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Події

Кабмін збільшить премії 
олімпійцям-призерам
Кабінет Міністрів України підвищить премії 
призерам Олімпійських ігор. Про це повідомив 
Прем’єр-міністр Микола Азаров. «Розмір наших 
премій буде не менший, аніж у Росії, а навіть 
дещо вищим», — зазначив він. При цьому глава 
Кабміну зауважив, що у РФ грошова винагорода за 
олімпійське золото становить 123,5 тисячі доларів. 
«Я дійшов висновку, що нам потрібно не відставати, 
наші спортсмени отримуватимуть премії не менші, 
ніж наші сусіди», — зазначив Азаров.

У серпні гречка може знову 
подорожчати
Експерти прогнозують, що через скорочення 
нинішніх запасів та ймовірне зменшення врожаю 
на 30%, гречка вже у серпні може подорожчати 
на 10-15% — до 8,5-8,9 гривні за кілограм. Також 
через несприятливі погодні умови очікується 
подорожчання гороху та вівсянки в середньому на 
5-10% (до 7,7 та 5,25-7,35 гривні відповідно). Може 
подорожчати і борошно, але, найімовірніше, це 
відбудеться вже у вересні, оскільки вітчизняні ціни 
прив’язані до світових, які наразі ростуть.

У семи районах і в Луцьку зафіксовано позитивний природний 
приріст населення

На Волині підбили підсумки 
діяльності лікувально-про-

філактичних закладів за перше 
півріччя. На колегії управління 
охорони здоров’я озвучили цифри 
статистики щодо народжуваності, 
смертності й захворюваності воли-
нян.

Так, за шість місяців народило-
ся 7442 малюки. Це вище середньо-
го показника по області за 2011 рік 
(14,1) та по Україні (11,0). Найвищі 
показники реєструються у Камінь-
Каширському (18,3 на 1000 насе-
лення), Любешівському (17,6), Рат-
нівському (16,3), Луцькому (16,1), 
Ковельському (15,9) та Ківерців-
ському (15,8) районах.

За півроку померло 7078 жите-
лів області. Це дещо вище середньо-
го показника за 2011 рік (13,3) та 
нижче середнього по Україні (14,5). 
Найвищі показники смертності ре-
єструються в Турійському (19,7), 
Шацькому (17,4), Старовижівсько-
му (17,3), Локачинському, Горохів-
ському та Любомльському (16,4), 
Іваничівському (16,3) районах.

За шість місяців 2012 року при-
родний приріст склав +364 особи. 
Це на рівні показника за 2011 рік 

по області та значно перевищує се-
редній по державі за 2011-й (-3,5). 
Позитивний природний приріст 
зафіксовано у восьми районах: 
Камінь-Каширському (5,5), Любе-
шівському (4,6), Ратнівському (3,1), 
Ковельському (2,8), Луцькому (2,5), 
Ківерцівському (1,2), Маневицько-
му (0,5) та в місті Луцьку (3,7).

Особливої уваги заслуговує по-
казник смертності населення в пра-
цездатному віці. За півроку помер 
1051 чоловік віком 16-59 років і 220 
жінок віком 16-54 роки. Найвищі 
показники смертності зафіксова-

но серед працездатного населення 
в Турійському, Рожищенському та 
Локачинському районах.

На рівні минулого року серед 
дорослого населення області зали-
шилися показники поширеності гі-
пертонічної хвороби — 20680 на 100 
тисяч населення, ішемічної хвороби 
серця — 14100 та цереброваску-
лярної патології — 5092. Показник 
первинного виходу на інвалідність 
дорослого населення становить 23,2 
на 10 тисяч населення, що практич-
но відповідає даним за аналогічний 
період минулого року.

Волиняни-інваліди отримали безплатні автомобілі

Голова Волинської облдержадмі-
ністрації Борис Клімчук вручив 

ключі від автомобілів «Сенс» шіст-
надцятьом людям із особливими 
потребами, які набули право на за-
безпечення транспортом за кошти 
державного бюджету відповідно до 
черги. Самі вони не в змозі керува-
ти автомобілями, тому роль водіїв 
візьмуть на себе їхні родичі. Голо-
ва ОДА також поінформував про 
реалізацію низки державних ме-

дичних програм, які спрямовані на 
покращення обслуговування най-
менш захищених людей. Зокрема, 
обласний госпіталь інвалідів тепер 
є надсучасною медичною устано-
вою, де беруться оперувати навіть 
пацієнтів, яким за 80 років. Діє 
також обласна програма «Волинь-
кард», за допомогою якої люди, які 
потребують кардіологічного обсте-
ження та операцій на серці, мають 
можливість лікуватися на місці.

