
За останні десять років із мапи 
України зникли більше 200 сіл. 
Умови життя на решті сільських 
територій є на кілька порядків 
нижчими, ніж у містах. Відсутність 
роботи, якісної освіти й медицини, 
брак дитсадків, закладів відпочинку 
змушують тисячі людей щороку на-
завжди покидати рідні села. Партія 
«ЗАСТУП» — єдина політична сила 
в Україні, яка стала на захист села. 
Для досягнення цієї мети «ЗАСТУ-
Півці» розробили унікальну про-
граму реформ — «За рідну землю!». 
І разом із нею вже цього тижня 
вирушають у передвиборче турне 
Україною. 

«Окрім форумів, які відбудуться 
у кожному регіоні, партія «ЗАСТУП» 
обов’язково братиме участь в інших 
«добрих справах»: починаючи від 
здавання водогонів до відкриття 
церков, допомоги дошкільним за-
кладам, школам, людям похилого 
віку, відновлення сільських будин-
ків культури», — зазначає заступник 
лідера партії «Всеукраїнське аграрне 
об’єднання «ЗАСТУП» Ірина Си-
нявська. 

За її словами, перш ніж вируши-
ти в турне, активісти «ЗАСТУПу» 
вивчили проблеми понад 28 тисяч 
громад і склали паспорти соціально-
економічного розвитку сіл. 

«Зараз ми вже чітко бачимо, хто 
потребує водозабезпечення, а хто — 
дошкільного виховання. Десь немає 
освітлення, десь не впорядковано 
земельні питання. Практично в усіх 
громадах складна ситуація з інф-
раструктурою. Зрозуміло, що зро-
бити все й одразу неможливо, але 
партія «ЗАСТУП» намагається роз-
плановувати свою роботу так, щоб 
максимально врахувати потреби 
громади», — підкреслила заступник 
лідера партії. 

Ірина Синявська зазначає, що, 
на відміну від інших політиків, вона 
дізнається про проблеми села не 
з преси, а з першоджерел: у складі 
партії понад 50 сільських і селищ-
них голів. Навіть до першої п’ятірки 
виборчого списку «ЗАСТУПу» ввій-
шла голова Омельницької сільської 
ради Олександра Шереметьєва. 

«Коли треба розв’язувати про-
блеми села, то люди нечасто дохо-
дять до високих кабінетів — вони 
йдуть до сільського голови. У селі 
сьогодні проживають 15 мільйонів 
осіб. Це означає, що третина людей 

у сільському голові бачить і прези-
дента, і прем’єр-міністра, і губерна-
тора, і батька, як то кажуть, і матір. 
Тому ми вважаємо, що сьогодні в 
парламенті мають бути представлені 
саме ті, хто знає проблеми, хто вже 
перевірив на практиці розв’язання 
цих проблем. Ми дуже сподіваємо-
ся, що не тільки сільська громада, а 
і здоровий глузд українського наро-
ду зроблять так, що ці люди стануть 
депутатами», — зауважила Ірина 
Синявська. 

Коментуючи запитання про по-
тенційних союзників «ЗАСТУПу» 
в майбутньому парламенті, політик 
зазначила, що її партія насамперед 
бачить себе партнером політсили 
Президента. 

«Наше рішення однозначне: ми 
бачимо себе партнерами «Блоку 
Петра Порошенка» як Президента, 
котрий задекларував надзвичайно 
важливу й потрібну Україні про-
граму будівництва нової країни. Ми 
вважаємо, що побудувати нову дер-

жаву, викресливши з неї аграрний 
сектор, є недоцільним, безграмот-
ним, політично невмотивованим 
рішенням. Я вважаю, що об’єднання 
в парламенті наших двох політичних 
сил буде надзвичайно доцільним і 
ефективним кроком для розвитку 
країни», — заявила заступник лідера 
партії «ЗАСТУП». 

На виборах до Верховної Ради 
«ЗАСТУП», за переконанням Ірини 
Синявської, планує набрати мінімум 
7% голосів. Адже це єдина політсила, 
яка реально представляє інтереси 
селян і фермерів. 

