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Терористів 
у Слов’янську 
закопують 
у лісі. Морг 
переповнений 

Охороняти рубежі 
прикордонникам 
допоможуть військові
Державна прикордонна служба звернулася до 
української влади з проханням залучити до охоро-
ни кордонів на буремних Луганщині та Донеччині 
військових ЗСУ, як це вже досить ефективно зро-
блено на Харківському, Чернігівському напрямках 
і на кордоні з АРК», — заявив під час брифінгу 
помічник голови Держприкордонслужби Сергій 
Астахов. 

Доходи від примусової праці 
—150 мільярдів доларів на рік
Про це повідомляється в дослідженні Міжнародної орга-
нізації праці (МОП). З цієї суми 99 мільярдів доларів було 
зароблено на сексуальній експлуатації, 34 — на будівництві, 
в секторі виробництва та видобутку енергоносіїв, 9 — на 
використанні примусової праці в сільському та лісовому 
господарстві, а також у рибальстві, 8 мільярдів — у приват-
ному секторі (недоплата або несплата праці працівників). 
З документа випливає, що близько 21 мільйона осіб у світі 
виконує роботу під примусом. Серед них найбільш вразли-
вими є мігранти. 

Кандидат у Президенти України Ольга БОГОМОЛЕЦЬ: 

Взимку 2013–2014 люди вийшли на 
Майдан, бо хотіли бачити нові об-
личчя в українській політиці. Таким 
новим обличчям, безперечно, є 
Ольга Богомолець. Директор і голо-
вний лікар Інституту дерматології 
та косметології, заслужений лікар 
України, автор книг та наукових ро-
біт, співорганізатор і координатор 
медичної служби Майдану. Ольга 
Богомолець ніколи раніше не була 
членом жодної владної команди. 
Нині вона балотується на посаду 
Президента на прохання людей і 
громадських організацій, які були 
учасниками Революції Гідності. 
Минулої неділі кандидат у Прези-
денти побувала в Луцьку і розпо-
віла волинянам про те, яким вона 
бачить майбутнє України. 

За словами кандидата в Прези-
денти України Ольги Богомолець, 
вона співпрацює з командою, що 
розробила проект «Нова країна». 
Він дає відповідь на запитання, якою 
буде Україна через двадцять років і 
що потрібно зробити, щоб цього до-
сягти. Це у довгостроковій перспек-
тиві. А що можна зробити сьогодні? 
Ольга Богомолець має на це відпо-
віді. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЛАДОЮ 

На переконання Ольги Бого-
молець, країну ми повинні змінити 
зараз. Іншого шансу в нас може вже 
й не бути. Передусім, за її словами, 
треба створити механізм, який ляже 
в основу боротьби з корупцією, 
управління державою, реформ охо-
рони здоров’я та системи освіти. Що 
це за механізм? 

— Потрібно зробити Інтер-
нет доступним у кожній родині та 
навчити користуватися ним різні 
покоління, — сказала кандидат у 
Президенти. — Саме за допомогою 
інтернет-голосувань можна визна-
чати рейтинг довіри чи недовіри 
чиновнику, депутату, міському го-
лові, судді, прокурору. Наприклад, 
в Естонії, якщо рейтинг недовіри до 
чиновника чи політика понад 60%, 
його звільняють. 

Окрім контролю за владою, за 
допомогою Мережі можна напра-
цьовувати механізми онлайн-кон-
сультацій лікарів, що забезпечить 
висококваліфіковану медичну допо-
могу мешканцям найвіддаленіших 

населених пунктів. Також можна 
розробити якісні сучасні уроки для 
школярів тощо. Головне, на переко-
нання Ольги Богомолець, усе це ре-
ально втілити вже за два роки. А це 
значить, що саме за такий час укра-
їнці можуть отримати принципово 
нову якість життя. 

ДЕ ВЗЯТИ ГРОШІ 

Наповнити бюджет, на думку 
Ольги Богомолець, можна швидко 
завдяки реформам агропромислово-
го комплексу й туристичної сфери. 
Стосовно АПК, акцент робиться на 
екологічно чисту продукцію та ши-
роке впровадження альтернативних 
видів енергії, де свої можливості 
Україна не до кінця використовує. 

— Ми, на щастя, ще не встигли 
забруднити свої землі, й екологічно 
чиста продукція може стати україн-
ським брендом на полицях європей-
ських магазинів, — вважає вона. 

Щодо туристичної галузі, то, на 
переконання Ольги Богомолець, за-
раз вона працює лише на 30%, тому 
її необхідно розвивати, щоб були 
значні надходження в бюджет. 

— Проте спочатку нам треба по-
будувати дороги європейського рів-
ня, — зауважила Ольга Богомолець. 
— Це також розвиток і створення 
робочих місць. 

ЯК РЕФОРМУВАТИ МЕДИЦИНУ 

Лікар із дуже великим досві-
дом, Ольга Богомолець знає систему 
охорони здоров’я зсередини і має 
чіткий план її реформування. Вона 
переконана, що реформи треба по-
чинати після подолання корупції в 
медицині та запровадження страху-
вання. 

