
Вчора Волинь зустрічала лідерів 
першої політичної сили в Україні, 
яка взяла на себе відповідальність 
за розв’язання проблем україн-
ського села. 

У Луцьку в приміщенні історич-
ного факультету Східноєвропей-
ського національного університету 
ім. Лесі Українки відбувся останній 
в ході передвиборчої агітації регіо-
нальний форум партії «ЗАСТУП». 

Захід зібрав прихильників політ-
сили на Волині — аграріїв, фермерів, 
керівників сільгосппідприємств, 
сільських лікарів, учителів та інтелі-
генцію. 

Лідер партії Віра Ульянченко 
зверталася до присутніх не з полі-
тичними гаслами, а простими сло-
вами, зрозумілими й очікуваними 
всіма, кого турбує доля українського 
села: 

— Розроблена «ЗАСТУПом» 
програма реформ — «За рідну зем-
лю!» — дає вичерпну відповідь на 
найнагальніші проблеми села та аг-
росектора. До того ж ми перші з по-
літсил, хто став на захист простих 
мешканців села та сільгоспвироб-
ників. Ми певні, що настав час за-
хистити себе, оселю та рідну землю, 
аби мир і хліб були у кожній оселі. 
Команда «ЗАСТУПу» знає, як допо-
могти малому й середньому бізнесу. 
Адже досі в Україні процвітали лише 
агрохолдинги, тоді як наші рідні села 
майже вимирали. 

Волинські проблеми і перспек-
тиви їх вирішення в руслі всеукра-
їнської програми реформ озвучив 
керівник волинської партійної орга-
нізації Ростислав Войтюк. 

Саме з ним нам вдалося поспіл-
куватися й отримати розуміння ба-
чення «ЗАСТУПом» реформ на селі. 

— Ростиславе Миколайовичу, з 
якими добрими справами та наміра-
ми ваша політсила йде до волинян? 

— Ми молода партія, але вже ро-
бимо реальні справи — і у допомозі 
воїнам картоплею, яку ми закупляли 
за ціною виробників і відправляли 
до військових частин. Допомагали 
й селянам продати продукцію за 
адекватною ціною і військовим, і 
державним установам. Бо сьогодні 

проблема селянина не у вирощенні 
продукції — проблема в її реалізації. 
Попередні, скажімо так, політичні 
сили, не звертали увагу на аграріїв, 

казали: «Головне їх не чіпати, і вони 
самі будуть триматися». Селянин 
буде триматись, але це неправильно. 
На сьогодні моя мама, тримаючи дві 
корови, бере дві важких сумки і везе 
їх до Луцька. Живе в Рокинях — не-
далеко. А що робити тому вироб-
нику молока, тому селянину, який 
живе у Камінь-Каширському, Любе-
шівському чи інших віддалених ра-
йонах? Вони покинуті самі на себе. 
Партія ставить за мету опікуватися 
людиною. 

Раніше влада взагалі чомусь ба-
чила лише показники. «ЗАСТУП» 
вважає: спершу — людина, а лише 
потім — показники. Ми повинні 
зробити це для простої людини. Для 
того товаровиробника, який має 
ім’я та прізвище. 

— Що може зробити влада для 
покращення життя на селі? 

— Аграрії останніми роками ма-
ють хороші врожаї... Як тільки вро-
жай, то проблема. Як добре вродило 
— немає ціни. Як не вродило — знов 
не заробили... Київ наразі не має ба-
чення, куди вкладати гроші та що 

буде отримувати простий селянин. 
Спираючись на досвід європейських 
країн, бачимо вихід у квотуванні — 
передбачувані закупівельні ціни й 
обсяги закупівель. 

Це обумовлюється державою як 
гарантом за вирощену продукцію 
і отримання відповідних коштів. І 
товаровиробником. У цьому пови-
нні брати  активну  участь  місце-
ві  органи влади, селищні, сільські 
ради. Коли буде проходити реформа 
влади,  передача  повноважень,  це 
питання  буде  вирішене,  але  тільки 
тоді,  коли  на  законодавчому  рів-
ні це будуть робити професіонали. 
Люди, які є аграрниками по своїй 
суті. І це виконується нашою парті-
єю. 

