовжки 100 км, ми не
можемо забезпечити якісну питну
воду в кожній оселі», — підкре
слює Оксана Булик.
Програма Єдиного Центру
«Якісна Україна» серед першочер
гових кроків у сфері екології пе
редбачає очищення басейну річ
ки Дніпро. «Єдиний Центр через
своїх депутатів у місцевих радах
обіцяє порушувати й вирішувати
ці питання. Вода — це той про
дукт, який щоденно споживає
кожна родина і який має надзви
чайний вплив на стан здоров’я, —
наголошує єдиноцентристка Ок
сана Булик. — Ми пропонуємо
програму очищення басейну Дні
пра, цієї найважливішої для укра
їнців річки. До сьогодні на сесіях
місцевих рад ці питання не вважа
ються актуальними. Місцеві депу
тати, які пройшли за закритими
списками, здебільшого ділять зе
мельні ділянки, зокрема й біля рі
чок. Потім забудовують ці ділян
ки, нехтуючи екологічними нор
мами. Єдиний Центр обіцяє вирі
шувати питання очищення Дні
пра та його протоків».
ФОТО PHL

У світі є чимало успішних при
кладів очищення річок. Зокрема,
спільна програма хімічних під
приємств, розташованих на Рейні,
спрямована на екологічне відно
влення річки Рейн. Порівняно з
показниками 1970х років рівень
забруднення Рейну зменшився на
90%. Сьогодні в річці зареєстрова
но понад 30 видів риб, серед них і
лососеві, які вважалися в Рейні ви
мерлими. Покращення якості во
ди сприятливо позначилося і на ін
ших видах живих організмів, на

разі їх розмаїття в Рейні таке, як і
сто років тому. Багато фахівців
уважають очищення Рейну одним
із найприкметніших досягнень у
природоохоронній сфері.
Важливо також запровадити від
повідальність суб’єктів підприєм
ницької діяльності за забруднення
навколишнього середовища. «Ми
пропонуємо надати органам місце
вого самоврядування право ініцію
вати закриття підприємств за не
дотримання екологічного законо
давства і стандартів. Сьогодні під

приємство, розташоване на землях
територіальної громади, забруд
нюючи повітря й водні ресурси те
риторії, жодним чином не відпові
дає перед людьми, які там живуть.
Тому ми хочемо законодавчо закрі
пити можливість громадян діяти на
захист свого здоров’я. Українці по
винні мати таку можливість через
представницький орган, який вони
обрали, — через депутатів місцевих
рад», — підсумовує Оксана Булик.
МАРИНА СТОЯНОВИЧ

Єдиний Центр — проти куріння

В

Україні поменшало затя
тих курців. Принаймні про
це свідчать результати
Глобального опитування
дорослого населення про
вживання тютюну (GATS). За
останні п’ять років на 17% зменши
лася кількість чоловіків, які курять,
— до 45%. Натомість серед жінок
прихильниць нездорового способу
життя лише 9%, а 2005 року щодня
курили аж 17% жінок.
Тенденцію до зменшення кілько
сті курців можна назвати загально
європейською. «Це дає позитивні
результати. Скажімо, в Італії про
тягом року в окремих провінціях,
де було заборонено курити в гро
мадських місцях, кількість інфарк
тів зменшилася приблизно на 12%.
Те саме спостерігається і в Ірландії,
і в Україні», — констатує член Єди
ного Центру, членкореспондент
Національної Академії медичних
наук, доктор медичних наук, про
фесор, колишній міністр охорони
здоров’я України Микола Поліщук.
З 2006 року, відколи набрав чин
ності закон про заборону курити в
громадських місцях, в Україні що
року зменшується кількість ін
фарктів та інсультів. «В Україні за
конодавство стосовно обмеження
тютюнокуріння в громадських міс
цях досить непогане, але подекуди,
в окремих містах, його не викону
ють, — нарікає єдиноцентрист. —
Місцеві органи влади повинні цей
закон втілювати, бо штрафи йдуть
до місцевих бюджетів». Микола
Поліщук наводить приклад Сімфе
рополя. В центрі міста, зовсім по

руч одне з одним, розташовано ка
фе й ресторан. На вході до кафе ви
сить попередження про заборону
курити в приміщенні закладу, а в
ресторані — ні. «В кафе багато ві
двідувачів, молоді, ніхто там не ку
рить. А в ресторані, де можна кури
ти, повно вільних місць. Тобто лю
ди вже сьогодні не ходять до таких
закладів», — відзначає позитивну
тенденцію Микола Поліщук.
Партія «Єдиний Центр» виступає
за повну заборону реклами тютю
нових виробів, зокрема й під вигля
дом спонсорства різноманітних ак
цій, подій, заходів. «Треба обмежу
вати куріння в громадських місцях,
доступ до цигарок (цигарки повин
ні продаватися тільки в спеціалізо
ваних відділах супермаркетів, а не
в кіосках і на вулиці). І, звісна річ,
треба заборонити всі види реклами
тютюнових виробів, крім спеціалі
зованих видань», — наголошує
представник Єдиного Центру. Крім
того, потрібен чіткий контроль за
дотриманням суб’єктами господа
рювання вимог законодавства що
до заборони продавати тютюнові
вироби неповнолітнім особам.
Зменшити тютюнову залежність
мав на меті законопроект, який пе
редбачав на пачках з цигарками не
лише напис про їхню шкідливість,
а й кольорове зображення тих ор
ганів людини, які ушкоджуються
внаслідок куріння. Однак його й
досі не ухвалили. «Тютюнові лобі
знаходять усі шляхи, як це блокува
ти», — констатує Микола Поліщук.
Щоб переконати людей, особли
во молодь, у тому, що здоровий

