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Виборча кампанія наближаєть
ся до фіналу. Кандидати і їхні гас
ла відомі, від портретів мерех
тить в очах, від заяв гуде в голові.
Аналізуючи все це, я дійшов вис
новку: ще одні вибори завершу
ються так само, як і попередні,
тобто майже без змісту, лише з
емоціями.
На пальцях можна перерахува
ти тих, хто пропонує конкретну
програму. Здебільшого виборців
спокушають пафосними, але ду
же обтічними словами. Оці над
ривні «зміни майбутнього»,
«будівництво нової країни» і «ви
бори нормальних» мало що гово
рять людям.
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це при тому, що зараз
відбуваються вибори місце
вих органів влади, які по
винні вирішувати щоденні
проблеми громад. А вихо
дить, що замість відповіді на
питання, як побудувати доро
ги, виборцям підсовують за
хмарні гасла, за втілення
яких ніхто і ніколи не
відповідатиме.
З іншого боку, чимало і тих,
хто на це «купується». Під час
численних поїздок країною я
запитував у людей, чому вони
готові проголосувати за ту чи
ту партію чи її кандидата.
«Красиво говорить», — нерідко
відповідали мені. А про що го
ворить, не так важливо.
Або інше. Кажуть мені люди:
наш сільський голова (мер
міста, районний чи обласний
керівник), як обрали його на
посаду, добряче прокрався.
«То тепер за нього не проголо
сують», — припускаю. «Прого
лосують, бо його вже знають, а
інших ні, та й ті теж красти
муть».
Цю логіку треба ламати. Тре
ба поважати насамперед себе і
не віддавати свій голос аби за
кого. Відкривати дорогу у владу
новим людям, з енергією,
вмінням і доброю репутацією.
Підтримувати тих, хто говорить
з виборцями їхньою мовою,
про їхні проблеми й інтереси.
Єдиний Центр для виконан
ня своєї програми «Якісна Ук
раїна» взяв на себе чіткі зо
бов’язання. Наші представни
ки в місцевій владі будуть до
магатися рішень, які потрібні
людям: будівництва й ремонту
доріг, забезпечення теплом,
реальних тарифів, покращен
ня медичних послуг. Усі важ
ливі для громад рішення бу
дуть обговорені на місцевих
референдумах. Партія бере на
себе відповідальність за вико
нання виборчих програм.
Єдиний Центр просить у ви
борців підтримки. Адже наша
позиція відкрита і чесна. Це
політики зараз змагаються
один з одним за владу, а не за
інтереси громад. Ми – інші.
Партія пропонує зрозумілі ідеї
для людей і знає, як їх втілити.
І в той час, коли всі «сильні»,
«нормальні» й інші «фронтови
ки» мріють тільки про парла
мент, Єдиний Центр іде пра
цювати в місцевій владі.

І

С

ьогодні державі вкрай
потрібна дієва, зосере
джена на реальних
справах об’єднавча
ідея. Вона повинна за
безпечити прямий зв’язок між
щоденними інтересами людей
та завданням розвитку цілої
країни.
Головна мета — активно спону
кати громадян до дії, особистої
відповідальності за власний доб
робут і якість життя в країні. Ли
ше активна позиція громадян до
зволить переорієнтувати владу з
забезпечення власних інтересів
на інтереси суспільства.
Єдиний Центр пропонує нову
об’єднавчу ідею — Якісна Ук
раїна.
Якісна Україна, у якій пріорите
тами є людина, суспільство і
країна.
Якісна Україна як наш спільний
дім, де кожен працює на спільне
добро й отримує від цього особис
ту користь.
Якісна Україна як демократич
на і стала державна влада, зосере
джена на забезпеченні життєвих
інтересів суспільства.
Якісна Україна як успішна,
ефективна й дієва модель ринко
вої економіки, за якої держава за
охочує приватну ініціативу й

підприємництво, забезпечує зба
лансовану систему податків та
раціональний соціальний захист.
Якісна Україна як зручне і без
печне середовище для життя і роз
витку кожної людини, з високими
стандартами й організацією.
Якісна Україна як самостійний
гравець на міжнародній арені,
який гарантує дотримання прав
та забезпечення інтересів ук
раїнців.
Якісна Україна — це країна, де
влада не заважатиме людям гідно
жити.
Ми завжди підкреслювали і го
воримо це ще раз: Україна тоді
стане якісною, коли всі українці
щодня покращуватимуть власне
життя. Ніхто, крім нас, не ство
рить зручну для життя, комфорт
ну державу.
Суспільству треба піти новим
шляхом. Ми мусимо йти разом.
Заради нас самих.
Діалог партії з суспільством, з
кожним виборцем — це звернен
ня і пропозиція. Ми засвідчуємо
проблему і пропонуємо спосіб її
вирішити, визначаємо роль у цій
справі людини, громади, всього
суспільства.
Щоб збудувати Якісну Україну,
Єдиний Центр пропонує план
дій.

У СФЕРІ ПОЛІТИКИ
Й ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ
Демократія — фундаментальна
цінність держави, інструмент
для особистої участі кожного
громадянина у формуванні
ефективної, відповідальної та
суспільноорієнтованої влади, а
отже, в облаштуванні Якісної
України.
Треба ухвалити нову Консти
туцію, у якій закріпити прези
дентськопарламентську форму
правління, чітко розмежувати
повноваження гілок влади.
Треба ухвалити виборчий ко
декс для упорядкування місце
вих, парламентських і прези
дентських виборів, запровадити

відкриті списки на виборах до
Верховної Ради та місцевих рад,
обмежити депутатську недотор
каність.
Міських голів слід обирати у два
тури, щоб на цю посаду приходи
ла людина, якій найбільше
довіряють громадяни.
Треба запровадити щорічні
звіти суб’єктів виборів перед гро
мадами.
Треба законом установити
спосіб відкликання депутата без
посередньо громадами (на рівні
сіл і селищ) та політичними
партіями (на інших рівнях пред
ставницької влади).
Важливі рішення в житті місце
вих громад треба ухвалювати

Ми завжди підкреслювали
і говоримо це ще раз:
Україна тоді стане якісною,
коли всі українці щодня
покращуватимуть власне життя.
Ніхто, крім нас, не створить
зручну для життя державу
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Програмні цілі діяльності
партії «Єдиний Центр»
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Вважаємо за потрібне заохочу
вати розміщення в Україні
нешкідливих виробництв, що
зменшуватиме безробіття та
збільшуватиме бюджетні надхо
дження.
Енергозаміщення й енергозбе
реження треба визначити як еко
номічні категорії. Треба втілюва
ти енергоощадні проекти за зраз
ком країн Євросоюзу. Для цього
держава надаватиме фінансову
підтримку громадянам (ор
ганізаціям, установам), які прово
дять роботи з утеплення житла й
службових приміщень та раці
онального використання тепла й
електроенергії.
Ми наполягаємо на тому, щоби
вводити в експлуатацію лише ті
новобудови, які повністю відпо
відають вимогам енергозбере
ження, а за порушення режиму
збереження енергії й тепла накла
дати високі штрафи. Дитсадки,
школи та медичні заклади слід пе
ревести на автономне електро і
теплозабезпечення.
Державні видатки в Якісній
Україні буде узгоджено з прибут
ками. Отже, чиновницький апа
рат треба скоротити наполовину,
а також запровадити електронні
системи надання державних по
слуг.
Максимальний розмір пенсій
слід обмежити та встановити йо
го співвідношення з мінімальним
показником як 10 до 1.
Соціальні пільги треба надава
ти тільки тим, хто не може са
мостійно заробляти на життя
(діти до 18 років, інваліди, літні
люди).
Щоб стимулювати розвиток де
пресивних територій (сіл, місте
чок, районів), ми плануємо нада
ти всім видам створюваного там
виробництва пільги на сплату
державних податків і зборів про
тягом трьох років за умови, що
підприємство працюватиме не
менше шести років і не менше
70% його персоналу буде набра
но з місцевих жителів.

