
Мінагрополітики може ввести 
мораторій на укладення екс-

портних контрактів щодо пшени-
ці. Про це в коментарях повідомив 
директор департаменту економіч-
ного розвитку аграрного ринку мі-
ністерства Сергій Кваша, передає 
УНІАН.

Він нагадав, що, згідно з під-
писаним міністерством і тор-
говими компаніями доповне-
нням до меморандуму, трейдери 
зобов’язалися експортувати не 
більше 19,4 мільйона тонн зерна в 
2012/2013 році (липень 2012-го — 
червень 2013-го), зокрема, пшени-
ці — до чотирьох мільйонів тонн.

«У нас є домовленість про те, 
що ми за два місяці до настання 
критичного обсягу експорту роз-
починаємо переговорний про-
цес і приймаємо рішення або про 
повний мораторій на укладання 

контрактів на експорт пшениці, 
або, якщо це не відбувається, про 
обмеження, які завжди існують», 
— сказав Кваша.

Він зазначив, що учасники зер-
нового ринку з пшениці можуть 
переорієнтуватися на експорт яч-
меню та кукурудзи.

«Той обсяг контрактів, який 
укладено з пшениці, ми вважаємо 
достатньо великим, тому закли-
кали їх призупинити активну по-
зицію з експорту пшениці», — за-
явив чиновник.

Кваша зауважив, що обсягів 
експорту в чотири мільйони тонн 
пшениці Україна може досягти 
вже в лютому 2013 року.

Нагадаємо, зернотрейдери 
зобов’язалися експортувати не 
більше 19,4 мільйона тонн зерна в 
2012/2013 році.

Ремонт в ОДЮСШ було розпочато 
торік — зроблено роздягальні та 

тренерські кімнати. Цьогоріч, щоб 
його завершити, з обласного бюдже-
ту виділено 2,6 мільйона гривень.

Будівельники ТзОВ «Житло-
буд-2» вже замінили дахове покрит-
тя, побілили фасад приміщення, 
відремонтували легкоатлетичний 
манеж, замінили старі лавки на 
сучасні індивідуальні пластикові 
крісла, встановили кондиціонери та 
змонтували спеціальну суддівську 
нішу згідно з європейськими стан-
дартами волейболу. 
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Волинські населені пункти — серед 
переможців усеукраїнського конкурсу  

Підбито підсумки щорічного 
Всеукраїнського конкурсу 

«Населений пункт найкращого 
благоустрою і підтримки громад-
ського порядку» за 2011 рік. У зма-
ганнях узяв участь 71 населений 
пункт у шести категоріях залежно 
від кількості мешканців.

Як повідомляє урядовий пор-
тал, головним критерієм відбору 
був комунальний благоустрій на-
селеного пункту, а саме: відре-
монтованість житлового фонду, 
утримання доріг, шляхопроводів, 
належне водопостачання та водо-
відведення.

Три населені пункти з Волині 
у цьому конкурсі посіли призові 
місця. Зокрема, у номінації «Місто 
найкращого благоустрою з насе-
ленням від 50 до 150 тис. мешкан-

ців» Ковель виборов перше місце 
разом із Іллічівськом Одеської об-
ласті. 

У номінації «Місто найкращо-
го благоустрою з населенням до 50 
тис. мешканців» Володимир-Во-
линський отримав третє місце. 

А селом найкращого благо-
устрою в Україні став Боратин 
Луцького району. 

Обласну дитячо-
юнацьку спортивну 
школу оновлено 
за європейськими 
стандартами

Арсеній ЯЦЕНЮК: 

Наймолодшому студенту 
у світі — 12 років
12-річний Ксав’єр Гордон-Браун із британ-
ського графства Сассекс — наймолодший 
студент у світі, котрий володіє ступенем 
бакалавра математики. Про це пише The 
Daily Mail. Уже в чотири роки Ксав’єр знав 
таблицю множення і подумки перемножував 
двозначні числа. Він успішно пройшов тест 
на отримання атестата зрілості (GCSE) у вісім 
років і самостійно підготувався до іспитів в 
університет.

