
Днями я повернувся з тривало-
го відрядження — більше трьох 
діб. Був у Любліні, де проходили 
переговори з маршалком воєвод-
ства з приводу наших дальших 
волинсько-люблінських і «Євро-
регіону «Буг» дій. Доповідаю Вам, 
що 32 проекти програми добро-
сусідства Європейського Союзу 
«Україна — Польща — Білорусь» в 
області працюють. Ми хочемо на 
2014–2020 роки дістати ще кошти 
і лобіюємо нові проекти. Працює 
програма розвитку сільської меди-
цини, яка фінансується Світовим 
банком. Цими днями успішно про-
йшли захисти всіх наших проектів 
у Києві. Ми продовжуємо наші 
непрості роботи. 

Я два дні зустрічався в Любліні, 
а потім у Вільнюсі з багатьма політи-
ками, адміністраторами, бізнесмена-
ми. Ніхто не сказав мені, що не хоче 
бачити Україну в Європейському то-
варистві. Я відповідав тим же: я теж 
хочу бачити Україну в Євросоюзі. 
Якщо дасть Бог мені дожити — до-
бре, якщо ні — то моїм дітям. Європа 
— це єдиний можливий шлях розви-
тку України. Єдине майбутнє Укра-
їни — у європейських цінностях. 
Я хочу підкреслити: у її цінностях. 
Двері в ЄС для нас ніхто не зачиняв. 
Більше того, смію стверджувати, 
що попереду — непрості перегово-
ри. Я маю найсвіжішу інформацію 
від першого віце-прем’єр-міністра 
України Сергія Арбузова. Україн-
ська делегація виїжджає, дасть Бог, 
у вівторок для продовження пере-
говорів на вищому рівні Євросоюзу. 

Але для того, щоб вести перего-
вори, треба зберегти Україну, збе-
регти державу. Треба мати, від імені 
кого вести ці переговори. Я думаю, 
більшість із вас, волинян, мене зро-
зуміє: заклики до революції, до на-
сильницького повалення легітим-
ної влади — це шлях у нікуди. На 
жаль, маємо гіркий «живий» досвід 
країн Близького Сходу і Північної 
Африки, де все відбувалось чи від-
бувається зараз насильницьким 

методом: спочатку революція, а за 
нею — голод, холод і розруха. Не дай 
нам, Боже, і нашій Україні дійти до 
такого! 

Ми маємо шанс проводити пере-
говори, маємо можливість дістати 
для України певні преференції на 
перехідний період. Це залежить від 
переговорників-політиків, але ще 
більше — від єдності політичних 
еліт. І я вірю в мудрість українського 
народу, в мудрість українців. 

Події, які відбулися на Євро-
майдані в ніч на суботу, — це шок. 
Це — варварство, дикунство. Про-
сто засудити їх — мало. Я точно 
знаю, що «полетять шапки» і винні 
обов’язково будуть покарані. Так 
повинно бути в цивілізованій дер-
жаві. І так буде. 

Події сьогодення в Києві — це 
провокації і підбурювання. Знову 
— бульдозером. Це не влада робить. 
Такі події не потрібні українському 
народу. Вони не потрібні Президен-
ту України. І ви, як і я, це добре ро-
зумієте. Я ще раз хочу сказати: вірю 
в те, що все буде добре. Нормально 
для цивілізованої країни, де кон-
флікт вирішується в цивілізований 
спосіб. І вкотре стверджую: нікому 
не потрібні революції, бо вони не 
зменшують важкості ноші, яку несе 
людина. В кращому разі вони пе-
рекладають вагу з одного плеча на 
інше. А в гіршому — ламають ущент. 
І навіть наш новітній український 
досвід говорить про це. Легко зруй-
нувати, запалити хату. Та набагато 
важче потім відновити чи збудува-
ти, увійти в мирне русло. 