тільки після відкритого обгово
рення та на референдумах.
Треба запровадити законодав
чий механізм винесення вердик
ту недовіри місцевої громади су
дам і окремим суддям.
У Якісній Україні неодмінно бу
де скасовано всі обмеження на
мирні акції, збори і демонстрації.
Громадяни України давно
усвідомили потребу скасувати
довічне призначення суддів. Єди
ний Центр добиватиметься цього
скасування.
Також вважаємо за потрібне
ліквідувати районні державні
адміністрації, їхні функції покла
сти на виконкоми рад.
У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Ринкова економіка — платфор
ма економічного устрою, за
формою ліберального з міні
мальною роллю держави, за
змістом раціонального з опо
рою на широкий середній клас.
«Жити по кишені» — головний
принцип економічної політики,
зокрема в частині бюджетних
видатків.
Основою економіки має стати
малий і середній бізнес. Для його
розвитку буде широко застосова
но податкові стимули та префе
ренції.

У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ
І ЗАХИСТУ ОСОБИ
Держава відповідальна за що
денну безпеку людей від на
сильства проти особи, посягань
на приватну власність і особис
те майно. Кожний громадянин
повинен мати змогу самостійно
захистити свої права і свободи
та власність усіма доступними
законними методами.
Єдиний Центр пропонує мак
симально збільшити покарання
за найтяжчі злочини, насампе
ред ті, які спричинюють смерть
людини.
Життя у Якісній Україні вима
гає суттєво посилити криміна
льну відповідальність аж до
довічного ув’язнення за злочини
проти особи (насильство, зґвалту
вання, вулична злочинність, гра
бунки, розбої), а також за грубе й
зухвале порушення правил до
рожнього руху, які призвели до
смерті чи каліцтва людини.
Вважаємо за потрібне запрова
дити регулярну відкриту ква
ліфікаційну атестацію для
працівників правоохоронних ор
ганів, які безпосередньо працю
ють з людьми, — дільничних,
працівників патрульнопостової
служби, паспортних столів та
Державтоінспекції.
За здоров’я громадян треба бо
ротися всіма можливими засоба
ми. Ми домагатимемося посили
ти відповідальність за виробни
цтво і продаж фальсифікованої

продукції, яка криє загрозу для теми охорони здоров’я треба за
здоров’я громадян.
провадити законодавчі нормати
ви і стандарти надання медич
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
них послуг.
Медичні послуги повинні нада
Дуже важливо запровадити еко
ватися через систему обов’язко номічне заохочення людей до здо
вого медичного страхування. рового способу життя. Також слід
Держава через утримання і обмежити рекламу медичних
бюджетне фінансування нада препаратів.
ватиме медичну допомогу лише
окремим соціально вразливим У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ
категоріям громадян.
Треба, щоб середовище жит
Для запровадження таких ре тя людини відповідало євро
форм плануємо насамперед ство пейським нормам безпеки і
рити державні і приватні страхові якості. Три пріоритетні сфери —
медичні фонди.
досягнення чистоти повітря, во
Невідкладна медична допомо ди (у водоймах і водогонах) та
га, безумовно, фінансується кош довкілля (утилізація сміття).
том державного і місцевих бюд Якісній Україні — високі стан
жетів згідно з обмеженим пе дарти якості продуктів харчу
реліком цих послуг та критеріїв їх вання, зокрема імпортних, у тор
надання.
говельних мережах. Посилена

Нині Україна просто повинна
законодавчо запровадити
обов’язкове очищення викидів
промислових підприємств
Державні медичні заклади при
цьому треба акціонувати.
Якісна Україна — це якісне жит
тя. Треба запровадити стандарти
інфраструктури (пандуси, при
стосованість громадського транс
порту) для забезпечення людей з
особливими потребами.
Для прозорішого й зро
зумілішого функціонування сис

адміністративна відповідаль
ність за їх порушення.
Єдиний Центр вважає за
потрібне законодавчо заборони
ти використання хімічних ма
теріалів і елементів, які не
відповідають європейським кри
теріям безпеки.
Слід запровадити роздільне
збирання й утилізацію побутово

го сміття, що різко зменшить за
бруднення навколишнього сере
довища і поверне в господар
ський обіг скло, метали, плас
тик. Побудувати заводи з
утилізації сміття, які переробля
тимуть відходи на газ для опа
лення й матеріали для повторно
го використання. Підприєм
ствам (приватним підприєм
цям), які збирають і переробля
ють сміття, буде надано подат
кові пільги.
Конче потрібно запровадити
програму відтворення лісів через
захист лісу від пожеж, заборону
позапланової вирубки та збіль
шення насаджень.
Для комфортного й безпечного
життя в Якісній Україні треба,
щоб якість питної води у водо
провідних мережах відповідала
європейським стандартам. Забо
ронити подачу води за графіком,
що призводить до бактеріального
забруднення води у водогоні.
Ми вимагаємо негайно розпо
чати очищення басейну Дніпра,
воду якого споживають майже
70% населення України.
Треба створити умови для еко
логічного бізнесу (розведення де
рев, кущів і квітів) та розширення
площ зелених насаджень у містах.
Нині Україна просто повинна
законодавчо
запровадити
обов’язкове очищення викидів
промислових підприємств. Крім
того, треба надати органам місце
вого самоврядування право
ініціювати закриття підприємств
за недотримання екологічного за
конодавства й екостандартів.