— Успішно це здійснили впро-
довж п’яти років у Сінгапурі, коли 
зробили лікарів акціонерами лікар-
ні, — розповіла кандидат у Прези-
денти. — І лікарі самі мали право 
перепрофільовувати ліжка в медза-
кладі згідно з потребами. У таких за-
кладах лікарі особисто відповідають 
за якість наданих послуг. 

Щодо базової сімейної медици-
ни, то, за словами Ольги Богомо-
лець, тут майбутнє за впроваджен-
ням електронної медичної системи, 
що дозволить одержувати оцифро-
вані аналізи та консультації лікарів 
удома. При цьому не треба буде ви-
трачати ні часу, ні грошей. 

Природно, що лучани цікави-
лися, чому, маючи програму рефор-
мування галузі, Ольга Богомолець 
відмовилася від посади міністра 
охорони здоров’я. 

— Я сказала, що готова, й оголо-
сила вимоги. По-перше, мали відбу-
тися незалежний аудит міністерства, 

розкриття корупційних схем і пока-
рання винних, а по-друге — децен-
тралізація коштів, запровадження 
електронних систем закупівель, щоб 
було видно, що відомство купує, в 
кого та за якими цінами. Мої вимоги 
не прийняли. 

ЯК СТАБІЛІЗУВАТИ ДОНБАС 

Ольга Богомолець — одна з не-
багатьох політиків, які були у схід-
них областях України, і, що найго-
ловніше, з нею говорили люди. Чого 
вони хочуть — кандидат у Прези-
денти розповіла в Луцьку. 

— Я спілкувалася з «сепаратис-
тами». Вони хочуть говорити, але 
не з владою. Звісно, там є прошарок 
людей, які ні з ким не стануть вес-
ти перемовини, є бандити-мароде-
ри. Там суспільство розсипалося на 
окремі групи. Люди мають багато 
точок зору, вони вважають, що їх не 
чує київська влада, бояться її, а че-
рез дезінформацію думають, що, як 
тільки Україна піде в ЄС, вони втра-
тять роботу. З ними потрібно гово-
рити й пояснювати, що буде далі. Ми 
вже це робимо. 

Ольга Богомолець наголосила: 
попри те, що українці Сходу й За-
ходу різні, шанс знайти компроміс і 
порозуміння є. Адже всі ми хочемо 
жити в країні без корупції, з ефек-
тивною виконавчою та судовою вла-
дою, мати достойний рівень життя. 
Для цього потрібно, щоб розмовля-
ли люди, а не зброя. 

Анастасія ЗАТРЕБА

1,04
приблизно стільки мільярдів гри-
вень становила в Україні заборго-
ваність із заробітних плат станом 
на 12 травня. Про це повідомила 
міністр соціальної політики Украї-
ни Людмила Денисова. 
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Морг Слов’янська запо-
внений трупами убитих 

терористів. Наразі багатьох 
бойовиків закопують просто 
в лісопосадках біля міста. Се-
ред них багато чеченців (кади-
ровців) і осетинів, повідомляє 
gazeta.ua. 

Уточнюється також, що ба-
гато терористів було знищено 
снайперами УДО за два останніх 
тижні. 

У той же час напередодні на 
півночі міста висадилася десант-
но-штурмова група, яка увійшла 
в житловий масив. 

Як повідомляють керівники 
операції, у сепаратистів багато 
зброї, включаючи ПЗРК, але ко-
лосальна нестача людей, оскіль-
ки їхні загони значно порідша-
ли. Основна частина терористів 
ховається в житлових кварталах 
міста та приватному секторі. 

Нагадаємо, в боях під 
Слов’янськом українські силови-
ки знищили не менше ста бойо-
виків. 

Головним ініціатором політичного переформатування країни 
повинна стати молодь 

«Україні необхідний новий 
формат взаємин у політич-

ній площині. Й головним ініціато-
ром політичного переформатуван-
ня країни повинна стати молодь. 
Ми підтримуємо ініціативу молоді 
Дніпропетровської області, яка ор-
ганізувала та провела футбольний 
«Матч дружби». Представники різ-
них громадських молодіжних орга-
нізацій змогли об’єднатися, знайти 
спільну мову, грати за правилами і, 
найголовніше, досягти перемоги. Я 
впевнений, що таку ж згоду й одно-
стайність для досягнення спільної 
перемоги вони зможуть продемон-
струвати не тільки на футбольному 
полі, а й на політичній арені», — ска-
зав Олександр Вілкул, член президії 
політради Партії регіонів, на зустрі-
чі з молоддю Дніпропетровської об-
ласті. 

З ініціативою провести «Матч 
дружби серед команд молодіжних 
громадських організацій Дніпро-
петровської області «Молодь за 
Єдину Україну» виступили «Моло-

ді регіони». Ідея матчу — об’єднати 
представників різних молодіжних 
організацій області у дві змішані ко-
манди для проведення матчу з міні-
футболу. 

