
Заступник голови Центрвиборч-
кому Андрій Магера вважає, що 
виборчий процес в Україні цього 
разу як ніколи важкий.

«На моїх очах проходили дві 
парламентські кампанії та дві прези-
дентські, але жодного разу виборчий 
процес не був таким важким, як за-
раз», — заявив Магера «Українсько-
му тижню».

На запитання, чому він так вва-
жає, пояснив: «По-перше, повернен-
ня мажоритарної складової додало 
чимало проблем, зокрема, щодо під-

купу виборців — кандидати ще ні-
коли не робили його так відкрито та 
самовпевнено».

«По-друге, мене дивує практи-
ка діяльності судових органів, коли 
щодо одних кандидатів ухвалюється 
одне рішення, а щодо інших, в такій 
самій ситуації, абсолютно проти-
лежне», — додав Магера.

«Крайня заполітизованість ви-
борчого процесу, випадки псування 
білбордів фарбою, напади на намети 
агітаторів і на них самих не прикра-
шають виборчий процес», — наголо-
сив він.

За його словами, «в багатьох 
моментах ці вибори схожі на вибо-
ри-2004, бо такий бруд, як зараз, був 
хіба що тоді».

«Вибори 2006 року були майже 
ідеальними, вибори 2007-го набли-
жалися до них, на виборах 2010 року 
теж не було так багато негативних 
фактів, як зараз», — заявив заступ-
ник голови ЦВК.

За його словами, серед порушень 
законодавства найголовніше — це 
«підкуп, це те, що впадає в очі».

«В ЦВК надходить багато скарг 
від кандидатів, зокрема щодо підку-
пу, який здійснюють їхні опоненти. 
Але виборчий закон дозволяє ЦВК 
оголошувати попередження канди-
дату фактично, лише якщо є відпо-
відне рішення суду. Те ж стосується 
фактів поширення неправдивої ін-
формації щодо кандидатів», — ска-
зав Магера.

«Багато хто нарікає, що немає 
дієвого механізму відповідальності 
кандидатів за порушення виборчого 
законодавства. А як на мене, то і до-
бре, що немає механізму скасування 
реєстрації кандидата з цих підстав. 
У нинішній ситуації ця норма пра-
цювала би скоріше проти справед-
ливості виборчого процесу», — за-
значив він.

Серед інших порушень Магера 
назвав перешкоджання у проведенні 
передвиборчої агітації. «Крім того, 
хотілося б, щоб політичні партії не 
спрямовували діяльність своїх пред-
ставників у комісіях на зрив їх робо-
ти», — додав він.

Депутати підтримали постанову 
про скасування голосування за 

законопроект про наклеп. Проти 
нього проголосувало 349 нардепів. 

Нагадаємо, 18 вересня 2012 року 
ВР прийняла у першому читанні за 
основу законопроект, яким пропо-
нувалося ввести кримінальну відпо-
відальність за наклеп. Проект зако-
ну пропонував внести нову статтю 
до Кримінального кодексу України, 
яка мала визначати, що наклеп, тоб-
то умисне поширення неправдивих 
відомостей, що ганьблять честь і гід-
ність іншої особи або підривають її 
репутацію, якщо такі дії спричини-
ли тяжкі наслідки, карається штра-
фом від 200 до 500 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян 
(від 107,3 тисячі гривень до 268,25 

тисячі) або виправними роботами 
на строк до одного року, або обме-
женням волі до двох років.

Ту саму дію, вчинену шляхом пу-
блічного демонстрування у творах 
або засобах масової інформації, або 
вчинену слідчим, прокурором або 
суддею, пропонували карати штра-
фом від 500 до 1500 неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян (від 
268,25 тисячі гривень до 804,750 ти-
сячі) або виправними роботами на 
строк від одного до двох років, або 
обмеженням волі на строк від двох 
до п’яти років із позбавленням пра-
ва обіймати певні посади чи здій-
снювати певну діяльність на строк 
від одного до трьох років. 

На думку експертів, проект за-
кону був спрямований насамперед 

проти журналістів і представників 
політичної опозиції.
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Події

Пенсійний фонд — на межі фінансового 
краху

У США злочинці винесли з 
музею золоті самородки 
на $2 мільйони
В Каліфорнії двоє озброєних чоловіків по-
грабували археологічний музей. Грабіжники 
викрали дорогоцінностей на суму близько 
двох мільйонів доларів. Найімовірніше, осно-
вною метою злочинців був самородок золота 
вагою 6,3 кг, але його вкрасти не вдалося, бо 
спрацювала сигналізація. Поки грабіжників 
не знайдено.