«ЗАСТУП» апелює мінімум до 
третини українців — усіх, які жи-
вуть у селі. До того ж офіційна со-
ціологія дає нам додатково від 16 до 
30% виборців, котрі ще не визначи-
лися зі своїми політичними уподо-
баннями. Також ми розраховуємо на 
тих співвітчизників, які, побачивши 
імена кандидатів від інших партій, 
розчарувалися», — резюмувала Іри-
на Синявська. 
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Росія може відмовитися від українських 
яблук і винограду 

Федеральна служба з ветери-
нарного та фітосанітарного 

нагляду (Россільгоспнагляд) роз-
глядає можливість увести тим-
часове обмеження на імпорт ви-
нограду і яблук із України. Про 
це заявив керівник служби Сергій 
Данкверт, передає «Еспресо.TV». 

«Ми попереджаємо наших 
українських колег, що будемо зму-
шені ввести тимчасові обмеження, 
якщо вони не хочуть відповідати 
за те, що випускають», — сказав 
він. 

За словами закордонного чи-
новника, Россільгоспнагляд регу-
лярно фіксує порушення фітосані-

тарних норм при поставках яблук і 
винограду з України в Росію. 

Данкверт додав, що «підкаран-
тинна» продукція може бути реек-
спортом із Молдови. 

«Найімовірніше, вони постача-
ють продукцію молдовську. А в фі-
тосанітарних сертифікатах цього 
не пишуть», — сказав він. 

Россільгоспнагляд проводить 
аналіз  ризиків,  за  підсумками 
якого відомство може прийняти 
рішення  про  обмеження  імпорту 
з України всієї рослинної продук-
ції або тільки яблук і винограду, 
підсумував Данкверт. 

Негазові котли даватимуть 
у вигідний кредит 
Уряд розпочинає «широку програму» кредитуван-
ня населення на придбання котлів, які заміщують 
використання природного газу. Близько 33 тисяч до-
могосподарств можуть цього року отримати кредити 
та часткову держкомпенсацію на заміну котлів. Про 
це заявив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, 
передають УНН. Уряд має намір компенсувати до 20% 
вартості таких котлів. Кредити надаватиме «Ощад-
банк». 

Україна зменшила експорт 
електроенергії в Білорусь на 50% 
Для збалансування ринку електроенергетики Україна скоро-
тила експорт електроенергії в Білорусь на 50% і обмежила 
поставки електроенергії до анексованого Росією Криму. Про 
це міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Про-
дан заявив під час розширеного засідання уряду. Також він 
додав, що на сьогодні ситуація почала поліпшуватися: брак 
вугілля на ТЕС компенсується за рахунок імпортного, до лис-
топада планують повністю вийти на збалансований режим 
роботи енергосистеми. 

235
стільки мільйонів гривень виді-
лив Кабінет Міністрів України на 
забезпечення безпеки дер-
жавного кордону, повідомляє 
урядова постанова № 458. 

На кордоні з Польщею в британця 
вилучили цінну ікону 
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Війна на Сході підштовхнула молодят 
до одруження 

В рамках Європейського тижня 
мобільності в Луцьку відбувся 

«День ПАРКування». Лучани поба-
чили, якою може бути пішохідна ву-
лиця Лесі Українки, якщо її реально 
звільнити від автомобілів. 

Прямо на вулиці містяни мали 
змогу приєднатися до відкритого 
тренування з йоги, спостерігати, як 
творять свої майбутні шедеври мо-

лоді художники, просто почитати на 
зручних диванчиках під чудову му-
зику професійного гітариста. 

Активну участь у заході взяв і 
шахово-шашковий клуб «Біла тура» 
Луцького міського центру фізично-
го здоров’я населення «Спорт для 
всіх». На Театральному майдані ор-
ганізували  для  всіх  охочих  мож-
ливість зіграти в шахи і шашки з 

провідними майстрами з цих видів 
спорту. 

Дійство, яке проходило впер-
ше, зацікавило багатьох перехожих. 
Чимало з них долучилися до цікавої 
інтелектуальної гри, а сміливці від-
важилися випробувати свої сили в 
боротьбі з майстрами. Діти, молодь 
і дорослі зупинялись і спостерігали 
за грою. Азарт і бурхливі емоції ви-
рували не тільки серед гравців, але й 
серед спостерігачів. Дехто з них на-
магався навіть давати поради учас-
никам гри. 

Водіям, котрі все ж проігнору-
вали прохання організаторів захо-
ду, під «двірники» їхніх автомобілів 
чемно клали листівки з проханням 
поважати пішоходів. 