Відразу скажу: я — не політик, 
головним вважаю те, що робить 
людина. В пресі вже неодноразо-
во розповідали про благодійну ді-
яльність народного депутата Укра-
їни Ігоря Палиці. Волиняни добре 
знають, як він допомагає медич-
ним та освітнім закладам, простим 
людям. Його діяльність спрямо-
вана на розвиток інфраструктури 
Луцька, він хоче зробити його 
сучасним європейським містом. 
Довелося і волинським афганцям 
звернутися до Ігоря Палиці. 

Волинська обласна спілка ве-
теранів Афганістану — впливова 
громадська організація. У нас 3500 
членів у всіх районах області. Вже 
минуло 10 років, як побратими об-
рали мене головою спілки. Громад-
ська робота — суть мого життя. 
Добре відомо: тільки афганець най-
краще зрозуміє афганця, допоможе 
чи розрадить. Тому дуже важливо, 
що ми маємо власне приміщення 
на проспекті Молоді в Луцьку. Цю 
будівлю нам передало Міністер-
ство оборони України у 1994 році, 
ми її добудували своїми силами і 
у 1996-му тут розмістилися. На-
шим ветеранам є куди звернутися. 
Приходять побратими з різнома-
нітними питаннями, найчастіше 
це проблеми зі здоров’ям: комусь 
потрібна термінова операція чи 
путівка в санаторій. У міру своїх 
сил і можливостей стараємося до-
помагати. 

У цьому приміщенні ми маємо 
спортивний і тренажерний зали. 
Тут проходять змагання з боротьби, 
кікбоксингу, дзюдо, карате. Лише за 
п’ять місяців цього року в нас від-
булося 19 різноманітних турнірів: 

від районних до міжнародних.
При спілці працює військово-

спортивний клуб «Тайфун». Різ-
ними видами східних єдиноборств 
займається понад 250 дітей. У нас 
уже є свої чемпіони, майстри спор-
ту. Найголовніше, що наші вихо-
ванці не ходять по місту з пляшкою 
пива, а активно займаються спор-
том. Таким чином школярі стають 
прихильниками здорового способу 
життя. Але ці зали давно потребу-
ють ремонту.

Оскільки ми громадська органі-
зація, то державного фінансування 
та підтримки не маємо. Залишаєть-
ся сподіватися лише на допомогу 
спонсорів. Але справа не зрушила 
з місця, аж доки ми не звернули-
ся до народного депутата України 
Ігоря Палиці. Добре знаємо, що він 
активно допомагає дитячому спор-
ту. У всіх школах міста облаштовує 
спортивні майданчики. Я двічі зу-
стрічався з Ігорем Петровичем, він 
відразу погодився нам допомогти.

Вже завершуємо ремонт трена-
жерного залу. У вересні плануємо 
відкрити оновлений спортивний 
зал. 

Крім цього, Волинська спілка 
ветеранів Афганістану — перша в 
Україні, яка розпочала будівництво 
унікального реабілітаційного цен-
тру для воїнів-інтернаціоналістів 
на озері Світязь. Адже не секрет, що 
більшість афганців мають підірване 
здоров’я: наслідки бойових пора-
нень, перенесених важких інфекцій-
них хвороб. Тому такий лікувальний 
заклад нам життєво необхідний. 

Завдяки місцевій владі в Шаць-
ку на Гряді нам виділили земельну 
ділянку. Ми виготовили проектну 
документацію і вже спорудили пер-

ший будинок. Вставили вікна та 
двері. Всього заплановано збудува-
ти три корпуси. В центрі одночасно 
зможуть поправляти здоров’я 60 
людей. Непросто все це дається. 
Доводиться оббивати пороги най-
різноманітніших державних орга-
нізацій і приватних фірм, щоб зна-
йти фінансову підтримку. 

Але реально взявся нам допо-
магати тільки Ігор Петрович Пали-
ця. Це був несподіваний і водночас 
довгоочікуваний подарунок. Хочу 
зазначити: наш земляк і народний 
депутат України свої обіцянки ви-
конує. Нещодавно ми отримали 
один мільйон гривень на будівни-
цтво реабілітаційного центру. 