ФОТО: PHL

У СФЕРІ ІНФРАСТРУКТУРИ
Визначити інфраструктурні
проекти як головний сти
мулівний засіб економічного
розвитку, подолання регіональ
них диспропорцій, а в суспіль
ному аспекті — як спосіб
об’єднати країну.
Регіональні інфраструктурні
проекти треба втілювати за умо
ви надання пріоритетів місцевим
виробникам товарів і послуг,
місцевій робочій силі. Те саме сто
сується обслуговування цих про
ектів.
Ми переконані, що сьогодні
держава просто мусить залучати
безробітних до громадських робіт
з будівництва й ремонту інфра
структури.
Щоб урятувати бюджет від
надмірних невиправданих збит
ків, слід ліквідувати Укравтодор,
а його функції передати регіо
нальній і місцевій владі.
Нарешті, слід запровадити про
грами з автономного енергоза
безпечення сіл.
Ми ще раз звертаємося до всіх
небайдужих громадян України.
Справді, сьогодні наша країна не
досконала і жити в ній непросто.
Думка ця має спонукати до дій
кожного і всіх разом.
Єдиний Центр має і бачення, і
прагнення. Ми хочемо навести
лад у спільному для всіх нас укра
їнському домі.
Фундамент цього дому — всі
ми. Зміцнивши кожен себе особи
сто та об’єднавшись разом, ми
зможемо здійснити свої мрії і зро
бити свою країну ЯКІСНОЮ. Нам
треба відкинути все, що роз’єднує
людей і ділить Україну. Натомість
важливим має стати лише те, чим
кожен із нас живе щодня.
Єдиний Центр бере на себе
відповідальність. Але нам
потрібна підтримка виборців у
побудові Якісної України. Ра
зом — до кращого життя!

4 | Суспільство

№ 7 | 56 | 21 жовтня 2010 року

ВИБОРИ–2010

Новий Податковий кодекс
зажене підприємців у тінь
Андрій Амбросьонок,
голова Донецької обласної
організації Єдиного Центру,
кандидат на посаду
міського голови Донецька

У

цілому світі спрощену си
стему оподаткування
розглядають насамперед
як механізм позбавити
державу соціальної від
повідальності за певну категорію
громадян. Адже підприємці ма
ють добру можливість утримува
ти себе і своїх рідних, а держава,
своєю чергою, не витрачає кош
ти на їхнє соціальне забезпечен
ня і натомість може, скажімо, до
помогти менш захищеним вер
ствам населення.
Приватне підприємництво
сприймається як самозай
нятість громадян, а головна ме
та держави — не заробити на
підприємцях, а дати їм мож
ливість заробити собі на життя.
В Україні все геть інакше. На
шу країну можна назвати, м’яко
кажучи, некомфортною для ве
дення бізнесової діяльності,
принаймні що стосується мало
го й середнього бізнесу. Людям
не дають змоги гідно заробля
ти, працювати на себе. Ук
раїнський уряд трактує під
приємницьку діяльність тільки
як можливість поповнити
скарбницю, а підприємців — як
суб’єктів, котрі ухиляються від
сплати податків. Але ж підпри
часів, становить 70–80%. Вони ємці не проти платити податки,
не відповідають уже жодним
нормам.
Другий комплексний напря
мок енергозбереження — це
утеплення житлового фонду.
Крім того, ми комплексно ре
алізовуємо програму підйому
геотермальних вод. На глибині
4–5 тисяч метрів є вода, темпе
ратура якої сягає 140 градусів.
Використавши відповідні свер
дловини, які сьогодні вже не
дають нафти чи газу, можна з
глибини отримувати цю воду.
За таких умов не треба витра
чатися на буріння. Ця вода
містить повний набір хімічних
елементів таблиці Менделєєва.
Заснувавши невеличке хімічне
виробництво, можна їх відби
рати і мати з цього додаткові
прибутки. Крім того, газ, який
піднімається з водою, можна
пускати на електроенергію для
насосів, які цю саму воду кача
ють. Якщо таку воду запустити
через теплообмінники, вона
може розігріти воду в теплоко
мунальних мережах, а потім
через іншу свердловину піти
назад у землю. Втілювати такі
програми абсолютно реально,
адже вони не потребують
серйозних додаткових коштів.
Це три основні напрямки
програми енергозбереження,
які мають бути комплексно ре
алізовані на рівні держави:
енергозбереження бюджетної
сфери, програми енергозбере
ження житлового фонду, а та
кож ремонт комунальних ме
реж з метою зменшити тарифи,
всіляке сприяння держави
збільшенню обсягів видобутку
природного газу, електрое
нергії, програма відновлення
малих ГЕС на річках України.
Ці питання мають бути пріори
тетними для влади, яка пра
цює.

Енергозбереження
має бути
пріоритетом
для влади
Андрій Баранов,
голова Полтавської обласної
організації Єдиного Центру

C

ьогодні вже немає
сумнівів у тому, що на
рівні і держави, і ор
ганів місцевої влади
питанням енергозбе
реження треба надавати статус
найпріоритетніших. Мусить
бути урядова програма —
чітка, конкретна, зрозуміла,
підкріплена коштами цент
рального бюджету, і так само
місцеві програми, які мають
фінансуватися з бюджетів
різних рівнів.
Я починав би передусім з
енергозберігання на об’єктах
бюджетної і соціальної сфери.
У структурі тарифу, крім вар
тості енергоносіїв, закладено
ще втрати від зношеності ко
мунікацій. Вони інколи сяга
ють 30% від величини тарифу.
Коштом зменшення втрат на
будівлях, які провели енергоо
щадні заходи, для них можна
запровадити пільговий тариф.
На Полтавщині ми зараз про
водимо комплексну програму
корпоратизації водоканалів і
теплокомуненерго. Сьогодні
це, як правило, обласні кому
нальні підприємства. Ми не бу
демо виставляти акції цих
підприємств на вільний про
даж, а плануємо передати їх
місцевим
громадам
про
порційно до того рівня послуг,
якими вони користуються.
Навіщо? Щоб, не порушуючи
бюджетне
законодавство,
місцеві громади, органи місце
вого самоврядування мали
змогу вкладати свої бюджетні
кошти передусім у рекон
струкцію мереж. На мій по
гляд, саме реконструкція ме
реж повинна дати економію
коштів за рахунок тих 30%, які
в тарифі закладаються на втра
ти. До речі, сьогодні по Україні
стан зношеності мереж, про
кладених ще за радянських

якщо тільки ці виплати не нага
дуватимуть радше узаконений
грабунок.
Нині в Україні на спрощено
му оподаткуванні працює
близько 1,5 мільйона осіб. А ух
валення нового Податкового
кодексу серйозно зашкодить
підприємцям, які працюють на
спрощеній системі, аж до фак
тичного знищення їх як класу.
Бо запропонована редакція до
кумента фактично зводить
нанівець усі переваги спроще
ної системи оподаткування.
Обіцяні і широко розрекламо
вані податкові канікули не пе
редбачено. Реально уряд зали
шив спрощену систему оподат
кування, але при цьому створив
для малого бізнесу такі умови,
коли той сам змушений буде пе
рейти на загальну схему сплати
податків.
Це, своєю чергою, не тільки
збільшить фіскальний тиск, а й
суттєво ускладнить податковий
облік, що виявиться просто не
посильною ношею для біль
шості нинішніх єдиноподат
ників.
Таке ставлення держави до
бізнесу врештірешт призведе
до того, що українці припинять
займатися підприємницькою

діяльністю або працюватимуть
у тіньовому секторі. Якщо спра
цює перший сценарій, країні за
грожує зростання рівня без
робіття: колишні підприємці
реєструватимуться на біржі
праці і «висітимуть на шиї» у
держави. В другому випадку
події теж складатимуться не на
багато оптимістичніше: у випу
сках телевізійних новин і на га
зетних шпальтах українцям
розповідатимуть про боротьбу
фіскальних органів з «непоряд
ними» підприємцями.