Українських заробітчан 
виганяють із Москви
В Москві знову скоротили квоту на іноземних 
робітників. Про це пише «Сегодня». Правда, поки не 
повідомляється, на скільки. Тоді як забудовникам 
вигідніше наймати гастарбайтерів, адже їм можна 
платити в два-три рази менше, ніж росіянам. За 
даними компанії Vesco Construction, в 2011 році на 
будовах Московського регіону трудилися китайці 
(зарплата — $323), киргизи ($394), таджики ($406), 
узбеки ($409), в’єтнамці ($529), молдовани ($533), 
білоруси ($760), українці ($773) і турки ($903). 

50%
лише стільком українським 
випускникам вдалося влаштува-
тися на роботу за фахом. Про це 
свідчать результати досліджен-
ня Міжнародного кадрового 
порталу hh.ua.

Янукович пообіцяв генсеку Ради Європи 
випустити Луценка за рішенням Євросуду

Мисливські угіддя біля «Межигір’я» 
віддали Януковичу на 49 років

30 тис. га Дніпровсько-Тете-
рівського лісгоспу віддали 

в оренду на 49 років «Товариству 
мисливців і рибалок «Кедр», яке 
пов’язують із Віктором Янукови-
чем. Рішення про передачу дер-
жавного лісу в оренду було при-
йнято на сесії Київської облради 

31 липня, але тримають у секреті, 
пише Forbes.ua.

Територію лісгоспу віддали 
для ведення мисливського гос-
подарства. Таким чином, «Кедр» 
фактично стає розпорядником 
мисливського господарства, на 
території якого перебуває «мис-
ливський будиночок» Януковича, 
побудований у 2010-2011 роках.

Більше того, за ці угіддя, мож-
ливо, і платити не доведеться. 
Адже, згідно з українським зако-
нодавством, плата за використан-
ня мисливських господарств буде 
введена тільки 1 січня 2015 року, 
якщо депутати в четвертий раз не 
перенесуть цю дату на пізніший 
строк.

До слова, це вже не перші угід-
дя, які одержав у користування 
«Кедр». Приміром, цієї зими това-
риству виділили майже 9 000 га в 
Криму.

В Україні збираються увести мораторій 
на експорт пшениці
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Президент Віктор Янукович 
особисто обіцяв генсеку Ради 

Європи Турбйорну Ягланду, що 
рішення Європейського суду сто-
совно екс-глави МВС Юрія Луцен-
ка буде виконано. 

Про це він заявив у інтерв’ю 
газеті «Коммерсантъ», відповідаю-
чи на запитання про те, що рішен-
ня Євросуду з прав людини про 
незаконність затримання Луценка 
не вплинуло на його долю.

«Результат буде! Річ у тому, що 
український уряд оскаржив рішен-

ня ЄСПЛ у Великій палаті суду. 
Після розгляду апеляції Великою 
палатою всі повинні будуть додер-
жуватися рішення суду», — заявив 
Ягланд.

«При цьому ЄСПЛ може нака-
зати владі відпустити ув’язненого, 
і будь-який уряд в Європі 
зобов’язаний дотримуватися судо-
вого рішення. Інакше в уряду, що 
не виконує рішення Страсбурзько-
го суду, виникнуть справжні про-
блеми», — підкреслив він.

У понеділок, 10 вересня, в рамках 
передвиборчого туру Об’єднаної 
опозиції голова Ради Об’єднаної 
опозиції «Батьківщина» Арсеній 
Яценюк провів багатотисячний 
мітинг на площі Незалежності 
у Ковелі. На зустріч із Арсенієм 
Яценюком зібралися понад три 
тисячі жителів міста. Під час заходу 
відбувся телеміст із жителями 10 
районів області. Разом із головою 
ВО «Свобода» Олегом Тягнибоком 
Арсеній Яценюк представив єдиних 
кандидатів від Об’єднаної опозиції 
та ВО «Свобода» в одномандатних 
мажоритарних округах Волині. Це 
Євген Мельник (виборчий округ 
№19), Роман Карпюк (виборчий 
округ №20), Ігор Гузь (виборчий 
округ №21), Петро Кравчук (вибор-
чий округ №22), Анатолій Грицюк 
(виборчий округ №23). 