За ці кошти хочемо до жовтня 
цього року звести коробку, накри-
ти її, поставити вікна й двері. Буді-
вельні роботи вже розпочалися.

З наступної весни на березі 
мальовничого волинського озера 
Світязь зможуть відпочивати і на-
биратися сил учасники бойових дій 
зі всієї України. Люди, які пройшли 
смертельними дорогами війни, 
будуть вдячні не політикам-кри-
кунам, а нашому землякові Ігорю 
Палиці. Хіба справжній патріотизм 
вимірюється лозунгами чи яки-
мись закликами? Тоді як інші діячі, 
які планують йти на вибори, тільки 
створюють шум, патріоти багато 
не говорять, а роблять конкретні 
вчинки і допомагають людям. 

Від імені всіх воїнів-афганців та 
їхніх родин хочу щиро подякувати 
народному депутатові України Іго-
рю Палиці за розуміння, допомогу 
та підтримку.

Григорій ПАВЛОВИЧ,
голова Волинської обласної спілки 

ветеранів Афганістану

Мільйон гривень на будівництво 
реабілітаційного центру для афганців
від народного депутата України Ігоря Палиці 
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мально проінформовано і про зло-
чин, і про слідчі дії, і про подальшу 
долю корупціонерів.

Невідворотність покарання за 
злочин, прозорість, справедливість 
і незалежність судочинства, рівність 
усіх громадян перед законом — це не 
декларація, а базові принципи нашої 
антикорупційної політики.

Вважаю, що партія має наочно 
продемонструвати відданість цим 
принципам, підтримавши скасуван-
ня недоторканності для народних 
депутатів і багатьох категорій висо-
копосадовців.

Наші позиції в боротьбі з коруп-
цією мають бути суттєво посилені і 
подальшим реформуванням сектора 
безпеки, правоохоронних органів, 
системи судової влади.

Сьоме. Виведення національної 
економіки з тіні та розвиток реаль-
ного сектора. Саме тіньова економі-
ка спричиняє корупцію, спотворює 
стосунки між державною економі-
кою та суспільством. За різними під-
рахунками, рівень тінізації україн-
ської економіки складає понад 30% 
ВВП країни. Це аномально високий 
показник як для європейської краї-
ни. «Тінь» — це несплачені податки, 
це недоотримані зарплати і пенсії. 
Ми не можемо зволікати з вирішен-
ням цієї проблеми, адже вона по-
збавляє Україну ресурсу економіч-
ного та соціального розвитку.

Перші кроки в цьому напрямку 
вже зроблені: модернізована спро-
щена система оподаткування облі-
ку та звітності малого бізнесу. Ми 
знизили ставки, давши можливість 
малим підприємствам покращити 
своє фінансове становище. Але при 
цьому ми заборонили використову-
вати малий бізнес для оптимізації 
оподаткування та виведення в тінь 
коштів великих підприємств.

Наступний наш крок — це бо-
ротьба з використанням офшорів. 
Ми маємо суттєво обмежити мож-
ливості для їх використання в Украї-
ні. Це підвищить прозорість системи 
власності в Україні, дасть додаткові 
кошти для бюджету і розвитку краї-
ни. Ми дуже серйозно зараз працю-
ємо над уведенням податку з обігу. 
Подумайте про це, шановні колеги!

Ще один важливий крок у бо-
ротьбі з тіньовою економікою — це 
детінізація заробітної плати. Роботу 
над цим питанням ми вже почали, 
зокрема, об’єднавши всі соціальні 
збори в єдиний. Ця робота буде про-
довжена і надалі. Водночас приско-
рений розвиток внутрішнього рин-
ку, створення нової інфраструктури, 
підтримка підприємництва були і 
залишаться нашим пріоритетом, 
складовою стратегією посткризово-
го розвитку.

Шановні колеги! Шановні со-
ратники! За останні роки Партія 
регіонів зберегла та посилила пози-
ції провідної суспільно-політичної 
сили. На виборах 2006 року та на 
дочасних виборах 2007 року Партія 
регіонів отримала найбільший рі-
вень підтримки серед усіх учасників 
виборчих перегонів. І сьогодні пар-
тія залишається найбільшою впли-
вовою та дієвою силою в українській 
політиці. Це цілком закономірно.