Партія, прийшовши до парла-
менту, ставить за мету однозначну 
підтримку селян у більш прогре-
сивних напрямках. Великотоварні 
виробники потребують на сьогодні 
кредитів — довгострокових із низь-
кими відсотковими ставками. Ми 
уже маємо європейські технології, 
керівники місцевих сільгосппідпри-

ємств не чекають законів — госпо-
дарства, наприклад, у Луцькому ра-
йоні абсолютно не відрізняються від 
тих, які ми бачимо в Німеччині. 

В Польщі успішно працюють 
сільськогосподарські кооперати-
ви. Чому ми не можемо їх зробити? 
Можемо. Для цього лише потрібні 
правильні державні програми. Ці 
програми вже є на сьогодні, вони 
розроблені — нашими активістами. 
Партія «ЗАСТУП» першочерговим 
завданням бачить передачу повно-
важень із Києва на місця. Тому що 
на місці краще знати, яку програму 
застосувати у тій чи іншій місцевос-
ті. Це дуже хороший вихід. 

Якщо ви звернули увагу на спи-
сок наших кандидатів, то це люди від 
села. Люди реальні. Це є безпосеред-
ні учасники процесу життя на землі. 
Не перебування на ній, а життя. І 
біль партії — за кожну людину, яка 
проживає у селі. 

— На вашу думку, що аграрії мо-
жуть запропонувати у відповідь на 
підтримку влади? 

— Ми повинні просувати нашу 
продукцію на європейські ринки 
спільно — і виробник, і держава. Бо 
наша продукція якісніша, смачніша, 
екологічно чистіша, і тому за неї тре-
ба боротися. І ще — аграрна галузь 
— єдина, яка нині сприяє притоку 
валюти в Україну за свою продук-
цію. Селянин сьогодні тримає на 
своїх  плечах  наш  із  вами  добро-
бут. 

Сьогодні на форумі ми ставили 
запитання нашим лідерам, і отри-
мати чіткі відповіді — відчути ат-
мосферу, яка панує між нами. Між 
активістами і членами партії. Душа 
селянина, аграрія завжди відкрита. І 
ми відкриті для всіх до співпраці — і 
зараз, і у майбутньому! 

Нагадаю, що «ЗАСТУП» — це 
єдина партія в українському полі-
тикумі, яка повністю сконцентрува-
лася на розв’язанні проблем села та 
відродженні агросектора. Політич-
на сила йде на вибори до Верховної 
Ради і має № 7 у виборчих бюлете-
нях. Запрошую волинян підтримати 
силу, яка підійме українське село та 
всю Україну! 

Володимир КАМІНСЬКИЙ 

«Ця влада в принципі нічо-
го не може зробити нор-

мального, зокрема і в економіці. 
У них було сім місяців для про-
ведення реформ. Але так ні од-
нієї реформи не було проведено 
і не буде. А є тільки подорож-
чання продуктів харчування, 
бензину, заморожені пенсії та 
заробітні плати», — повідомив 
один із лідерів «Опозиційного 
блоку» Олександр Вілкул в ефірі 
телеканалу ICTV. 

У той же час він підкреслив, 
що саме в «Опозиційному блоці» 
зібралися виробничники та про-
мисловці.  

— Це люди праці, тобто ті, 
хто знає, як підняти економі-
ку з колін. Ми внесемо до пар-
ламенту комплексний пакет із 
відновлення промисловості. 
Ми знаємо, як підняти вугільну 
промисловість, а не купувати 
вугілля в Південній Африці, го-
дуючи африканських шахтарів. 
Необхідно в першу чергу віднов-
лювати роботу нашої вугільної 
промисловості», — переконаний 
політик. 

Також Олександр Вілкул 

звернув увагу на необхідність 
проведення індексації пенсій і 
заробітних плат. «Опозиційний 
блок» також виступає за скасу-
вання пенсійної реформи. 

«Сьогодні влада застосовує 
маніпулятивний прийом: спи-
сує всі проблеми на війну. Вони 
бояться закінчити війну, бо ро-
зуміють, що потім зіткнуться з 
величезними соціальними про-
блемами. І ця війна потрібна, 
щоб хоч якось врятувати свої 
падаючі рейтинги», — заявив 
Олександр Вілкул. 

Кажучи про некомпетент-
ність влади, політик навів при-
клад того, як уряд сьогодні про-
валив початок опалювального 
сезону в країні. 