У системі влади функції
не повинні дублюватися
Микола Лаврик,
член Президії Єдиного Центру,
кандидат у депутати Чернігівської обласної ради

C

ьогодні маємо ситу
ацію, коли різні гілки
влади дублюють уп
равлінські функції: і
на центральному, і
на
місцевому
рівнях.
Скажімо, частина функцій із
самоврядування
накла
дається з функціями район
них державних адміністра
цій. Якщо не буде дублюван
ня цих функцій, можна сут
тєво скоротити витрати на си
стему державного управління
на всіх рівнях. На нинішньому
етапі це дуже реально зробити.
Водночас слід розуміти, що сьо
годні корупцією пронизані не ли
ше гілки влади, а всі сфери
суспільного життя. Підвищення
зарплат чиновникам не змо
же повністю подолати
корупцію, але хоча б
зменшить її мас
штаби.
Система дер
жавної влади в
Україні неефек
тивна і незба
лансована. Піс
ля повернення
до Конституції
1996 року авто
матично змен

шилася кількість віцепрем’єрів.
Я думаю, що услід за цим змен
шиться і кількість якщо не
міністрів, то принаймні їхніх за
ступників. На сьогодні ситуація,
коли в міністерстві працює до
10–11 заступників міністра, неви
правдана. Це суттєво шкодить
ефективній роботі управління, а
відтак і цілої галузі.
Ще одна важлива проблема —
оптимізація діяльності правоохо
ронних органів. У цьому питанні
нам варто скористатися досвідом
європейських країн. Наприклад, в
Італії чи в країнах Прибалтики ми
не побачимо на дорозі пост Держа
втоінспекції. Натомість усі вони
функціонують в оперативному по
рядку, забезпечені транспортними
засобами. В європейських країнах
автоінспектори відповідають за
безпеку руху не «від куща до ку
ща», як кажуть, а по всій довжині
дороги, що закріплена за групою
працівників. У цьому напрямку
треба рухатися і нам. Це дозволить
помітно зменшити кількість
задіяного особового складу, підви
щити його статус та зменшити ви
трати загалом. Відтак покращить
ся ситуація на дорогах, яка сьо
годні залишається не надто за
довільною.

Суспільство | 5

№ 7 | 56 | 21 жовтня 2010 року

ВИБОРИ–2010

Якісна медицина —
передусім
дотримання
законодавства

Від стану екології
залежить майбутнє
наших дітей!
Лариса Усаченко,
голова Київської обласної
організації Єдиного Центру

Е

кологія у нас сьогодні за
недбана до краю. Парла
мент, який є найвищою за
конодавчою інституцією в
нашій країні, повинен не
зволікати й ухвалити вольове
рішення, яке припинить це
свавілля, зокрема вирубування
лісів. Адже сьогодні ліси фактично
знищуються заради котеджів.
Надзвичайно важлива також
проблема якості води в Дніпрі. Чи
мало водних об’єктів України втра
тили природну чистоту, порушено
їхню здатність самоочищатися.
Дослідження якості питної води
засвідчують, що велика її частина
не відповідає жодним нормам до
зволеного вмісту важких металів,
пестицидів, нітратів тощо.
Екологічний стан басейну
Дніпра, воду з якого спо
живає близько двох тре
тин населення країни,
просто катастрофіч
ний. Відтак Єдиний
Центр пропонує за
твердити державну
програму очищення
Дніпра. Показовим
для нас у цьому пи
танні має стати досвід
очищення річки Рейн.

Ростислав Валіхновський,
лідер Єдиного Центру,
кандидат у депутати
Івано4Франківської
обласної ради

Реконструкції потребують також
каналізаційні мережі по всій
країні. Якщо говорити, наприклад,
про Київщину, то каналізаційна
інфраструктура тут закладалася ще
у 50–60х роках минулого століття.
Сьогодні ми ледь не щодня спос
терігаємо прориви мережі. Ця
брудна вода тече містом, потрап
ляє в пісочниці, де граються діти.
На узбережжях морів ситуація ще
гірша. Забруднений каналіза
ційний потік узагалі виходить в мо
ре, і цього року майже 70% пляжів
було закрито через цю небезпеку.
Звідси походить і більшість хвороб.
Єдиний Центр серйозно пору
шує ці актуальні проблеми. Наші
територіальні лідери громад, де
путати місцевих рад
завжди переймалися
і перейматимуться
цими питання
ми. Спільними
зусиллями цю
біду можна по
долати.
Не
можна й далі
займатися по
пулізмом, треба
вже сьогодні поду
мати про своїх
дітей.

К

омісії з контролю за
лікарськими засобами
повинні врештірешт по
чати працювати про
фесійно. Українські мож
новладці донині не спро
моглися
врегулювати
у
правовому полі застосування
неякісних ліків. А вже сьогодні
тиражується думка, що вітчиз

няні антибіотики не діють і
треба вживати потрійні дози
цих препаратів. Це свідчить
лише про одне — препарати
підроблені.
Як із цим боротися? Насам
перед треба створити легітим
не поле медичного права, ад
же нині воно відсутнє в дер
жаві як таке. Ми помітно
відстаємо від Америки чи
Європи, де чітко регулюють
ся відносини між виробни
ком фармокології, пацієн
том, лікарнею і страховою
компанією. Томуто комісії
з контролю за якістю ліків,
фармкомітет у структурі
Міністерства охорони здо
ров’я не в змозі боротися з
окресленою проблемою. У
результаті в документах за
значено, що обсяг фаль
сифікату на ринку сягає
сорока відсотків.
Якщо зважити, що
нині, в умовах кризи,
якісні закордонні ліки
стають недоступни
ми, середній український
пацієнт починає дедалі частіше
обирати українського виробни
ка. Це може врятувати вітчиз
няну фармакологію, адже ціна
на наші ліки низька і викидати
на ринок підробки стає просто
недоцільним. З іншого боку,
час, як то кажуть, бити на спо
лох і вимагати, щоб фарм

комітет МОЗ контролював
якість ліків та не допускав на
пливу фальсифікатів, тепер уже
вітчизняних.
Єдиний Центр пропонує на
законодавчому рівні негайно
підвищити відповідальність за
виробництво і реалізацію фаль
сифікованих препаратів. Це од
нозначно допоможе убезпечити
наших споживачів. Такий закон
змусить підключитися конт
ролівні органи: і МОЗ, і МВС, і
Генпрокуратуру.
Хочу зачепити ще одну на
гальну проблему. Єдиний
Центр вимагає заборонити рек
ламу лікарських засобів, зали
шивши її хіба у спеціалізованих
виданнях. Справа в тому, що у
Європі давно ухвалено від
повідні нормативні документи
і там реклами фармзасобів не
має. Насамперед тому, що
пацієнт, як правило, не має
відповідних знань, щоб самому
вибрати потрібний препарат із
розмаїття рекламованих за
собів.
А у фахових виданнях нехай
залишиться тільки наукове
висвітлення дії певних ліків. Ці
видання подають інформацію
для фахівців, а не для пацієнтів.
Так ми наблизимося до вимог
Євросоюзу в питаннях стандар
тизації і взагалі до цивілізова
ного вирішення проблем ринку
медичних препаратів.