На відміну від своїх політичних 
конкурентів, партія залишається 
внутрішньо стабільною та послідов-
ною у своїх діях. Саме тому вона ста-
ла центром тяжіння та об’єднання 
в українському парламенті протя-
гом останнього десятиліття. Своєю 
справою ми довели, що ми є полі-
тичною силою практичних дій. У 
країні, що втомилася від нескінчен-
них сварок і політичних баталій, 
зберегти довіру та повагу можна 
лише завдяки реальному результату.

Після виборів ми отримаємо 
цінний ресурс часу, який треба ви-
користати для завершення пере-
говорів із Європейським Союзом 
і підписання Угоди про асоціацію 

та зону вільної торгівлі. Громадян-
ська консолідація в питанні руху до 
об’єднаної Європи сильніша за по-
діли. Нова Верховна Рада має стати 
парламентом європейського вибору. 
Попри поверхневі розбіжності та 
різницю в поглядах, більшість полі-
тичних сил підтримує європейську 
інтеграцію України.

В той же час ми повинні зберіга-
ти і поглиблювати наші відносини 
зі стратегічним партнером — Росі-
єю, всіма країнами СНД. Сьогодні 
парламентом ратифіковано Угоду 
про зону вільної торгівлі в рамках 
СНД. Переконаний, що це надасть 
додаткового імпульсу розвитку ві-
тчизняного реального сектора та 
створить сприятливі умови для ви-
ходу українських виробників на 
світовий ринок у складних сучасних 
економічних умовах. Ми продовжу-
ємо наполягати на тому, що лише 
вільний економічний простір — від 
Атлантики до Тихого океану — може 
бути надійною основою для стабіль-
ності та відновлення економічного 
розвитку.

Важливим завданням є робота 
Конституційної асамблеї. В рамках 
конституційного процесу ми маємо 
вирішити питання європейських 
стандартів для української демо-
кратії. Сподіваюся, що нова Верхо-
вна Рада не буде політизувати це 
питання. Це тест на політичну зрі-
лість, який ми складатимемо перед 
громадянами і нашими партнерами 
в рамках Ради Європи та ОБСЄ. Та 
найперше нам треба пройти іспит 
парламентськими виборами. Це має 
бути взірцева кампанія з дотриман-
ням усіх демократичних стандартів і 
наших міжнародних зобов’язань.

Цю роботу ми повинні почати з 
себе. Маю на увазі ретельність партії 
як при складанні виборчого спис-
ку, так і при висуванні кандидатів у 
мажоритарних округах. Своїми мо-
ральними та професійними якостя-
ми наші кандидати мають уособлю-
вати тип сучасного європейського 
політика. Ми повинні привести в 
Раду людей, які захищатимуть пра-
ва виборців, які вміють відстоювати 
свою думку та йти на компроміс із 
опонентами.

Від нас великою мірою зале-
жить перетворення парламенту із 
закритого елітного клубу на пред-
ставницький законодавчий орган, 
що стоїть на сторожі прав людини, 
національного суверенітету і неза-
лежності України. Вважаю, що Пар-
тія регіонів готова до чесної розмови 
з громадянами. Нам є про що звіту-
вати, і в нас є сильні аргументи на 
користь нашої стратегії модернізації 
України.

Передвиборна програма, яку 
сьогодні має розглянути з’їзд, «Від 
стабільності до добробуту», відпо-
відає визначеним пріоритетам мо-
дернізації та в змозі вирішити клю-
чові проблеми нашого суспільства. 
Ресурс популізму вичерпався ще на 
минулих президентських виборах. 
Переконаний, сили, які зробили 
ставку на політичний радикалізм, на 
короткочасні економічні кроки по-
пулістського характеру, на розбрат 
між українцями, не мають майбут-
нього. Хочу особливо наголосити: 
наш обов’язок — чітко дотримува-
тися букви і духу виборчого законо-
давства.

Як гарант Конституції я жор-
стко реагуватиму на будь-які спро-
би обмежити свободу слова чи 
вплинути на результати народного 
волевиявлення. Однак я вірю в те, 
що всі питання на виборах можна 
розв’язувати винятково в рамках 
чинного закону. В нас є всі умови 
для справедливого та прозорого 
змагання за підтримку виборців від-
повідно до європейських стандартів. 
Тож бажаю вам наснаги у плідній 
роботі на виборчій ниві. Бажаю нам 
усім нових перемог. Дякую.


