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Таку думку озвучив екс-президент 
Леонід Кравчук в ефірі телеканалу 
ТВі.

«Президент повинен стати над 
Україною, тобто президентом всієї 
України і має переконати або, ска-
жімо, зобов’язати олігархів служити 
Україні. Якщо він це зробить і скаже 
відкрито, спираючись на відповідні 
закони, що вони повинні будувати 
Україну, це буде першим кроком до 
трансформації України», - сказав 
він.

На його думку, наразі в Україні 
немає політичної сили, здатної зро-
бити для країни більше, ніж прези-
дент, тому що глава держави має не 
порівняну ні з ким владу.

«Влада в руках президента, як 
він її поверне, така доля і чекає краї-
ну, - сказав політик. - У Януковича є 
шанс увійти в історію, якщо він по-
чне вирішувати основні проблеми 
держави».

«Для України настав час «Ч»: 
бути чи не бути. Не можна жити, 
коли 10% людей мають все багат-
ство, а 90% - бідні, коли корупція 
настільки вразила суспільство, що 
невідомо, яких заходів вжити, щоб її 
викорінити», - підкреслив Кравчук.

Якщо ж побудовою країни за-
ймуться українські олігархи, то у 

них, на думку першого президента, 
з’явиться шанс сформувати серед-
ній клас.

На думку Кравчука, тоді б і на-
ступне президентсво могло б стати 
зовсім іншим етапом, зрозумілим 
для Європи. Україна почала б вирів-
нюватися від співвідношення «10 на 
90» до, скажімо, 30 на 70, 40 на 60, а 
потім і до 50 на 50. 

«І якщо хтось думає, що ефек-
тивно закрити Кіпр, щоб не виво-
зили капітал, то повірте: закриєте 
Кіпр - відкриється щось інше, поки 
не буде стратегічної домовленості 
між владою і олігархами. Зараз її не-

має. Зараз олігархи керують владою. 
Вони служать гаманцем для бага-
тьох керівників нашої влади», - до-
дав Кравчук.

Він також упевнений, що укра-
їнці не будуть терпіти цинічних 
дій влади, яка забезпечує собі під-
вищення зарплати, а також всілякі 
преференції.

«Я ніколи не змирюся з тим, що 
їде депутат, а за ним ще п’ять машин. 
Хіба це складно заборонити?», - по-
скаржився перший президент.

Кравчук вважає, що, якщо влада 
буде продовжувати свої неправильні 
дії, вона буде зупинена народом.
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Події

Більшість українців 
підтримують смертну кару
Переважна частина українців (45%) вважає рішення про 
скасування смертної кари неправильним, натомість 
40% таке рішення підтримують. Про це свідчать резуль-
тати дослідження, проведеного компанією Research & 
Branding Group. У регіональному розрізі кожен другий 
житель Західної України (51%) вважає рішення про ска-
сування смертної кари правильним, а на Півдні та Сході 
46% опитаних вважають таке рішення неправильним. 
45% респондентів хочуть відновлення смертної кари, а 
43% проти такого рішення. 

Уряд виділяє 200 мільйонів 
на закупівлю «швидких» 
«Швидкі» планують закупити для регіонів, в яких реа-
лізуються пілотні проекти з реформування медицини, 
а це Вінницька, Дніпропетровська, Донецька області 
та місто Київ,  повідомляє прес-служба Міністерства 
охорони здоров’я. «Ми повинні створити єдину сис-
тему екстреної медичної допомоги - центри екстреної 
медичної допомоги, додаткові пункти базування 
швидкої допомоги, щоб згодом досягти європейських 
стандартів надання допомоги», - цитує прес-служба 
Аніщенка.

13,8
майже стільки мільйонів 
пенсіонерів усіх категорій 
нарахували станом на 1 лип-
ня 2011 року, тоді як у 2010 
році — 13,721 млн. осіб. Про 
це ідеться у повідомленні 
Держкомстату.

У німецькому борделі українкам 
платили 120 євро за годину 

На Волині затримали грома-
дянина Німеччини, який 

був причетний до торгівлі людь-
ми в Україні. Про це на прес-
конференції повідомив началь-
ник УМВС у Волинській області 
В’ячеслав Ходирєв.

Про деталі операції розповів 
начальник відділу боротьби зі зло-
чинами, пов’язаними з торгівлею 
людьми, обласного УМВС Петро 
Шпига. За його словами, на терито-

рії нашої держави діяло злочинне 
угрупування, яке вербувало дівчат 
для роботи у німецьких борделях. 

За півроку роботи за кордон 
встигли переправити більш як два 
десятки молодих українок. Це були 
переважно жінки, які потрапили у 
складні життєві обставини. Вони, 
як правило, знали куди їдуть. Во-
линь була «перевалочною» базою. 
Жінок вербували із різних облас-
тей, а в Луцьку їм «робили» до-
кументи і наводили «марафет». 
Потім жінки мусили відробляти 
витрачені на них гроші. 