Метою «Дня ПАРКування» було 
прагнення нагадати всім, що місто 
— це передусім простір для людей. 
Адже воно оживає, коли жителі ви-
ходять із власних будинків на вули-
ці, площі, у сквери та парки. Горо-
дяни стають щасливішими, маючи 
можливість спілкуватись із рідними, 
друзями на природі чи погортати 
улюблену книгу на лавочці на за-
тишній вулиці. 

В міжнародному автомобіль-
ному пункті пропуску «Яго-

дин» посадові особи Ягодинської 
митниці виявили не задекларо-
вану ікону із зображенням Божої 
Матері з малим Ісусом. Твір са-
крального мистецтва перевозив 
громадянин Великобританії, який 
слідував легковим автомобілем 
марки «Мерседес» на виїзд із Укра-
їни смугою спрощеного контролю 
«зелений коридор». 

Ікона, загорнута у паперову 
серветку й обмотана прозорою 
клейкою стрічкою, лежала серед 
особистих речей цього громадя-
нина, уточнюють фахівці митниці. 

Після експертизи спеціалісти 
Волинського краєзнавчого музею 
підтвердили культурну цінність 
ікони «Взыскание погибших Пре-
святая Богородица» та повідоми-
ли, що цей образ є оригінальним 
твором іконопису ХІХ ст., повніс-
тю ручної роботи й має художнє, 
історичне, етнографічне і наукове 
значення. 

За цим фактом слідчим від-
ділом УСБ України у Волинській 
області проводиться досудове 
слідство у кримінальному прова-
дженні за ознаками злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 
КК України. 

Тривала антитерористична опе-
рація на Сході багатьох змуси-

ла по-іншому поглянути на життя, 
бути сміливішим, відкритішим, 
так би мовити, спішити жити. 
Вплинула вона й на тепер уже 
сім’ю Віталія та Юлії Петруків. Ві-
талік — лучанин, Юля ж родом із 
Дніпропетровська. Познайомили-
ся в Харківській юридичній акаде-
мії імені Ярослава Мудрого, в якій 
обоє навчалися. Та от справжні 
стосунки зародилися лише тоді, як 
Віталій почав служити за контрак-
том у Львівській 80-й аеромобіль-
ній бригаді. 

Та уже з перших днів АТО він 
на передовій. Був і в Слов’янську, 
захищав Луганський аеропорт, де 
отримав поранення. І весь цей час 
його підтримувала кохана. При-
боркуючи власний страх, кіль-
ка разів їздила під самісінький 
Слов’янськ, аби передавати хлоп-
цям розгрузки та інші речі. 

— Як їхала вперше, не зна-
ла, що все настільки серйозно. 
Спершу злякалася, побачивши 
по дорозі танк. Та коли побувала 
в таборі військових і побачила, 
скільки там різної техніки, стало 
по-справжньому страшно. Але що 

було робити? Знала, що моя під-
тримка необхідна, — каже Юлія. 

Усміхаючись, Віталій додає, що 
його хлопці Юлі й підпільну клич-
ку дали — «бойова подруга». 

Молодята зізнаються: саме 
війна на Сході підштовхнула до 
одруження. 

— Там був час помізкувати над 
життям, — пригадує Віталій. — 
Ситуації різні, які й спонукали за-
думатися над майбутнім. 

Юля з усмішкою розповідає, 
що, попри це, побратися з пер-
шого разу не вдалося. Каже, дату 
реєстрації шлюбу доводилося пе-
реносити тричі, бо Віталія все не 
відпускали зі Сходу. Та коли отри-
мав поранення в Луганському ае-
ропорту, його відправили додому 
на реабілітацію, тож пара виріши-
ла часу не гаяти. Й от 23 вересня у 
Луцьку вони офіційно стали по-
дружжям. 

Жартома запитуємо в Юлі, чи 
не страшно було заміж за «банде-
рівця» виходити. 

— Ви що, я ж його 5 років знаю! 
— віджартовується дівчина. — І це 
ж куди краще за «бандерівця», ніж 
за якогось сепаратиста-зрадника. 

Ольга УРИНА 

У Луцьку показали всю красу пішохідної вулиці 

Регіон
Ірина Синявська: 

Селяни бачать у «ЗАСТУПі» 
свого захисника 