Не буде попиту на корупцію, не буде й пропозиції
Анатолій Матіос, генерал4майор СБУ,
кандидат у депутати Львівської обласної ради

Щ

об подолати ко
рупцію, треба засто
совувати винятково
економічні
ме
ханізми. Адже що
таке корупція? Ко
рупція — це спонукання до отри
мання незаконної матеріальної
винагороди, використання служ
бових повноважень. Службовець,
який не отримує належне соціаль
не забезпечення для себе і своєї
родини, шукає способів викорис
тати важелі впливу, які у нього є.
Але, безперечно, якщо немає по
питу, то немає і пропозиції. Ко
рупція — це пропозиція зробити
дешевше і швидше те, що й так за
законом має бути зроблено. От
тільки за законом буде довго, за
гроші швидше. Українська мен
тальність дозволяє існувати пропо
зиції корупції. Якщо рахувати
об’єктивно, то зараз у державі біля
90% усіх життєвих, державних,
дозвільних процедур пов’язано з
корупцією. Зробити щось безкош
товно фактично неможливо. Май

же 90%, а може, й більше — це ко
рупційні проекти.
Дайте мені тисячу осіб на 46
мільйонів населення, щоб ви
корінити корупцію. Мені вистачить
півроку. Але ці люди повинні мати
гідну зарплатню, бути абсолютно
захищеними від посягань будьяких
гілок влади, підпорядковуватися ли
ше одній людині, нехай це буде пре
зидент. За півроку можна вщент
зруйнувати підвалини корупції в
державі. Не треба всіх поспіль при
тягати до відповідальності, досить
провести гучні показові процеси у
кожному регіоні України — і все бу
де як слід.
Що стосується реформування
правоохоронних органів, то для то
го, щоб не було загальної злочин
ності, треба створити муніципаль
ну міліцію, сільську чи обласну, яка
підпорядковуватиметься винятко
во громаді. Начальник цієї міліції,
котрий забезпечує щоденний
спокій і дотримання законності, по
винен відповідати перед громадою.
Таких громіздких структур, як

Міністерство внутрішніх справ, на
справді не треба. Мусить відбутися
розмежування між органами цент
рального й регіонального рівня. Для
надскладних випадків повинна пра
цювати централізована система, а у
всіх інших ситуаціях, тобто для за
безпечення безпеки й добробуту та
відсутності зазіхань на простого
громадянина, мають бути муніци
пальні виборні керівники, муніци
пальне виборне фінансування. Зви
чайно, це тягне за собою істотні
зміни в законодавстві: від форму
вання бюджету до його розподілу.
Треба також створити еко
номічну зацікавленість тих, хто пра
цює в правоохоронних органах. По
перше, ці працівники мусять отри
мувати гідну зарплатню і соціальні
гарантії, якот забезпечення сім’ї в
разі загибелі чи понаднормового
робочого дня. Подруге, вони по
винні боятися втратити право на
будьякі гарантії чи преференції з
боку держави. Тобто, знову наголо
шу, викорінювати корупцію треба,
застосовуючи економічні важелі.
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Ліквідуємо бюрократичні
перепони малому бізнесу
Володимир Скомаровський,
член Політичної Ради Єдиного Центру,
кандидат у депутати Вінницької обласної ради

C
Автономне опалення
допомагає
економити кошти
Володимир Бондар,
лідер Єдиного Центру,
кандидат на посаду міського
голови Луцька

П

артія «Єдиний Центр» не
лише
теоретично
підтримує запроваджен
ня автономного опален
ня й енергоощадних тех
нологій, а й практично його
втілює. Це дає реальний ефект.
Поперше, автономні системи
опалення для бюджетної сфери
суттєво скорочують рівень спо
живання газу (чи іншого тепло
носія). Крім того, це дає мож
ливість зекономити бюджетні ко
шти і пустити їх на розвиток
інших програм, які сьогодні кон
че потрібні. З досвіду поперед
ньої роботи я можу сказати: ко
ли ми аналізували кошти, які
йдуть на опалення одного квад
ратного метра бюджетної сфери
в області, то зіткнулися з тим, що
ці цифри можуть відрізнятися
навіть у 20 разів. Тому до цих пи
тань треба підходити системно,
виробити єдиний підхід, щоб
марно не викидати на вітер ве
ликі гроші. Це матиме серйозний
бюджетний ефект.
Перехід на альтернативні дже
рела енергії в кожному регіоні
має відбуватися індивідуально.
Ми повинні зважати і покладати
ся на ті ресурси, які характерні
для певної місцевості. В містах,
безперечно, це складніше, в рай
онах простіше. Наприклад, якщо
розглядати Волинь, де є великі
поклади торфу, було б добре, як
би системи опалення функціону
вали саме на такій основі. Інший
приклад — відходи деревооброб
ної промисловості. Тирсу сьо
годні або викидають, або вона
просто гниє. Тобто в такому ви
падку для нас економічно
обґрунтованою була б система
опалення, котра враховує як дже
рело відходи від переробки дере

вини. Але в кожному разі тут
потрібен системний підхід.
У містах інша ситуація. Ми по
винні відповісти на таке питан
ня: якщо переходити на тверде
паливо, то що робити з відхода
ми? Ставити труби, які випуска
ли б дим тощо. Тобто є чимало
моментів, які треба враховувати
при плануванні. Справжній гос
подар повинен зважати на ці
речі, адже ефект від таких систем
колосальний.
В обласній адміністрації ми за
початкували програму енергозбе
реження та встановлення ефек
тивних газових котлів і твердопа
ливних котлів. На зекономлені ко
шти було майже добудовано одну
районну лікарню і збудовано три
нових школи.
Треба також відмовитися від
бюджетного
фінансування
будівництва газопроводів. Бо в
такий спосіб ми фактично сади
мо населення на «газову голку».
Я вважаю, що сьогодні є альтер
натива в опаленні. Принаймні
виділяти на це державні кош
ти ми сьогодні не мусимо.
Крім того, треба враховувати,
що кожна місцевість має
свою специфіку, свої енерго
носії: десь багато води, десь
багато сонця, десь можна
ставити вітрові електрос
танції, десь твердопаливні
котли. У нас в області є три
райони, де зовсім немає га
зу. Отож там функціонує
зовсім інша апаратура, за
те досить ефективна. Зок
рема, ККД котлів, які ми
поставили в бюджетних
установах у цих районах,
перевищує 90%. Тобто
економічний ефект є і досить
серйозний.