В Україні мільйон 
безробітних
Станом на 1 вересня 2012-го кількість вакансій у базі 
даних Державної служби зайнятості становила 82,1 
тис. Про це повідомив начальник відділу форму-
вання статистичної інформації ДСЗ Віталій Рябуха, 
пишуть УНН. За його словами, загалом на обліку в 
центрах зайнятості зареєстровано 1 мільйон 318,1 
тисячі громадян. Рябуха також додав, що в країні 
є постійний попит на робітників із інструментом: 
слюсарів, малярів, мулярів, штукатурів тощо.

20%
на стільки відсотків зросла за 
останній рік вартість середньо-
статистичної путівки в межах 
України. А на найбільш ходових 
напрямках подорожчання до-
сягає 30-35%. Проте сервіс так і 
не покращився.

Саакашвілі відправив свою партію в опозицію

Президент Грузії Михайло Саа-
кашвілі за результатами виборів 

заявив, що правляча партія «Єдиний 
національний рух» переходить в 
опозицію. Про це він сказав у своєму 
зверненні, повідомляють «Новости 
Грузии».

«Ми, як опозиційна сила, будемо 
думати про майбутнє країни й буде-
мо боротися за те, щоб усе, що було 
створено в Грузії в останні роки з по-
гляду її розвитку, було збережено», — 
сказав він.

«У результаті цих досягнень Гру-
зія стала відомою в усьому світі, до 
неї ставляться з великою симпатією. 
І які би загрози не створювалися цим 
досягненням, у найближчі місяці й 
роки їх знищення неможливо уяви-
ти», — зазначив Саакашвілі.

«Для мене були фундаментально 
неприйнятні погляди коаліції «Гру-
зинська мрія», між нами велика різ-
ниця. І ми вважаємо, що їхні погляди 
вкрай неправильні. Та демократія 
працює так, що рішення приймає 
більшість грузинських народів. І ми 

поважаємо цей вибір», — сказав пре-
зидент.

Він також подякував своїм при-
хильникам, які підтримали курс 
нинішнього уряду й президента, і 
висловив упевненість, що курс на 
прогрес і розвиток Грузії не має аль-
тернатив.

«І ми всі продовжимо боротьбу, 
якими б не були виклики сьогоден-
ня», — заявив він.

За підсумками обробки даних 
виборчий блок «Бідзіна Іванішвілі — 

Грузинська мрія» набрав більше 50% 
голосів.

Тим часом спостерігачі від ОБСЄ 
визнали вибори в Грузії демократич-
ними.

«Грузинські парламентські вибо-
ри стали важливим кроком у зміц-
ненні проведення демократичних 
виборів, хоча деякі ключові питання 
залишаються невирішеними», — по-
відомили міжнародні спостерігачі 
на виборах у заяві, поширеній прес-
службою ОБСЄ.

«Вибори були конкурентоспро-
можними, з активною участю гро-
мадян у кампанії, проте атмосфера 
кампанії була поляризованою та на-
пруженою. Крім того, кампанія часто 
була зосереджена на перевагах посад, 
а також приватних фінансових акти-
вах, а не на конкретних політичних 
платформах і програмах», — ідеться 
в заяві.

ОБСЄ також висловлює споді-
вання, що, незалежно від влади, Гру-
зія продовжуватиме курс на рефор-
ми.

Законопроект про наклеп скасовано

Монетний двір НБУ друкує гроші і у вихідні

Банкнотно-монетний двір почав 
працювати у дві зміни з 1 ве-

ресня 2012 року. Про це повідоми-
ло поінформоване джерело в НБУ, 
пишуть УНН. Як повідомлялось 
раніше, відразу після завершення 
Євро-2012 у Банкнотно-монет-
ному дворі НБУ активізувалося 
друкування додаткової маси укра-
їнської валюти. Співрозмовник 
агентства повідомляв, що пра-
цівників, які причетні до друку-
вання української гривні, масово 

відправляли у відпустки, щоб у се-
редині літа вони змогли розпочати 
роботу. На уточнювальне запитан-
ня, з чим пов’язана така активіза-
ція Банкнотно-монетного двору, 
співрозмовник зауважив, що серед 
можливих причин — виділення 
«Ощадбанку» шести мільярдів 
гривень на виплату грошей вклад-
никам. Крім того, він зазначив, що 
Україна має великі зовнішні борги, 
за якими доведеться робити чима-
лі виплати.
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 ПОГОДА

У західних областях 4 жов-
тня змінна хмарність, без опадів. 
Температура вночі становити-
ме +12...+15°C, вдень 12...+17°C. 
5 жовтня хмарно з прояснен-
нями. Вночі +10...+12°C, вдень 
+14...+15°C.  6 жовтня дощити-
ме. Температура повітря вночі 
+10...+12°C, вдень +18…+20°C. 