спосіб життя — це сучасно й пре
стижно, має проводитися відповід
на просвітницька робота в нав
чальних закладах, у засобах масо
вої інформації. Втім, заохотити на
селення вести здоровий спосіб
життя можна й економічними ме
тодами. «Коли буде добровільне
страхування, а також обов’язкове
медичне соціальне страхування,
курці муситимуть до медичної
страховки доплачувати мінімум
20%, бо в них ускладнень при зах
ворюваннях набагато більше, а ще
може бути неефективне лікування
медикаментами. Наприклад, пе
ріод дії препарату теофілін стано
вить 12 годин, а в курця — 4–5 го
дин. Тобто людині, яка не курить,
треба вживати по одній таблетці
двічі на день, а курцю — аж 4 та
блетки. І це стосується багатьох лі
ків», — розповідає колишній очіль
ник Мінохорониздоров’я. У роди
нах, де курять, каже Микола Полі
щук, алергічні захворювання тра
пляються вдвічі–втричі частіше,
ніж у сім’ях, де ведуть здоровий
спосіб життя.
Попри всі заходи, що їх уживає
держава, і попри помітне зменшен
ня кількості курців у країні, нази
ватися нацією, яка не курить, ми,
на жаль, ще не можемо. Адже сьо
годні 10 мільйонів наших співвіт
чизників страждають від тютюно
вої залежності, а десятки тисяч кур
ців щороку йдуть з життя. Ми мо
жемо, навіть зобов’язані покращи
ти цю сумну статистику.
АРТЕМ НАГІРНИЙ
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КУЛЬТУРА
ТА ДУХОВНІСТЬ

У Мукачевому відкрили пам’ятник
на честь ліквідаторів наслідків повені
ФОТО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ

9 жовтня
2010 року
на набережній
річки Латориці
урочисто
відкрили
скульптурну
композицію
«1998 рік.
Рік біди
і випробування».
Відтепер вона
щодня
нагадуватиме
мукачівцям
і гостям краю
про трагічні події
12&річної
давнини, коли
місто опинилося
в епіцентрі
руйнівної
водяної стихії

ГОРОСКОП НА 15–21.10
Овен (21.03 — 20.04)
Нові знайомства будуть вдали&
ми, і в оточенні цікавих людей
ви зможете краще виявити
свої здібності. Цей час також сприятли&
вий для означення спільних планів в
особистих стосунках.
Тілець (21.04 — 21.05)
У роботі вас мотивуватимуть
не так матеріальні цілі, як мо&
ральні. Цей період також спри&
ятливий для самореалізації в творчості.
Не рекомендується зараз зв’язуватися
з чиновниками або впливовими людь&
ми. Краще спілкуйтеся з рівними за
статусом співрозмовниками – так ви
швидше зможете знайти соратників у
будь&якій справі.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Це період надзвичайного
щастя, а тому використовуйте
цей час для будь&якого виду
творчої діяльності. Успіхи можливі в
спорті, науці, особистому житті. Цей
період підходить для навчання, а та&
кож для викладацької діяльності.
Рак (22.06 — 23.07)
Розташування планет буде
сприятливим для вирішення
питань, пов’язаних з неру&
хомістю, спадщиною, придбанням не&
рухомості в кредит. Зараз можливий
новий любовний роман.
Лев (24.07 — 23.08)
У вас з’явиться багато
спільних інтересів і тем для
обговорення. Таке активне
спілкування зміцнить ваші стосунки. Ре&
комендується вирішувати питання, що
стосуються будинку. Наприклад, можна
зробити черговий платіж за іпотечним
кредитом або провести генеральне
прибирання.
Діва (24.08 — 23.09)
Гарний час для того, щоб за&
думатися про правильне хар&
чування і здоровий спосіб
життя. Варто також обмежувати себе
від контактів з людьми, які вам не ду&
же приємні і які марно витрачають
ваш час.
Терези (24.09 — 23.10)
Зараз ваші здібності і таланти
стануть більш затребуваними,
а тому з’явиться шанс їх про&
явити. Особливо вдалими будуть Тере&
зи, зайняті у творчих галузях – можли&
востей для застосування здібностей
стане помітно більше.

