
У суботу, 12 вересня, відбувся ХІІІ 
з’їзд партії ВО «Батьківщина». У 3-му 
етапі з’їзду взяли участь 171 деле-
гат. Серед запрошених були пред-
стоятелі, єпископат та духовенство 
українських церков, представники 
іноземних дипломатичних місій, 
міжнародних організацій та фондів, 
відомі громадські та культурні 
діячі, науковці та правозахисники. 
Загалом «КиївЕкспоПлаза» — місце 
проведення з’їзду — вмістила по-
над 10 000 учасників. На їхній роз-
гляд винесли одне-єдине питання: 
чи братиме участь «Батьківщина» в 
місцевих виборах 25 жовтня 2015 
року.  

Перед присутніми виступила не-
змінний керівник партії Юлія Тим-
ошенко. Своє вітальне слово Юлія 
Володимирівна розпочала з того, що 
згадала тих, хто залишається чле-
нами партії з перших днів її засну-
вання, та подякувала їм за це. А вже 
потому перейшла до обговорення 
війни на Сході. Хвилиною мовчання 
всі присутні вшанували загиблих.

— Я хочу, щоб ви точно знали, 
що це не хвилина розпачу, це не хви-
лина зневіри. Це зовсім інша хвили-
на. Хвилина національної мужності 
та гордості, це мовчання пам’яті та 
нашої обіцянки в тому, що ми ні-
коли не пробачимо та не забудемо 
вбивцю. Мовчання, яке свідчить, що 
ми готові до перемоги, що віримо та 
ніколи не зрадимо пам’ять, — на-
голосила лідерка «Батьківщини» 
опісля і додала, що ця війна — це не 
тільки перевірка на міцність Украї-
ни. Це чергова перевірка на міцність 
світового порядку, міжнародних ін-
ститутів. Це перевірка на міцність 
міжнародного права, європейської 
демократії, європейських цінностей. 
Це перевірка для всіх нас. Натомість 
агресія Кремля поставила діагноз, 
що ми не готові до такого. 

Також Тимошенко зупинилася 
на змінах до Конституції щодо де-
централізації: 

— Ми не можемо на фоні гі-
бридної війни проводити гібридну 
децентралізацію, — зауважила вона. 
— Наразі необхідно зрозуміти, чи 
особливий статус Донбасу не є ле-

галізацією окупації тимчасово за-
хоплених земель. Це така децентра-
лізація чи прихована федералізація? 
Чи Конституція є частиною дороги 
до миру, чи це зовсім інший план? 
Ми не збираємося виховувати нових 
царів. Але децентралізація має бути 
збалансованою та професійною, а 
тому — ніяк не федералізацією під 
тиском Кремля. 

Особливу увагу Юлія Володи-
мирівна також приділила питан-
ню анексії Криму. Її обурює те, що 
останнім часом припиняють зга-
дувати про окупацію півострова, 
ніби всі змирилися та прийняли це. 
Саме тому вона звернулася до пред-
ставників дипломатичних місій і 
Європейської народної партії, які 
були присутні на з’їзді, з проханням 
не дати світові забути про Крим, не 
дати нікому шансу вважати його чи-
їмось іншим, а не українським.

— Як рухнула Берлінська стіна, 
так рухне стіна між Україною і Кри-
мом, зведена силою зброї. Тоді Крим 
стане місцем відпочинку, а не місцем 
військових баз. 

Окремо виділила питання про 
місцеві вибори. 

— Місцеві вибори — це шанс 
почати реформи з регіонів. Це шанс 
знищити зневіру та підняти країну. 

Керівник партії висловила на-
дію на те, що місцеві осередки партії 
таки відкриють всі списки до вибо-

рів, надрукують їх у ЗМІ. Це дасть 
змогу почути людей, їхню думку взя-
ти до уваги та, якщо буде потрібно, 
прибрати зі списків тих кандидатів у 
депутати, які скомпрометували себе. 