Майбутнє будь-якої держави ви-
значає молодь — її головний страте-
гічний і кадровий ресурс. Саме тому 
зараз держава має зробити все, щоб 
залучити молодь у процеси побу-
дови демократичного та соціально 
справедливого суспільства. 

«Нами розроблена економічна 
доктрина. В її основі — підвищення 
якості життя, створення нових ро-
бочих місць, гарантування першого 

місця роботи для молодих фахівців, 
молодіжне житлове кредитування, 
високі соціальні стандарти. Реалі-
зація цієї доктрини, як і пропоно-
ваних змін до Конституції, вимагає 
впровадження нових механізмів і 
підходів. Зокрема, посилення актив-
ності молоді, оскільки ваша участь у 
розвитку країни має колосальне зна-
чення. Хоч як банально це звучить, 
та ваше майбутнє — у ваших руках. 
Тільки ви зможете побудувати ту 
країну, в якій хочете жити ви, ваші 
діти, ваші онуки. І це повинна бути 
найкраща країна в світі», — підкрес-
лив Вілкул. 

Матч дружби «Молодь за єдину Україну»

Абсолютна 
більшість 
українців — проти 
федералізації 

Абсолютна більшість україн-
ців — 73,4% — вважає, що 

Україна має лишатися унітар-
ною державою. Про це свідчать 
результати загальноукраїнсько-
го соціологічного дослідження 
«Україна напередодні прези-
дентських виборів (травень)». 

Воно було проведене силами 
трьох служб: Центру соціаль-
них і маркетингових досліджень 
«Соціс», Київського міжнарод-
ного інституту соціології та со-
ціологічної групи «Рейтинг». 

Протилежної думки при-
тримується, підтримуючи феде-
ративний устрій, усього 15,8% 
респондентів. 

Більшість опитаних — 42,9% 
— розцінює події, які відбува-
ються на південному сході Укра-
їни, як приховану агресію з боку 
Росії. 

Політика

 ПОГОДА

У західних областях 22 трав-
ня змінна хмарність, можливі 
грози. Температура повітря вно-
чі +15...+19 °C, вдень +21...+25 °C. 
23 травня переважно ясно, очі-
кується суха погода. Темпера-
тура повітря вночі становитиме 
+17...+19 °C, вдень потеплішає до 
+22…+26 °C. 24 травня хмарно 
з проясненнями, сухо. Вночі по-
значка термометра показуватиме 
+16...+20 °C, вдень +12...+27 °C. 

У північних регіонах 
22 травня сонячно, без опа-
дів. Температура повітря вночі 
+14...+20 °C, вдень +20...+26 °C. 
23 травня очікується ясна погода, 
сухо. Вночі температура повітря 
становитиме +15...+22 °C, вдень 
+20...+26 °C. 24 травня очікується 
сонячна погода, дощів не прогно-
зують. Температура повітря вночі 
+18...+22 °C, вдень +22...+27 °C.

У Києві 22 травня буде ясно, 
на опади очікувати не варто. 
Температура повітря вночі ста-
новитиме +14…+19 °C, вдень 
+22...+26 °C. 23 травня прогно-
зують змінну хмарність, опадів 
не передбачають. Температу-
ра повітря вночі становитиме 

+14...+21 °C, вдень +22...+25 °C. 
24 травня буде похмурий день, 
без опадів. Уночі термометри 
показуватимуть +17…+21 °C, 
вдень позначка підніметься до 
+21...+27 °C. 

У східних регіонах 22 трав-
ня очікується змінна хмарність, 
синоптики обіцяють суху по-
году. Вночі температура повітря 
становитиме +17...+22 °C, вдень 
+23...+28 °C. 23 травня переважно 
ясно, опадів не очікується. Вно-
чі термометри показуватимуть 
+17...+22 °C, вдень +23...+30 °C. 
24 травня змінна хмарність, опа-
дів чекати не варто. Температу-
ра повітря вночі становитиме 
+18...+23 °C, вдень +24...+31 °C. 

У південних областях 
22 травня очікується ясна пого-
да, без опадів. Температура по-
вітря вночі +16...+21 °C, вдень 
+20...+25 °C. 23 травня змінна 
хмарність, дощу не прогнозують. 
Нічна температура +16...+21 °C, 
денна +21...+25 °C. 24 травня 
буде похмуро, ймовірна гроза. 
Вночі термометр показуватиме 
+14...+19 °C, вдень +21...+26 °C. 

Потрібно зробити Інтернет 
доступним у кожній родині 
та навчити користуватися 
ним різні покоління. Саме 
за допомогою інтернет-го-
лосувань можна визначати 
рейтинг довіри чи недові-
ри чиновнику, депутату, 
міському голові, судді, 
прокурору

Ми повинні змінити країну сьогодні, 
іншого шансу в нас не буде 