C

погади про катастрофічну
повінь досі щемлять у ду
шах тих, хто пережив ті
страшні дні. За лічені го
дини Латориця вийшла з
берегів, руйнуючи все, що трапля
лося на шляху великої води. Зага
лом постраждали 120 населених
пунктів. У зоні стихійного лиха опи
нилося близько 350 тисяч людей —
майже третина населення області.
Однак та повінь стала не лише
символом трагедії, а й прикладом
мужньої боротьби зі стихією, взір
цем єднання громади, взаємодо
помоги і підтримки в складних
умовах. Це підкреслювали учасни
ки урочистої церемонії відкриття
скульптури. Ініціатором її встано
влення став почесний громадянин
Мукачевого, лідер Єдиного Цен
тру Віктор Балога. А втілив задум
у бронзі народний художник Укра
їни, скульптор Іван Бровді.
Звертаючись до присутніх, ни
нішній мер Мукачевого єдино
центрист Золтан Ленд’єл нагадав,
як оперативно діяли в ті дні ряту
вальники, якою мобільною була
міська влада, як спільними зусил
лями медиків, міліціонерів, по
жежників, комунальників ліквідо
вували наслідки стихії. Але найго
ловнішим було врятувати людей,
відселити їх із небезпечних зон.
— Вода підтопила понад 3000
хат, а 129 будинків стихія зруйну
вала повністю, — згадував місь
кий голова. — Понад 2 тисячі лю
дей довелося вивезти й оселити в
приміщеннях шкіл, дитсадків, го
телів. Тільки коли вода спала, взя
лися відбудовувати житло.
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Скорпіон (24.10 — 22.11)
Зараз не варто проявляти
надто високу активність в
зовнішніх справах, бо цей час
підходить для відпочинку і відновлення
сил. Відпочивати найкраще вдома або
там, де ви відчуваєте себе впевнено і
безпечно.

У 1998 році Закарпаттю й Мука
чевому допомагала вся Україна,
майже весь світ. З різних країн і
регіонів надходила гуманітарна
допомога. Вчасно і справедливо
розподілити її теж було обов’яз
ком міської влади.

ми розміщення людей, організа
цією харчування, гуманітарної
допомоги, перебігом відновлю
вальних робіт.
— Сьогодні в цій історії ми ста
вимо невеличку крапку, підводи
мо уявну риску під аналізом на

Митцю приснився сон:
ангел&охоронець ніби схилився над містом,
захищаючи його від величезної хвилі.
Коли через кілька років ескіз побачив
Віктор Балога, він одразу вирішив, що такий
пам’ятник неодмінно має стояти на вулиці міста
Оперативний штаб у примі
щенні ратуші працював цілодо
бово. Сюди приходили сотні лю
дей: хто по матеріальну, а хто й
по моральну підтримку. Очевид
ці пригадують, як на межі сил
працював тодішній мер Віктор
Балога. Він усюди встигав: і до за
топлених будинків, і до евакуа
ційних пунктів, цікавився умова

шої роботи в дні стихії, — зізнав
ся Віктор Балога на відкритті
пам’ятника. — Повінь згуртувала
нас усіх, показала, що ми справді
громада, єдина, дружна сім’я. Ду
же хочу, щоб такими ми залиша
лися завжди.
Народний художник Іван
Бровді каже, що ескіз скульпту
ри народився в його уяві на тре

тій день боротьби з стихією.
Митцю приснився сон: ангел
охоронець ніби схилився над мі
стом, захищаючи його від вели
чезної хвилі. Коли через кілька
років ескіз побачив Віктор Бало
га, він одразу вирішив, що такий
пам’ятник неодмінно має стояти
на вулиці міста. І ось на набереж
ній Латориці постав ангел, який
тримає на руках дитину, захи
щаючи її як символ майбутнього
життя і все місто, що його на по
стаменті уособлює макет ратуші,
від водяної стихії.
Чин освячення композиції здій
снили представники кількох релі
гійних конфесій міста. Разом з
присутніми вони молилися до
Всевишнього за місто, родини, за
віру й надію.
— То ж нехай ангелохоронець
і Божа благодать завжди охороня
ють Мукачеве, наш рідний край і
всю Україну від стихії, горя й бі
ди, — підсумував Віктор Балога.
МАРИНА ОЛІЙНИК

Стрілець (23.11 — 21.12)
Ви зможете обговорити ос&
танні новини, розповісти про
свої плани, а також дізнатися
про цікаві події з життя ваших знайо&
мих. Цей період може принести вам і
нові ідеї, які ви зможете втілити в
життя.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Ви будете відкритими в роз&
мові й охоче ділитиметеся ос&
танніми новинами зі свого
життя. А от фінансові питання зараз
вирішувати або навіть обговорювати зі
своїми друзями не рекомендується.
Водолій (21.01 — 19.02)
Посилиться інтерес до релігії,
філософії, а також будь&яких
вчень, які так чи так поясню&
ють світоустрій. Не варто публічно сва&
ритися з ким&небудь. Це гарний час
для створення ділової репутації, заво&
ювання популярності.
Риби (20.02 — 20.03)
Ваша інтуїція допоможе в по&
шуку різних фактів, які підтвер&
дять або зруйнують деякі ваші
припущення. Ви зможете докопатися
до істини або наблизитися до неї впри&
тул. Основною складністю цього
періоду буде той факт, що ви станете
легконавійними.