Тому закликаю до стриманості 
й толерантності. Стосовно наших 
волинських справ, то ще у дорозі я 
розпорядився правоохоронним ор-
ганам не застосовувати жодних на-
сильницьких дій проти учасників 
мирних акцій. Розпорядився обігрі-
вати людей, що стоять на Луцькому 
майдані. Їх небагато. Але вони є, і 
всі вони — наші люди, молодь, наші 
діти. Обігрівати, поїти чаєм. І охоро-
няти — від можливих провокацій із 
будь-якої сторони. 

Для мене головне, як і для вас, 
— зберегти спокій, зберегти можли-
вість по-людськи жити і працювати. 
Не важливо, на яких посадах. Важ-
ливе ваше здоров’я і відповідаль-
ність кожного з нас. Я реалізую свою 
відповідальність. 

Користаючи з нагоди, хочу подя-
кувати учасникам мирних зібрань, 
маніфестацій, мітингів — за вашу 
витримку і толерантність. Хочу по-
дякувати волинським міліціонерам і 
представникам решти силових орга-
нів — за дисципліну, порядок і теж 
— за витримку. 

Прошу, не піддавайтесь на про-
вокації і не створюйте провокатив-
них ситуацій. Будьте мудрими! Для 
себе, своїх дітей, для майбутнього 
Волині й України, яку ми так люби-
мо. Любити державу треба працею. 
Це єдиний спосіб віддати належну 
шану своїй державі для кожного з 
нас. 

Дякую волинянам за розуміння. 
Разом із Вами молюся, щоб усе від-
булося добре для України, і разом із 
вами вірю, що ми маємо майбутнє і 
що воно — в Європі! 

Як завжди,з добром і вірою до 
вас, волиняни»

Влада збирається перевести ви-
плату зарплат співробітників 

держструктур у держбанки. Мін-
фін підготував нові вимоги до 
банків, які мають право виплачу-
вати зарплати бюджетникам, і їх 
зможуть виконати лише 3 з 84 фі-
нустанов, що працюють сьогодні 
з держсектором, — «Ощадбанк», 
«Укрексімбанк» і «Укргазбанк». 
Про це пишуть «Вести». 

Поки це тільки проект поста-
нови, однак експерти допускають, 
що його приймуть уже цього року. 
І пропонують готувати українців 
завчасно. 

«Щоб зміна банку не виклика-
ла масового невдоволення, потріб-
но переводити клієнтів із банку в 
банк поступово. Тоді їм зможуть 
запропонувати в новому місці фі-
нансові послуги, до яких вони зви-
кли за своїми зарплатними картка-
ми. Наприклад, те ж овердрафтне 
кредитування. Сама процедура пе-
реведення рахунків може тривати 
місяць», — сказав «Вестям» прези-
дент Асоціації українських банків 
Олександр Сугоняко. 

Зараз в Україні налічується 
3,5 млн працівників бюджетної 
сфери, фонд оплати їхньої праці 
перевищує 49 млрд грн.
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Вілкул: Підписання Асоціації відбудеться 
з урахуванням національних інтересів 

Віце-прем’єр Олександр Вілкул 
впевнений, що європейський 

шлях України буде продовжений і 
підписання Асоціації відбудеться з 
урахуванням національних інтер-
есів України.

«Шлях України — європей-
ський, і наші очі дивляться в Єв-
ропу. Я впевнений, що Україна під-
пише Асоціацію з Євросоюзом, але 
підпише не з зав’язаними очима, а 
з урахуванням своїх національних 
інтересів», — сказав Вілкул. 

Віце-прем’єр зазначив, що Уго-
да має створити нові можливості 
для розвитку економіки країни. Це 
можливо як за рахунок розширен-
ня збуту української продукції на 
нових європейських ринках, так і за 
рахунок зміцнення позицій Укра-
їни на традиційних ринках. Для 
цього будуть проведені переговори 
з залученням трьох сторін: України, 
ЄС і МС. 