«Ще місяць тому ми зверта-
ли увагу влади на те, що опалю-
вальний сезон буде зірваний. А 
сьогодні влада спеціально пере-
носить дату початку опалюваль-
ного сезону після виборів. Тому 
що він буде зірваний, а українці 
залишаться в холодних кварти-
рах. Це вже практично немину-
че», — зазначив політик. 
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У Луцьку розпочинається 
опалювальний сезон 
Як повідомив Луцький міський голова Микола Романюк, 
у зв’язку зі зниженням температурного режиму в місті 
розпочинається опалювальний сезон. Першочергово 
23 жовтня, у другій половині дня, тепло буде подаватися у 
дитячі, лікувальні, навчальні заклади й об’єкти соціальної 
сфери. Підприємствам теплоенергетики доручено 
неухильно дотримуватися температурних графіків 
роботи котелень, а також стежити за своєчасним і повним 
розрахунком за природний газ і теплову енергію. 

700
Під Іловайськом знайшли тіла 
ще 150 загиблих 
Волонтери знайшли під Іловайськом іще 150 тіл 
загиблих. На їхню думку, більшість із цих вояків 
не ввійшли до офіційного списку полеглих. Про 
це повідомив голова групи, що розслідує людські 
втрати під час війни, Ярослав Жилкін. «У мене таке 
відчуття, що там залишилося ще щонайменше 
стільки ж тіл», — сказав він. За словами 
Жилкіна, більшість тіл було знайдено біля міста 
Старобешевого. 

стільки тисяч доларів хоче 
виділити ООН жителям 
Донбасу через складну 
ситуацію на сході України. 
Через тривалий конфлікт 
програма розвитку ООН 
збільшить допомогу регіону. 

Аграрії останніми роками 
мають хороші врожаї... Як 
тільки врожай, то пробле-
ма. Як добре вродило — 
немає ціни. Як не вродило 
— знов не заробили... Київ 
наразі не має бачення, 
куди вкладати гроші та що 
буде отримувати простий 
селянин. Спираючись на 
досвід європейських країн, 
бачимо вихід у квотуванні 
— передбачувані закупі-
вельні ціни й обсяги заку-
півель 

Олександр Вілкул: «Влада списує всі проблеми на війну, 
намагаючись цим прикрити проблеми в соціальній сфері» 

Форум «ЗАСТУПу»: час захистити себе, 
оселю та рідну землю! 

Прем’єр Арсеній Яценюк вважає, що 
Росія не має наміру підписувати 

проміжний газовий договір із Україною.
Про це він заявив журналістам у 

ході відвідування Яворівського поліго-
ну (Львівська область) у вівторок, пові-
домляє «Інтерфакс-Україна». 

«Якщо договору не буде, то я вам 
відверто скажу, я вважаю, що Путін не 
хоче підписувати ніякий договір, задача 
Путіна — заморозити Україну. І ми по-
винні бути готові до найгіршого сцена-
рію», — сказав він. 

Проте, за словами Яценюка, уряд 
уже заморозив 3,1 млрд дол. для оплати 
за газ, якщо Росія все ж погодиться під-

писати угоду. 
«Поки не буде підписаний договір, 

поки не буде документа, говорити про 
яке-небудь вирішення «газового питан-
ня» рано. Хоча, знаючи росіян, можна 
підписати договір, заплатити, але нічого 
не отримати. Знаю я ці російські штуч-
ки», — сказав Яценюк. 

Другим варіантом розв’язання цьо-
го питання Прем’єр назвав вердикт 
Стокгольмського арбітражу про про-
міжну ціну на російський газ для Украї-
ни, який очікують у кінці листопада. 

Яценюк зазначив, що зараз у схови-
щах перебуває 17 млрд куб. м газу, тож, 
якщо ЄС відкриє реверс, це суттєво 
спростить проходження сезону. 

Прем’єр також повідомив, що в уря-
ду є резерви нафти, яку можна переро-
бити на мазут, і таким чином українські 
ТЕС отримають 200 тис. т палива. 

Як відомо, 16 червня Росія повністю 
припинила постачання газу в Україну. 
Київ відмовляється платити за встанов-
леною Москвою ціною в 485,5 долара за 
тисячу кубометрів і вимагає її знизити. 

Єврокомісія пропонує Києву та Мо-
скві підписати проміжний контракт на 
поставку газу, який буде діяти до вине-
сення рішення Стокгольмським арбі-
тражем. 

Яценюк: «Путін хоче заморозити Україну. Треба 
готуватися до гіршого» 

Регіональний форум партії «За Соціальну Трудову Українську Перспективу» в Луцьку закриває передвиборчий тур лідерів 
«ЗАСТУПу» областями України 