— За годину «роботи» у ні-
мецькому борделі жінка заробляла 
120 євро, — розповів Петро Шпи-
га. — Проте «на руки» вона отри-
мувала лише сорок. 20 євро йшло 
вербувальнику, ще 60 — власнику 
борделя.

Зауважимо, що у Німеччині 
проституція узаконена. Проте, за 
словами волинських міліціонерів, 
справа викликала значний резо-
нанс у цій країні. З’ясувалося, що 
до неї причетні громадяни Німеч-
чини, які займали високі посади, а 
«кришував» бізнес не хто інший, 
як начальник поліції. Справа в 
даний час перебуває на стадії слід-
ства. В Україну уже депортовано 
10 жінок. 

Наталка СЛЮСАР   

ЖНИВА-2011 

На Волині почались жнива. Пер-
шими вийшли на поле ком-

байни Луцького та Горохівського 
районів. В обласному управлінні 
агропромислового розвитку кажуть, 
що наразі обмолочено 20% волин-
ської ниви. Як молотять пшеницю та 
ріпак на Горохівщині, бачили «Відо-
мості». 

В приватно-орендному сільгосп-
підприємстві «Райдуга», що в селі 
Терешківці Горохівського району, 
зерновими культурами засіяно 620 
гектарів, з яких 400 гектарів — пше-
ниця, технічні культури, зокрема рі-
пак, займають 85 гектарів ріллі. 

— Ріпак уже зібрали, державі 
здали 170 тонн ріпаку, цьогоріч-
ною урожайність не можу похвали-
ся, вона є невелика – 44 центнери з 
гектара. Але ріпак продав і майже 
мільйон гривень виручив для роз-
ширеного відтворення господар-
ства, - розповідає директор ПОСГП 
«Райдуга» Михайло Трачевський. — 
Поки змолочено 21 гектар пшениці, 
врожайність – 41 ц з одного гектара 

при вологості 16%. Якщо інші гос-
подарства збирають по 50-70 цент-
нерів, то на наших землях такої вро-
жайності немає, бо ця земля одна з 
найгірших на Горохівщині. Але я за-
доволений навіть такими результа-
тами. Маю ще 20 гектарів жита, вже 
отримав за нього дві тисячі гривень 
дотації, відтак заключив договір з 
Аграрним фондом, куди й збираюся 
його продати.

Перший зібраний урожай госпо-
дар не поспішає збувати, однак лю-
дям, каже, в яких орендує земельні 
паї, збирається віддати зерно уже 
зараз, поки не утворилась величезна 
черга на тоці.  В господарстві є чоти-
ри комбайни, якими за день можна 
обробити до 20 гектарів поля, тому 
за сприятливої погоди жнива на 
«Райдузі» закінчаться за тиждень. 

Власниця ТзОВ «Озірці», що в 
селі Озерці Горохівського району, 
Тетяна Новосад теж почала жниву-
вати. 

— Загалом до обмолоту маємо 
400 гектарів озимої пшениці, 50 гек-

тарів ріпаку та 15 гектарів озимого 
ячменю. Ячмінь уже змолотили, 
врожайність 40 центнерів з гектара, 
150 гектарів вже змолотили озимої 
пшениці, поки що вона дає 40-45 
центнерів, однак будемо надіятися 
на вищу врожайність до кінця жнив. 
Якщо не буде дощів, то, думаю, за 
тиждень жнива на нашому госпо-
дарстві закінчаться. Техніка для 
цього є – два потужних комбайни. Я 
звикла надіятись лише на себе, тому 
до жнив у нас все готове: паливно-
мастильними матеріалами комбайни 
забезпечені повністю, якщо потрібні 
запчастини, то ми одразу їх купуємо, 
- розповідає пані Новосад.

З продажем зерна господиня не 
поспішатиме, каже, що чекатиме, 
коли на ринку зернових складеться 
хороша ціна. 

Заступник голови Горохівської 
райдержадміністрації Михайло Сте-
цюк повідав, що загалом в районі 
до обмолоту є майже 35 тисяч гек-
тарів зернових. Наразі обмолочено 
більше тисячі гектарів пшениці та 
ріпаку. Середня врожайність ріпаку 
по району – 25 центнерів з гектара, 
окремі господарства намолотили і 
по 33 центнери. Озима пшениця дає 
орієнтовно 40 ц з одного гектара.

— У населення на полях засія-
но 12 тисяч гектарів, проблем з об-
молотом немає. Єдине, за чим здій-
снюємо контроль – це ціна за сотку, 
— наголошує пан Стецюк. — Ми 
докладаємо великих зусиль, аби не 
повторилось минулорічної ситуації, 
коли молотили по 12-15 гривень за 
сотку поля. Тому звернулися до під-
приємств, які надають свої комбай-
ни, аби ті не брали з населення біль-
ше десяти гривень. 