«Підписуючи Угоду про асо-
ціацію, ми повинні досягти чіткої 
домовленості за всіма відкритими 
питаннями. Бо може вийти так, що 
перспектива з одного боку може 
бути дуже віддаленою, а з іншого 
— великі втрати вже сьогодні. Як 

тоді дивитися в очі мільйонам се-
лян, пенсіонерів, робітників, ліка-
рів і вчителів, яким не буде за що 
платити заробітну плату, якщо зу-
пиняться ті підприємства, які сьо-
годні працюють на наші традиційні 
ринки», — сказав Вілкул. 

Коментуючи ситуацію з пере-
несенням підписання Угоди, віце-
прем’єр зазначив: «Ви можете мене 
запитати: а чому, якщо така ситуа-
ція, влада не била на сполох місяць 
тому і не говорила, що є такі про-
блеми? Так-от, я відповім: увесь цей 
час, усі ці місяці йшли напружені 
переговори, які до кінця так і не за-
кінчені. Але я впевнений, що вони 
будуть закінчені й що ми підпише-
мо Асоціацію якомога швидше». 

Дефіцит держбюджету 
перевалив за 40 млрд 
Дефіцит державного бюджету України в січні–жовтні 2013 
року становив 40,822 млрд грн, що в 1,2 разу більше дефі-
циту за підсумками аналогічного періоду минулого року 
(33,203 млрд грн), повідомляється на сайті Міністерства 
фінансів України. Дефіцит зведеного бюджету України за 
січень–жовтень цього року становив 37,094 млрд грн, що 
в 1,3 разу перевищує дефіцит за аналогічний період мину-
лого року (29,184 млрд грн). Загальний фонд держбюдже-
ту за цей період виконано з дефіцитом у 43,866 млрд грн, 
що в 1,4 разу перевищує минулорічний показник. 

Національний банк України ввів 
у обіг пам’ятну монету «Микола 
Амосов» 
Участь у презентації цієї пам’ятної монети, що відбулася 
в Музеї грошей Національного банку України, взяли 
член-кореспондент НАМН України, доктор медичних 
наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медици-
ни №2 Національного медичного університету імені О. 
Богомольця Катерина Амосова, автори ескізів монети — 
Наталія Фандікова й Олександр Харук. 

88
стільки мільйонів євро за програ-
мою бюджетної підтримки може 
отримати Україна у 2014 році. 
Про це заявила начальник відділу 
євроінтеграції, співпраці з МВФ 
Людмила Дмитрієва. 
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«Апельсинові» помідори з суходольських теплиць 

На сьогодні 14 осіб вважають-
ся зниклими безвісти під 

час акції на Майдані. На цьому 
під час прес-конференції ОБСЄ 
наголосила голова Центру гро-
мадських свобод Олександра 
Матвійчук, передають УНН. 

«Із них більшість є молодими 
людьми 16–17 років. Їх розшуку-
ють батьки, родичі, друзі. Ситу-
ація загострюється через те, що 
більшість зникла у ніч жорстоко-
го розгону мирної демонстрації 
на Майдані, й на фотографіях 
зафіксовано, як їх б’ють. Тобто, 
найімовірніше, після таких побо-
їв вони мали потрапити в лікар-
ні», — зауважує вона. 

Водночас, за словами Матвій-
чук, громадські активісти, хоча й 
обдзвонили медзаклади, місцепе-
ребування зниклих людей донині 
так і не з’ясували. 

Наразі список зниклих 
осіб постійно публікується у 
Facebook-спільноті «Євромайдан 
SOS». Повідомити про зниклих, 
затриманих, побитих учасни-
ків євромайданів по всій країні 
можна за формою реєстрації зни-
клих/постраждалих чи за телефо-
нами гарячої лінії: 068 54 812 41; 
066 68 498 30; 063 33 795 73. 