тавлення держави до ма
лих і середніх підпри
ємців вкрай необачне.
Зараз щось виробляти в
нашій країні взагалі май
же неможливо. Обсяги дуже малі,
все виробництво сконцентровано
на великих підприємствах.
Щоб відкрити виробництво,
підприємець мусить роками
оббивати пороги і збирати
якусь неймовірно величезну
кількість дозволів. А мале
підприємство такого собі не
може дозволити. Тому малі
підприємства здебільшого на
дають послуги і торгують, тоді
як справжні прибутки прино
сить тільки виробництво.
Як можна полегшити життя
малих підприємств? Зараз бага
то говорять про принцип «єдино
го вікна». Це чудова річ, але вод
ночас треба, щоб міністерства і
відомства не вигадували нових
погоджень. Інакше кажучи, тре
ба кардинально спрощувати цілу
дозвільну систему. У нас же на
кожну дрібничку треба щороку
брати складний дозвіл.
Винна у всьому наша постко
муністична система: кожне
міністерство намагається при
думати щось новеньке. Напри
клад, як просто було раніше з
землею, коли 2002 року ухвали

ли Земельний кодекс. А тепер
спробуйте, наприклад, дістати
дозвіл на будівництво — роки
підуть на бюрократичну тяга
нину!
Єдиний Центр буде домагати
ся, щоб влада скасувала ці бюро
кратичні погодження, ходіння
по інстанціях. Бюрократизація

— ось корінь зла. Нинішня сис
тема просто нищить підпри
ємництво і відлякує інвесторів.
Розумна також ідея прив’язати
заробітну платню чиновника до
показників розвитку підпри
ємств та обігу капіталу на тих те
риторіях, які підзвітні цьому чи
новникові.

Ми не дозволимо перетворити
Україну на сміттєзвалище
Михайло Сеничак, голова Чернівецької обласної
організації Єдиного Центру,
кандидат на посаду
міського голови Чернівців

У

нашій країні накопичилося
понад 35 мільярдів тонн
різних відходів. Проблема
сміття — одна з найбо
лючіших у більшості обла
стей України. Для прикладу, ли
ше в Чернівцях сміттєзвалище
заповнено вже на 95%. Незва
жаючи на різноманітні припи
си, штрафи, що їх накладають
контролівні інстанції, сміттє
звалище експлуатується з
численними порушеннями
відповідних норм. Полігон
для твердих промислових
відходів перевантажено біль
ше ніж у 2,5 рази, а відтак не
минуче засмічуються при
леглі території внаслідок дії
природних чинників: розві
ювання, потрапляння небез
печних речовин у ґрунт і
підземні води тощо.
Ми вже не можемо дозво
лити собі застосовувати за
старілі підходи для вирішен
ня цієї проблеми. Потрібні су
часні заходи зі збереження,
переробки й утилізації
сміття. Єдиний Центр пропо
нує законодавчо заборонити
використовувати хімічні ма
теріали й елементи, які не
відповідають європейським
критеріям безпеки. Залучив

ши досвід і позитивні результати
інших країн, ми вважаємо пекучою
потребою запровадити роздільне
збирання й утилізацію побутового
сміття. Це різко зменшить забруд
нення навколишнього середовища і
поверне в господарський обіг скло,
метали, пластик. Ще одне нагальне
питання — створення вигідних умов
для підприємств, які займаються
збиранням і переробкою сміття.
Важливу роль в означеній проб
лемі відіграє влада на місцях, тому
слід надати їй право ініціювати за
криття підприємств за недотриман
ня екологічного законодавства і
стандартів. У цивілізованих країнах
проблему сміття вирішують через
функціонування сміттєпереробних
заводів, а з цим в Україні складно. У
нас працюють лише кілька таких за
водів, проте не завжди з дотриман
ням екологічних норм та в спеціаль
но відведених для цього місцях.
Здебільшого їхня робота зводиться
до тупого спалювання сміття, що,
своєю чергою, призводить до ще
більшого забруднення довкілля.
Єдиний Центр проти банальних
і нераціональних методів. Ми муси
мо навчитися використовувати
сміття: отримувати з нього газ,
який піде на опалення, видобувати
з нього матеріали для повторної пе
реробки.
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Ми повністю змінимо систему
роботи органів державної влади
Валерій Богуцький,
голова Рівненської обласної організації,
кандидат у депутати Рівненської обласної ради

Я

Укравтодор треба
щонайменше
реорганізувати
Андрій Білогрищенко,
кандидат на посаду
міського голови Харкова
від Єдиного Центру

З

агалом на сьогодні Ук
раїна не спромоглася
стати потужною тран
зитною магістраллю.
Якщо порівняти ук
раїнські дороги, скажімо, з до
рогами Білорусі, ми побачимо,
що північні сусіди далеко нас
випередили і продовжують на
рощувати темпи шляхобуду
вання.
Наші проблеми пов’язані пе
редусім з тим, що Укравтодор —
це установа, яка ні ор
ганізаційно, ні структурно не
відповідає тим вимогам, що
стоять перед Україною, особли
во зважаючи на підготовку до
Євро–2012. Позиція Єдиного
Центру така: Укравтодор треба
щонайменше реорганізовува
ти. Можливо, шляхом зміни йо
го структури і прив’язки до
місцевих органів самовряду
вання та фінансування на
місцевому рівні. Зрештою, Ук
равтодор мав би безпосередньо
відповідати за якість доріг.
З іншого боку, повна децент
ралізація й не потрібна — доро
ги державного значення мають
залишатися у віданні централь
них органів влади. Однак при
цьому більше повноважень по
винні отримати місцеві органи
самоврядування, насамперед це
стосується контролю за якістю
шляхів.
Якщо ж говорити про корпо
рацію Укравтодор, зазначу, що
найголовніша його проблема
— корупція. Є й інша пробле
ма: внаслідок того, що дороги
будують різні підрядні ор
ганізації, їхня вартість по Ук
раїні дуже відрізняється,

навіть у рамках будівництва
однією організацією. До цього
призводить непрозорість тен
дерів, безвідповідальність при
виборі цін на компоненти
будівництва.
Важливо також пам’ятати, що
коли у шляхобудуванні буде
задіяно місцеві органи самовря
дування, з’явиться можливість
залучити на сезонні роботи
сотні місцевих жителів, що теж
суттєво знизить собівартість
будівництва.
У Харкові ж Геннадія Керне
ра, який нині виконує обов’яз
ки мера, називають власником
надзвичайно прибуткового
бізнесу. Йдеться про виробниц
тво асфальту, монопольний
бізнес. Відповідно ціни в Хар
кові на будівництво доріг наба
гато вищі, ніж по Україні. За
один кілометр харківської до
роги заплачено понад 65
мільйонів. Це втричі дорожче,
ніж, наприклад, кілометр авто
траси Київ–Чоп!
А це означає, що нам потрібен
зовнішній спостерігач за якістю
будівництва доріг, який не
підпорядковується ні Укравто
дору, ні Мінтрансу. Будівництво
магістралі Київ–Чоп обійшлося
недорого тільки тому, що його
контролювали представники
ЄБРР.
Дуже сподіваюся, що після ви
борів 31 жовтня в уряді відбу
дуться кадрові зміни і туди
прийде більше кваліфікованих
спеціалістів, які приділятимуть
належну увагу питанням ук
раїнських доріг. Тоді ми мати
мемо шанс встигнути навести
лад на шляхах до Євро–2012.