Ірина КОСТЮК

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

НЕПОДОБСТВО 

З ПЕРШИХ УСТ 

Президент повинен змусити олігархів 
служити  своїй країні

Населення більше не возитимуть у переобладнаних 
автобусах

У жовтні 2011 року буде заборо-
нено використовувати переоб-

ладнані з вантажних автобуси для 
перевезення пасажирів. Про це по-
відомив віце-прем’єр-міністр Украї-
ни — міністр інфраструктури Борис 
Колесніков. Чиновник  зауважив, що 
саме переобладнані маршрутки най-

частіше стають причиною тяжких 
аварій.

«На жаль, увага до цієї теми при-
вертається лише після ДТП: як тіль-
ки стається трагедія — суспільство 
починає говорити про те, що не мож-
на використовувати для перевезень 
автомобілі, що були призначені для 

перевезення вантажів, — сказав він. 
— Коли ж висувається заборона до 
експлуатації таких транспортних за-
собів — це може бути сприйнято як 
спроба тиску на малий бізнес. Проте 
такі експонати автобусів, за якими 
вже можна відкривати музеї, їздити 
не будуть», — додав Колесніков.

ПОГОДА 

У західних областях 21 лип-
ня синоптики прогнозують змін-
ну хмарність, уночі можливий 
дощ. Температура повітря вночі 
+18...+23°C, вдень +25...+28°C. 22 
липня хмарно з проясненнями, 
йтиме дощ. Вночі +16...+21°C, 
денна температура +22...+27°C. 23 
липня буде похмуро, прогнозують 
невеликий дощ. Температура вно-
чі +16...+19°C, вдень +14...+17°C. 

У північних регіонах 21 лип-
ня змінна хмарність, можливі не-
істотні опади. Температура вночі 
+17...+22°C, вдень +28...+31°C. 
22 липня хмарно з прояснення-
ми, дощитиме. Вночі +17...+21°C, 
вдень +25...+28°C. 23 липня змін-
на хмарність, місцями прогно-
зують дощі. Нічна температура 
+18...+21°C, денна становитиме 
+25...+27°C.

У Києві 21 липня змінна хмар-
ність, опадів не очікується. Нічна 
температура +17...+22°C, денна 
+29...+31°C. 22 липня хмарно з 

проясненнями, йтиме дощ. Вно-
чі +18...+22°C, вдень +25...+28°C. 
23 липня хмарно з прояснення-
ми, прогнозують дощі. Темпе-
ратура вночі +17...+21°C, вдень 
+23...+27°C. 

У східних регіонах 21 липня 
буде похмуро, можливий невели-
кий дощ. Вночі +20...+22°C, вдень 
+21...+27°C. 22 липня змінна 
хмарність, переважно без опадів. 
Нічна температура +17...+20°C, 
денна +30...+32°C. 23 липня 
змінна хмарність, опадів не очі-
кується. Вночі +20...+23°C, вдень 
+29...+32°C.

У південних областях 21 лип-
ня ясно, опадів не очікується. 
Температура вночі становитиме 
+20...+22°C, вдень +24...+26°C. 22 
липня змінна хмарність, мож-
ливий невеликий дощ. Вночі 
+21...+22°C, вдень +24...+26°C. 
23 липня хмарно, місцями дощі. 
Нічна температура +19...+23°C, 
денна +24...+27°C. 

На Волині зібрано п’яту частину врожаю зернових

Держава залишилася без ліків

Війна за переділ фармацевтич-
ного ринку паралізувала в 

Україні державні закупівлі ліків
Минуло шість місяців 2011 

року, а МОЗ України не придбав 
жодної упаковки лікарських пре-
паратів, пише «Дзеркало тижня». 
Усі 240 тендерів із закупівлі ліків 
2011 року закінчилися безрезуль-
татно.

У 2010 році на закупівлю ліків 
держава витратила 3,5 млрд. грн., 
не менша сума чекає свого освоєн-
ня й цього року. Гроші в бюджеті є, 
але вони залишаються на рахунках 
скарбниці.

До редакції звернувся голова 
правління Всеукраїнського това-
риства гемофілії Олександр Шми-
ло. Він розповів, що 2600 осіб, які 
страждають на гемофілію в Укра-
їні, вже тривалий час не отриму-
ють жодної допомоги від держави, 
і коли можна буде сподіватися на 
отримання ліків, жоден чиновник 
сказати не може.

Про відсутність державного фі-
нансування ліків у центрі лікуван-
ня СНІДу заявила й Всеукраїнська 
мережа людей, котрі живуть з ВІЛ. 
Щоб врятувати життя дітям, орга-

нізація залучила спонсорів. Крім 
того, через відсутність державної 
допомоги страждають онкологічні 
хворі, діабетики, хворі на розсія-
ний склероз і багато інших.

«Не можна сказати, що раніше 
держзакупівлі здійснювалися про-
зоро, й колишня система була ви-
гідна для держави і хворих грома-
дян. Просто якщо раніше на ліках 
заробляли, то тепер їх відсутністю 
вбивають», — відзначає видання.