Всі кандидати від опозиції мали 
можливість виступити перед гро-
мадою. Насамперед вони зазначали, 
що сьогодні кандидати-олігархи ма-
сово роздають подарунки виборцям. 
Вони закликали волинян не прода-
вати свої голоси. 

— Сьогодні бідність, як іржа, 
роз’їдає наше суспільство, — на-
голосив кандидат у депутати від 
Об’єднаної опозиції у Маневицько-
му виборчому окрузі №23 Анатолій 
Грицюк. — Низькі пенсії, заробітні 
плати, невиплата чорнобильських 
грошей, звуження багатьох соціаль-
них програм… Майже 90% укра-
їнців сьогодні перебуває за межею 
бідності. Лише декілька сімей жи-
вуть у своє задоволення. Невже ми 
будемо мовчати і потакати цій зло-
чинній владі? Пам’ятайте, вибори 
для олігархів — це бізнес. Дешево 
купив — дорого продав. Якщо вам 
сьогодні дали по 200 гривень, то вже 
через місяць такий «благодійник» 
поверне собі мільйони з наших із 

вами кишень.
Голова Ради Об’єднаної опозиції 

«Батьківщина» Арсеній Яценюк під 
час свого виступу закликав воли-
нян підтримати опозиційні партії — 
«Батьківщину» та «Свободу».

— Ми хочемо провести серйоз-
ні зміни у Верховній Раді. Насам-
перед вона повинна перестати бути 
цирком, рингом для боїв. Вона по-
винна перестати бути ганьбою для 
українського народу й української 
держави. У стінах парламенту пови-
нні бути відповідальні політики, які 
знають, що таке доля країни, що таке 
доля людини, які знають, як відпра-
цювати той мандат довіри, який їм 
дадуть люди, — наголосив Арсеній 
Яценюк. 

Він розповів про перші рішення, 
які прийме опозиція у разі отриман-
ня більшості у новому парламенті. 
Найперше — це проголосувати за 
закон про порядок імпічменту Пре-
зидента. Друге — ухвалити закон 
про відкликання народного депута-
та, щоб обранець народу був відпо-
відальним перед своїм виборцем. І 
третє — запустити систему для осо-
бистого голосування у Раді та запро-
вадити кримінальну відповідальність 
за голосування чужими картками.

Арсеній Яценюк наголосив, 
що зараз в Україні сформувала-
ся двопартійна система: з одного 
боку — Партія регіонів, з іншого 
— представники «Батьківщини» та 
«Свободи». 

— У нас сьогодні є конкретні 
претензії до Президента країни та до 
Партії регіонів, яка захопила владу. 
Ці люди очолили корупцію в Украї-
ні. За останні 2,5 року вони практич-
но розграбували державу. Ця партія 
взяла 25 мільярдів доларів кредитів. 
Кожен українець тепер винен 11 ти-
сяч гривень іноземним кредиторам. 
Куди ж вони поділи ці гроші? Ви 
чули про Євро-2012. Усі були втіше-

ні його проведенням. Особливо чле-
ни Партії регіонів, які з 10 мільярдів 
американських доларів украли п’ять. 
Вони пішли на їхні офшорні рахунки 
на Кіпрі. 

Волиняни мали змогу постави-
ти запитання опозиційним лідерам. 
Зокрема, жительку Ковеля цікавило, 
як Об’єднана опозиція боротиметь-
ся з корупцією. Арсеній Яценюк від-
повів, що першим кроком у цьому 
напрямку стане створення Націо-
нального антикорупційного бюро. 
Воно має провести перевірку дохо-
дів і витрат усіх державних чинов-
ників України та членів їхніх сімей. 