кщо говорити про гасло, з
яким Єдиний Центр іде на
вибори на Рівненщині, я
сформулював би його
так: «Ми йдемо до людей
з хлібомсіллю». Насамперед тому,
що майже всі наші кандидати пра
цюють у сільському господарстві
та в переробній промисловості.
Якщо ж говорити про про
грамні завдання, то, безумовно,
всі вони йдуть у контексті загаль
ноукраїнської програми «Якісна
Україна», але з урахуванням тих
завдань і проблем, які є на Рівнен
щині. А це і дороги, і тарифи, і
якість комунальних послуг.
Загалом завдання досить різно
манітні і, я сказав би, широкі. Тому
що Рівненщина — це 16 районів,
три міста обласного підпорядку
вання, сам обласний центр. На
кожній з територій створюються
місцеві програми, команди канди
датів у депутати, які у своїх програ
мах виписали шляхи вирішення
проблем конкретної території.
Що ж стосується кампанії об
ласного рівня, ми реалізуватиме
мо базові речі. Головне завдання
тут — мінімізувати вплив влади
на громадян. Зрештою, мусимо
добитися уваги влади аж до таких,
здавалося б, дрібниць: якщо гро

мадянин звертається до чиновни
ка телефоном, слухавку повинні
піднімати не пізніше третього
дзвінка; якщо прийшов на прий
ом особисто — чекати відповідно
го службовця людина має не
більше десяти хвилин.
Окремий пункт — перегляд ре
жимів роботи органів державної
влади чи місцевого самовряду
вання, щоб вони були зручними
для споживачів, тобто рядових
громадян. От, наприклад, паспор
тисти в ЖЕКах повинні працюва
ти не тоді, коли працюють всі інші
люди, а тоді, коли вони поверта
ються з роботи.
Якщо говорити про складніші
речі, одним з основних завдань за
лишається мінімізація органів уп
равління в житті громадян. Це оз
начає, що всі послуги, які громадя
нин отримує від держави чи від ор
гану самоврядування, мають бути
непомітними, хоча, безумовно,
якісними. Одна з додаткових про
грам — модернізація і ремонт
сільських доріг, адже цією пробле
мою вже років п’ятнадцять ніхто
не займався і це означає, що нам
доведеться переглядати взагалі си
стему фінансування галузі. Вірю,
що нам вдасться оптимізувати ро
боту облавтодора і райавтодорів.

Загалом є дуже багато напра
цювань, багато прекрасних ідей,
і тільки перемога на виборах
дасть нам можливість реалізува
ти їх на практиці.

Якісній Україні —
якісні комунальні тарифи
Віктор Коліщак, голова Хмельницької
обласної організації Єдиного Центру, кандидат
на посаду міського голови Хмельницького

В

Україні склалася катаст росовісно сплачує комунальні
рофічна ситуація в жит платежі.
ловокомунальній галузі.
Як альтернатива житловоко
Галузь вимагає радикаль мунальним конторам з’являються
ного реформування. Ук
раїнцям не звикати до сезонних
підвищень комунальних тарифів,
а от користі від таких кроків вла
ди годі й чекати. І можна й не го
ворити про те, що це завжди боля
че вдаряє по сімейних бюджетах
пересічних громадян. Отже, на
мою думку, в цій ситуації треба
відштовхуватися від формули
«ціна = якість».
Слід провести загальну рекон
струкцію комунальних мереж,
адже всім відомо, що інфраст
руктура просто архаїчна, часто
люди платять гроші, скажімо, за
воду, яку через напівзруйнова
ний водогін просто втрачаємо
дорогою до помешкань.
Наболіла проблема для жи
телів міст і селищ області —
відірваність житловоексплуа
таційних контор. Перелік по
слуг, які входять до компе
тенції ЖЕКів, чималий. Проте
нарікань від мешканців на не
якісне і несвоєчасне обслуго
вування теж багато. Пра
цівники контор завжди
знаходять виправдання
своїй бездіяльності (від
нестачі коштів до відсут
ності робітників), але гро
мадянам від того ні жарко,
ні холодно. Адже, як прави
ло, більша частина з них доб

об’єднання співвласників багато
квартирних будинків. Саме такі
структури дозволяють мешкан
цям контролювати використання
коштів, доцільно розпоряджатися
ними. Я переконаний, що май
бутнє за ОСББ, перевага яких над
ЖЕКами очевидна: фінансові про
цеси відбуваються прозоро і ви
нятково за згодою мешканців.
Крім того, ОСББ повинні мати
можливість перевірити публічно
оприлюднені формули утворення
тарифів — люди мають розуміти
не тільки, скільки вони мусять
платити, а й за що вони, влас
не, платять.
Щодо нарахування суб
сидій, то нинішня схема не
витримує жодної критики.
Практика показує, що право
скористатися державною
допомогою отримують ті,
хто в змозі самостійно оп
латити комунальні послу
ги. Тому, на мою думку,
підхід до питання нараху
вання субсидій має бути
диференційований.
Треба створити моніто
рингову базу, у якій буде
чітко перераховано грома
дян, рівень доходів яких дає
право отримувати субсидії для
оплати послуг житловокому
нального господарства. Крім то
го, Єдиний Центр наполягає: ме
ханізм отримання субсидій має
бути не лише прозорим, а й про
стим і зрозумілим.
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Край чудотворних ікон

ФОТО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ

і свідчення про надприродний
вплив, який відчували у щирій мо
литві перед образом вірні, змусив
митрополита Атанасія Шептиць
кого особливою грамотою прого
лосити цю ікону Пречистої Діви
Марії чудотворною. Люди потяг
нулися до неї з усіх усюд, і впро
довж лише наступних двадцяти
років ченці місцевого монастиря
засвідчили у своєму літописі по
над 60 неординарних випадків чу
додійного зцілення, серед яких
прозріння сліпої жінки, повне оду
жання смертельно хворого чоло
віка, повернення можливості хо
дити без милиць каліці...