— Ми досвідчена команда. Ми 
команда, яка знає і помилки, і пере-
моги. Ми команда, яка може дати 
Україні очікувані зміни. Ми коман-
да, яка з місцевих виборів почне по-
вне перезавантаження влади. 

Після цього делегати з’їзду одно-
голосно прийняли рішення про те, 
що партія братиме участь у всіх ви-
борах до місцевих рад. 

У з’їзді взяли також участь і 
«батьківщинівці» з Волині: керівник 
Волинського обласного осередку ВО 
«Батьківщина» Григорій Пустовіт, 
депутат облради Роман Карпюк, се-
кретар Луцької міської ради Сергій 
Григоренко, керівники районних і 
міських партійних організацій та 
інші партійці. Близько 280 осіб.

Із деякими з них журналістам 
вдалося поспілкуватися. 

Григорій Пустовіт охоче поді-
лився враженнями від з’їзду:

— Перший висновок, який мож-
на зробити після з’їзду, це те, що 
партія «Батьківщина» була, є і буде. 
Ми побачили потужний потенціал, 
ми побачили та відчули енергетику 
партії, яка знає, що робити, яка вміє 
робити, яка може робити і яка зро-
бить все для того, щоб Україна стала 

гарною та процвітаючою державою. 
Ще більше ми переконалися в тому, 
що в нашій країні є політик, який 
має величезний досвід, величезну 
силу волі, розум, мудрість і знання. 
Юлія Володимирівна — це шанс для 
України, яким, як на мене, українці 
обов’язково скористаються. 

На запитання: хто на цих ви-
борах представлятиме Волинське 
ВО «Батьківщина», Григорій Олек-
сандрович розповів, що в кожному 
районі, місті до районної, міської чи 
обласної ради буде йти рівно стільки 
кандидатів, скільки є округів. Щодо 
кандидатів, то це сплав досвіду, мо-
лодості та професіоналізму. У спис-
ках будуть вже довірені народом 
депутати обласної (Роман Карпюк, 
Людмила Кирда), міської рад (Юрій 
Корольчук, Олександр Семенюк, 
Аскольд Пекарський), а також воли-
няни побачать імена зовсім  нових 
у політиці облич (Майя Шостак — 
дружина Сергія Шостака, загиблого 
воїна АТО, Микола Тишик — герой-
танкіст АТО та інші).

На питання, чи не занадто масш-
табно проходив цьогорічний з’їзд 
«Батьківщини» (10 000 учасників), 
Сергій Григоренко відповів:

— Ми системна партія в Україні, 
яка має осередки в кожному населе-
ному пункті, а не проекти, що ство-
рюються за півроку чи три місяці до 
виборів. Тому це звичайний формат 

нашої роботи перед виборами.
Нагадаємо, завдяки «Батьків-

щині» понад 50 тисяч волинських 
сімей, у помешканнях яких немає 
газових лічильників, отримали пла-
тіжки з новими тарифами.

Якщо за газ, спожитий у квітні, 
треба було платити по 43 грн 12 коп. 
на одну особу, то вже з травня воли-
няни заплатити лише 25 грн 04 коп.

«Ми до мінімуму намагаємося 
звести випадкових людей у пар-
тії», — запевнив депутат обласної 
ради, керівник обласного виборчого 
штабу партії Роман Карпюк.

«Я вже зустрівся зі всіма керів-
никами партійних організацій, ми 
пропрацьовуємо всіх кандидатів у 
депутати, щоб не допустити людей, 
які могли б зрадити», — зауважив 
він і додав, що саме такий підхід до-
зволить виконувати ті завдання, які 
ставить партійне керівництво, та 
працювати на благо країни.

Карпюк наголосив, що шлях до 
змін неможливий без лідера «Бать-
ківщини». «Ми побачили лідера, 
який хоче вивести країну з прірви. 
На сьогодні Юлія Тимошенко про-
йшла вогонь, воду та мідні труби. 
Переживши ці події, вона залиша-
ється простою людиною, яка турбу-
ється про українців», — наголосив 
він і нагадав, що одне із ключових 
питань, за які бореться Тимошен-
ко, — тарифна політика держави.