14 учасників 
Євромайдану досі 
не можуть знайти 

Зарплати українських бюджетників 
переведуть у три банки 

Уже давно Суходоли у Володи-
мир-Волинському районі нажили 
собі статус «тепличного» села, бо 
більшість ранніх овочів вирощу-
ють саме тут, а місцеву вітамінну 
продукцію знають у Володимирі та 
сусідньому Нововолинську. 

Жителька Суходолів Тетяна 
Гнатюк із чоловіком Олександром 
мають чотири теплиці — дві більші 
площею півтори сотки та дві трохи 
менші. У них із весни вирощують 
розсаду капусти, перцю, помідорів, 
а опісля — різні овочі, які плодоно-
сять до морозів. Жінка каже, що хоч 
і нелегка це праця, але прибуткова. І 
ділиться секретами з читачами. Сво-
го часу вона також переймала їх від 
рідної сестри з Ласкова Марії Миго-
вич, нині вже покійної. 

Тепличний сезон у Гнатюків 
розпочинається з лютого. Тоді до 
роботи береться вся родина: допо-
магають мама Марія Григорівна, син 
Роман і донька Тетяна Сачук із чоло-
віком Олександром. Не дивуйтеся: 
тут і справді хазяйнують дві Тетяни і 
стільки ж Олександрів, батьки і діти. 

У ящики, що зберігають у спе-
ціальній кімнаті в будинку, спершу 
сіють перець — по зернині у кожну 
лунку. Землю беруть із берега, з кро-
товин, а заготовляють її у мішки ще 
восени. Їх зберігають на холоді, щоб 
ґрунт промерз — це і є своєрідний 
профілактичний засіб від хвороб і 

шкідників. А найкраще плодоносять 
сорти «антей», «золотий фазан», 
«червоний велетень». Щоб насіни-
ни добре зійшли, не накривають їх 
плівкою, а трохи скроплюють землю 
теплою водою, слідкуючи, щоб вона 
не потрапляла на розсаду. Темпера-
туру тримають не нижче 17 градусів. 

Допоки перець росте, господа-
рі беруться за теплиці. Найперше 

— накривають плівкою, бо на зиму 
її знімають, щоб земля увібрала до-
статню кількість вологи, а також 
промерзла. Далі — вносять дерев-
ний попіл і курячий послід, усе пе-
рекопують і наприкінці березня — 
на початку квітня сіють помідори 
і капусту. Томатів мають до десяти 
сортів. Уже кілька років вирощу-
ють «саньку», «гібрид Тарасенка», 

«апельсин», «жовту грушу». З капус-
ти віддають перевагу раннім сортам 
«кандіша», «амарін», «акіра». Якщо у 
весняну пору є заморозки, то землю 
і розсаду в теплицях прикривають 
агроволокном. 

З квітня сіють огірки. Насіння 
кожного року змінюють і випису-
ють із усієї України, але також зде-
більшого ранні сорти, що добре 
транспортуються, зберігаються і 
мають відмінні смакові якості. Це 
— «мірабелла», «маша», «афіна». 
Між огірками садять розсаду перцю: 
вони добре сусідять. Якщо розсада 
світла, поверх неї розсипають трохи 
селітри, але на сухі стебла. Слідку-
ють, щоб горошини не потрапили 
на листя рослини. Овочі поливають 
увечері водою з посудини, але не зі 
шланга, бо там вона холодна. 

Під час росту, здебільшого у 
травні-червні, формують огіркові 
стебла — всі бокові відростки і сухе 
листя зрізують. У томатів лишають 
три-чотири гілки. Від хвороб по-
мідори обробляють не більше двох 
разів препаратами «Інфініто» чи 
«Тату».

Вже у другій декаді травня, а то 
й раніше на шпалерах в’яжуться 
перші огірки. Збирають їх уранці, «з 
росою»: тоді вони твердіші. Перші 
помідори мають у середині червня, а 
плодоносять томати аж до листопа-
да-грудня. 

Тетяна АДАМОВИЧ 

Звернення голови Волинської 
ОДА Бориса Клімчука до волинян 
«Шановні мої, дорогі волиняни! 