Надзвичайно
багате на духовні
скарби
Тернопілля
має шанс
відродити
свої святині

О

днією з характерних рис
галичан і волинян зав
жди була духовність. Ні
що не могло зламати їх
ню непохитну віру. Го
ніння й переслідування духовен
ства, знищення храмів і духовних
центрів лише зміцнювали дух цих
людей. Ніхто не зможе підрахува
ти кількість спаленого і знищено
го у цьому краї за майже 45річ
ний період СРСР. Та беззапереч
ним залишився факт: Тернопілля
було і залишається краєм чудо
творних ікон. Загалом їх на такій
невеликій території ентузіасти
дослідники нарахували 24. Сьо
годні не йдеться про розширення
цього спадку – важливіше зберег
ти відкриті святині.
Про тернопільські чудотворні
ікони можновладці згадують ли
ше кілька разів на рік. Зазвичай
високі чиновники відвідують про
щу в Зарваниці та Почаївську лав
ру. Решта святинь залишається
осторонь їхньої уваги. Для збере
ження подібних місць не існує
конкретної програми навіть на
обласному рівні. Тому Терно
пільська обласна організація Єди
ного Центру запропонувала но
вий туристичний маршрут – «Чу
дотворні ікони Тернопільщини».
До нього ввійшли Почаївська,
Тернопільська, Зарваницька, Те
ребовлянська та Буцнівська чудо
творні ікони Божої Матері, які на
лежать різним конфесіям.

наблизився до Почаєва. Облога мо
настиря тривала три дні. Коли ста
ло зрозуміло, що всі, хто знайшов
захист у монастирі, можуть загину
ти, ченці, зібравшись разом, поча
ли гаряче молитися. Під час найпо
тужнішого наступу ворогів небо
раптом розкрилося і з’явилася Бо
жа Мати, оточена ангелами. Вона
була у надзвичайному сяйві і враз
розкинула свій білосніжний омо
фор над монастирем і церквою.
Праворуч від Пречистої Діви Марії
стояв преподобний Іов Почаїв
ський і молився. У перші хвилини
цієї появи турки посилили наступ.
Однак якимсь незбагненним чи
ПОЧАЇВСЬКА ІКОНА
ном їхні стріли поверталися назад.
БОЖОЇ МАТЕРІ
Турки злякалися і почали панічно
Це одна з найшанованіших право тікати.
славною церквою святинь. Її вша
нування відбувається 5 серпня. Згі ЗАРВАНИЦЬКА ІКОНА
дно з першими літописними згад БОЖОЇ МАТЕРІ
ками, монастир у Почаєві існує з ХІ Це найбільша святиня української
ІІ століття. Саму ікону 1597 року грекокатолицької церкви. На що
монастирю подарувала заможна річну прощу до неї сходяться сотні
вдова Анна Гойська, яка володіла тисяч вірних різних конфесій. За
Почаєвом у другій половині XVI народними переказами, заснуван
століття. Найбільше почаївське чу ня Зарваниці пов’язують з появою
до сталося 1675 року. Тоді турець чудотворної ікони Богоматері.
кий султан Мухамед IV, який безо Місцина над Стрипою стала надій
глядно руйнував українські землі, ним прихистком християнства під

час наступу монголів на РусьУкра
їну. Коли 1240 року було дощенту
зруйновано Київ, уцілілі монахи
почали тікати на захід. Одна з
легенд розповідає, що чернець ди
вом урятувався від ворожих наїз
ників саме на місці теперішньої
Зарваниці. У сні відкрилася перед
ним райська місцина: оповита ча
рівним серпанком долина, гапто
вана різнобарвними квітами й ос
вітлена дивним сяйвом. У його
блиску з’явилася Мати Божа з дво
ма ангелами, які тримали в руках
білі лілії. Пробудившись, він поба
чив чудову долину, оточену віноч
ком густого лісу. Раптом у росяній
траві засвітилося джерело чистої
води, а над ним спалахнула небес
ним промінням ікона Пресвятої
Діви Марії з малим Ісусом на ру
ках. Чернець пригадав свій сон і
склав шану Пречистій. Це місце, де
«зарвав» його сон, він назвав Зар
ваницею.
ІКОНА МАТЕРІ БОЖОЇ
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ
Нині вона зберігається у церкві
Святого Юра у Львові. За леген
дою, історія цієї ікони сягає ХVІІ
століття. Тоді на українські землі

набігали турецькі й татарські ор
ди. У 1673 році турки напали на
Теребовлю. Там стояв лише один
замок, оточений муром, непода
лік якого був монастир отців ва
силіян. У церкві цього монастиря
здавна зберігалася чудотворна
ікона Божої Матері.
Дізнавшись про наближення
турків, жителі Теребовлі поспіши
ли до замку, а з ними й ченці мона
стиря, взявши з собою монастир
ські цінності, зокрема ікону. Зачи
нившись у замку, теребовлянці ма
ли слабку надію на те, що зможуть
встояти проти татар. Проте всі щи
ро молилися і благали Богородицю
про допомогу. 14 днів облягали
турки Теребовлю, але, навіть ви
биваючись з останніх сил, так і не
змогли взяти місто.
БУЦНІВСЬКА ІКОНА
БОЖОЇ МАТЕРІ
Буцнів – невелике село на південь
від Тернополя. Перша згадка про
диво – ікону Богоматері в тамтеш
ньому храмі, яка заплакала незви
чайними слізьми у присутності
понад сотні прихожан, – датуєть
ся першою половиною XVIII сто
ліття. Відтак беззаперечні докази

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ІКОНА
БОЖОЇ МАТЕРІ
Історія чудотворного образу Тер
нопільської Богоматері розпоча
лася у великий піст перед Вели
коднем 1730 року. Тоді ікона, що
висіла в будинку місцевого шев
ця Маркевича, заплакала. Диво
підтвердила спеціальна церков
на комісія. Віруюча родина пере
дала її до церкви Воздвиження
Чесного Хреста, що над Ставом.
Митрополит Атанасій Шептиць
кий грамотою від 15 липня 1730
року проголосив ікону чудотвор
ною. Згодом святиню перенесли
до церкви Різдва, де вона пере
буває донині. Зараз Тернопільсь
ка Богоматір убрана в срібні ша
ти – їх на подяку за своє щасливе
повернення з російського полону
після Першої світової війни замо
вив парох Володимир Громниць
кий. Саме в цьому храмі біля іко
ни на вірність Україні присягала
місцева військова управа і ко
мандири війська.
«Це перший такий маршрут, –
зазначив перший заступник Тер
нопільської обласної ради, голова
Тернопільської обласної організа
ції Єдиного Центру Сергій Тара
шевський. – Загалом їх буде кіль
ка. У наступні маршрути буде
додано менш відомі місця перебу
вання чудотворних ікон. Врахо
вуючи різке збільшення зарубіж
них туристів напередодні і під час
проведення фінальної частини
європейської першості з футболу
2012 року, на Тернопільщині вар
то якомога ширше презентувати
природний, історикоархітектур
ний та духовний потенціал».
Створення таких туристичних
маршрутів, на думку Сергія Тара
шевського, не тільки сприятиме
збереженню і повноцінному
функціонуванню всіх місць, де є
чудотворні ікони, а й забезпечить
потрібну інфраструктуру з готеля
ми і закладами харчування в Тер
нопільській області.