«Це перший крок на шляху до 
встановлення справедливих тари-
фів. Завдяки чіткій позиції партії 
ВО «Батьківщина» та робочої групи 
Верховної Ради з питань обґрунто-
ваності цін на енергоносії та кому-
нальні послуги, вдалося домогтися 
зниження ціни за спожитий газ», 
— наголосив голова Волинського 
обласного партосередку Григорій 
Пустовіт.

Отож, ВО «Батьківщина» актив-
но готується до жовтневих виборів: 
розроблені плани виходу країни з 
кризи, приділено велику увагу бо-
ротьбі з корупцією, бо «відвести 
важку артилерію легко, а от щоб ви-
корінити в Україні корупцію — тре-
ба багато працювати», — додала на 
завершення Юлія Тимошенко. 

Любов ШЕКЕЛЬ

Одногодинний страйк прове-
ли співробітники автодору. В 

акції взяли участь близько чоти-
рьохсот волинян. Основні вимоги 
страйкуючих — погашення забор-
гованості по заробітній платі та 
збереження Державного підпри-
ємства «Волинський облавтодор» 
як державної структури після про-
ведення реорганізації.

За словами начальника філії 
Луцької ДЕД ДП «Волинський об-
лавтодор» Ігоря Павліва, праців-
никам не виплачують зарплату з 
березня. «По зарплаті у «Волин-
ського облавтодору» борги 7,4 
мільйона, — зазначив він. — По 
Луцькому ДЕД — 900 тисяч. У нас 
ситуація ускладнюється тим, що 

потрібно оформляти комунальні 
послуги. Невдовзі зима, а ми не 
можемо ні субсидій оформити, ні 
комунальних послуг заплатити, 
адже з березня ніхто не отримує 
заробітну плату».

Також керівник філії Луцької 
ДЕД ДП «Волинський облавтодор» 
відзначив, що є ще одна суттєва 
проблема — заблоковані рахунки.

— Служби заблокували ра-
хунки, а тому майже не можемо 
на дорозі виконувати ніяких ро-
біт, — зазначив Ігор Павлів. — 
Ми працюємо неповний робочий 
тиждень…

 На волинські дороги на акцію 
протесту вийшли всі працівники 
облавтодору — 876 осіб.
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Ірак, Іран і Саудівська 
Аравія одномоментно 
знизили ціни на нафту 
Зниження цін на $ 0,3 в Саудівській Аравії, $ 0,35 
— в Іраку і $ 0,5 — в Ірані може бути пов’язане з 
падінням китайської економіки, оскільки Китай 
є основним споживачем нафти у світі. Крім того, 
воно може бути спричинене надлишком нафти на 
світовому ринку, навіть незважаючи на падіння 
видобутку в США. Подальше зниження цін можна 
розглядати як продовження цінової війни.

Угорщина повністю 
перекрила кордон із Сербією 
через біженців
Угорщина через біженців перекрила кордон 
із Сербією. Також закрито повітряний простір 
Угорщини в 20-кілометровій зоні до висоти 1350 м 
поблизу кордону з Сербією. Автотраса контролю-
ється силами поліції. Угорська поліція направляє 
біженців на КПП, до якого вони йдуть пішки. Там 
у них перевіряють документи та беруть відбитки 
пальців. 

29,2
стільки тисяч банківських працівників 
від початку 2014 року та донині було 
звільнено в Україні після того, як ці 
фінустанови «лопнули». Визнали непла-
тоспроможними 56 банків, у яких було 
33,8 тисячі працівників. 
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Юлія ТИМОШЕНКО: Відвести важку артилерію легко, а от щоб 
викорінити в Україні корупцію — треба багато працювати

Події

Помічником Яресько 
стане радник 
Рейгана та Тетчер

Знаменитий американський вче-
ний-економіст Артур Лаффер 

погодився консультувати міністра 
фінансів України Наталію Яресько 
з податкових питань. Про це повідо-
мила прес-служба відомства.