— Не можуть боротися з коруп-
цією ті, хто по вуха в ній. Прокуро-
ри, слідчі, міліція, СБУ, контроль-
но-ревізійні управління — ці люди 
і є самою корупцією. Ми знайдемо 
декілька тисяч молодих патріотів, 
справжніх українців, які знають, що 
таке честь і совість, які знають, що 
таке гідність і право, які знають, що 
таке закон і як треба захищати за-
кон, — наголосив Арсеній Яценюк. 
— Найбільша корупція сьогодні в 
країні — у суддівському корпусі. 
Ми повинні замінити дев’ять тисяч 
суддів. І щоб ці дев’ять тисяч суддів 
гордо називалися «ваша честь», а 
не «ваша нечисть». І у нас є молоді 
люди, які здатні очолити суддівську 
гілку влади.

Також людей цікавило, як 
представники опозиції бачать 
розв’язання  проблеми повернення 
соціальних виплат дітям війни, чор-
нобильцям та іншим категоріям.

— Наші політичні опоненти ка-
жуть, що вони дуже хочуть випла-
тити пенсії, пільги чорнобильцям 
та афганцям, дітям війни, — зазна-
чив Арсеній Яценюк. — Але не ви-
ходить, бо грошей не вистачає. Це 
брехня. Якби вони хотіли виплатити 
те, що передбачено законом і Кон-
ституцією, то Янукович не дав би 
пряму вказівку Конституційному 
Суду заборонити виплати афганцям 
і чорнобильцям, які були перед-
бачені законом. Гроші є. За останні 
два з половиною роки чинна влада 
на 12 мільярдів гривень збільшила 
витрати на Президента, Кабінет Мі-
ністрів, Верховну Раду, Генеральну 
Прокуратуру, МВС. Цього би виста-
чило, щоб заплатити дітям війни. Ця 
влада списала з приватних енерге-
тичних компаній (саме її представ-
никам належать обленерго, облгази) 
25 мільярдів гривень. Таким чином 
ці приватні компанії не перерахува-
ли гроші до бюджету, а відправили їх 
за кордон на свої приватні рахунки. 
Тому, коли кажуть, що немає гро-
шей, не вірте. Ми їх знайдемо і по-
вернемо все, що вони вкрали. 

Анастасія ЗАТРЕБА

 ПОГОДА

У західних областях 13 ве-
ресня буде ясно, опадів не очіку-
ється. Температура повітря вночі 
+12...+18°C, вдень +21...+27°C. 
14 вересня похмуро, опадів не 
прогнозують. Вночі +12...+17°C, 
денна температура +18...+21°C. 
15 вересня хмарно з прояснен-
нями, без істотних опадів. Тем-
пература вночі +14...+16°C, вдень 
+19...+22°C. 

У північних регіонах 13 ве-
ресня ясна погода, опадів не 
очікується. Температура вночі 
+9...+14°C, вдень +21...+25°C. 14 
вересня змінна хмарність, без 
опадів. Вночі +10...+16°C, вдень 
+22...+26°C. 15 вересня похмуро, 
йтиме невеликий дощ. Нічна тем-
пература +14...+20°C, денна ста-
новитиме +18...+23°C.

У Києві 13 вересня буде 
ясно, опадів не очікується. Ніч-
на температура +9...+15°C, денна 
+22...+26°C. 14 вересня синопти-

ки прогнозують ясну погоду, без 
опадів. Вночі +11...+16°C, вдень 
+23...+28°C. 15 вересня хмар-
но, без істотних опадів. Темпе-
ратура вночі +15...+21°C, вдень 
+23...+27°C. 

У східних регіонах 13 ве-
ресня буде ясно, опадів не пе-
редбачається. Вночі +11...+16°C, 
вдень +23...+27°C. 14 вересня 
невелика хмарність, без опадів. 
Нічна температура +13...+17°C, 
денна +26...+29°C. 15 вересня 
змінна хмарність, опадів не очі-
кується. Вночі +15...+19°C, вдень 
+28...+30°C.

У південних областях 13 ве-
ресня невелика хмарність, опадів 
не прогнозують. Температура вно-
чі становитиме +13...+16°C, вдень 
+26...+29°C. 14 вересня ясно, без 
опадів. Вночі +17...+19°C, вдень 
+25...+29°C. 15 вересня ясно, 
без опадів. Нічна температура 
+17...+19°C, денна +24...+29°C. 

Не можуть боротися з корупцією 
ті, хто по вуха в ній