«Артур Лаффер надаватиме мі-
ністрові фінансів консультації з пи-
тань здійснення в Україні податкової 
реформи, що дозволить створити 
прозору, ефективну податкову сис-
тему, яка стимулюватиме інвестиції, 
економічне зростання та створення 
робочих місць, покращить якість 
надання державних послуг для біз-
несу і тим самим надасть потужний 
поштовх для сталого зростання еко-
номіки нашої країни», — йдеться в 
повідомленні. Це вже не перший ві-
домий іноземець, який допомагати-
ме міністрові фінансів — раніше до 
команди Мінфіну приєдналися ко-
лишній заступник Прем’єр-міністра 
і міністра фінансів Словаччини Іван 
Міклош, а також міжнародні еконо-
місти та експерти Кріс Вейлс і Ро-
берт Конрад.

Дорожники вимагають погасити 
заборгованість по зарплаті

Посадовець вирішив «попра-
вити» свій майновий стан за 

рахунок призовників. 14 вересня 
2015 року правопорушника було 
затримано під час отримання не-
правомірної вигоди в сумі 1500 до-
ларів США.  

У ході реалізації оперативної 
інформації та проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій, 
працівникам управління проти-
дії злочинності у сфері економіки 
ГУМВС України в місті Києві ста-
ло відомо, що працівник військко-

мату запропонував призовникові 
допомогу у звільненні останнього 
від призову на строкову військову 
службу до Збройних сил України.

Відкрито кримінальне прова-
дження за ч. 3 ст. 368. Правопо-
рушникові загрожує покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк 
від п’яти до десяти років з по-
збавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною ді-
яльністю на строк до трьох років, з 
конфіскацією майна та зі спеціаль-
ною конфіскацією.

У Києві на хабарі затримали заступника 
військового комісара

У західних областях 17 ве-
ресня ясно, без опадів. Вночі 
+17...+19 °C, вдень +28...+30 °C. 
18 вересня буде сонячно і сухо. 
Вночі +20...+22 °C, денна темпе-
ратура +25...+27 °C. 19 вересня 
прогнозують змінну хмарність, 
місцями дощ. Температура вночі 
+13...+15 °C, вдень +25...+27 °C. 

У північних регіонах 17 ве-
ресня невелика хмарність, без 
опадів. Температура вночі +13... 
+15 °C, вдень +23...+25 °C. 18 ве-
ресня буде ясно, без опадів. Вно-
чі +13...+15 °C, вдень +25...+27 °C. 
19 вересня синоптики прогно-
зують невелику хмарність, по-
декуди дощ. Нічна температура 
+14...+16 °C, денна +25...+27 °C.

У Києві 17 вересня мінли-
ва хмарність, опадів не перед-

бачається. Нічна температура 
+14...+16 °C, денна +26...+28 °C. 18 
вересня прогнозують ясну суху 
погоду. Вночі +13...+15 °C, вдень 
+25...+27 °C. 19 вересня невелика 
хмарність, можливий дощ. Вночі 
+14...+16 °C, вдень +26...+28 °C. 

У східних регіонах 17 верес-
ня сонячно, без опадів. Вночі 
+12...+14 °C, вдень +22...+24 °C. 
18 вересня ясно, без опадів. Вно-
чі +12...+14 °C, вдень +24...+26 °C. 
19 вересня сонячно і сухо. Вночі 
+12...+14 °C, вдень +23...+25 °C.

У південних областях 17 ве-
ресня хмарно, без опадів. Вночі 
+14...+16 °C, вдень +25...+27 °C. 
18 вересня ясно, без опадів. Вно-
чі +14...+16 °C, вдень +27...+29 °C. 
19 вересня сонячно і сухо. Вночі 
+15...+17 °C, вдень +25...+27 °C.

 ПОГОДА