У північних регіонах 4 жов-
тня змінна хмарність, очікують-
ся опади. Нічна температура 
становитиме +12...+14°C, денна 
+18...+22°C. 5 жовтня хмарно 
з проясненнями, короткочас-
ний дощ. Температура вночі 
+12...+13°C, вдень +17...+19°C. 6 
жовтня сонячно, без опадів. Тем-
пература вночі +7..+9°C, вдень 
+16...+20°C. 

У Києві 4 жовтня хмар-
но з проясненнями, можливий 
дощ. Температура повітря вночі 
+13…+16°C, вдень +19...+22°C. 5 

жовтня очікується змінна хмар-
ність, сухо. Вночі +14…+17°C, 
вдень +17...+21°C. 6 жовтня по-
хмуро, передбачається дощ. Нічна 
температура повітря становитиме 
+13…+15°C, денна +16...+18°C.

У східних регіонах 4 жовтня 
переважно ясно, сухо. Темпера-
тура повітря вночі +10...+12°C, 
вдень +14…+18°C. 5 жовтня 
буде похмуро, без опадів. Уночі 
+13...+16°C, вдень +16...+16°C. 6 
жовтня ясно, дощі не передбача-
ються. Температура повітря вночі 
+15...+19°C, вдень +19...+26°C.

У південних областях 4 жов-
тня прогнозується ясна та суха 
погода. Вночі +14...+18°C, вдень 
+19...+26°C. 5 жовтня соняч-
но, опадів не очікується. Вночі 
+16...+19°C, вдень +19...+26°C. 6 
жовтня очікується ясна погода, 
без опадів. Нічна температура 
+12...+14°C, денна +16...+19°C. 

Андрій МАГЕРА: 

Пенсійний фонд перебуває на 
грані фінансового краху, адже 

за рік дії пенсійної реформи дефі-
цит ПФ не зменшився, як обіцяв 
уряд, а, навпаки, збільшився на 
вісім мільярдів гривень і складає 
65 мільярдів гривень. Про таке в 
ефірі «5 каналу» заявив колишній 
перший заступник міністра соці-
альної політики Павло Розенко.

«Рівно рік тому почала ді-
яти пенсійна реформа, яку нам 
так широко пропагував нинішній 
уряд. Пам’ятаєте, Сергій Леонідо-
вич обіцяв, що в 2012 році дефіцит 
бюджету Пенсійного фонду буде 
фактично ліквідований, що баланс 

буде. Давайте ж тепер подивимося 
на цифри: дотація плюс дефіцит 
бюджету Пенсійного фонду скла-
дає 65 мільярдів гривень. Це при 
тому, що минулого року було 57 
мільярдів гривень. Отже, за раху-
нок пенсійної реформи дефіцит 
бюджету не лише не зменшився, 
навпаки, ще збільшився на вісім 
мільярдів. Фактично все суспіль-
ство уряд обманював, що реформа 
призведе до зменшення дефіциту. 
Насправді ж Пенсійний фонд пе-
ребуває на стадії краху, а в уряду 
немає жодних планів, як цей дефі-
цит хоча б скоротити», — заявив 
Розенко.

Жодного разу виборчий процес 
не був таким важким, як зараз

Шановні працівники  
поштового зв’язку Волині!
Прийміть найщиріші 
вітання та найкращі 
побажання з нагоди 

Всесвітнього дня пошти!
Українська  пошта сьогодні є своєрід-
ним обличчям нашого суспільства, 
його добробуту і соціального клімату. 
Саме поштовики забезпечують нашому 
народу найважливіше благо цивілізації 
— можливість спілкування зі світом. 
Тому поштовий зв’язок і понині за-
лишається одним із найбільш звичних 
атрибутів людського прогресу — його 
послугами користуються мільярди 
людей на планеті.
Наше сьогодення ставить перед поштовиками Волині нові вимоги. 
Передусім це впровадження сучасних інформаційних технологій і нових 
послуг, підвищення якості та конкурентоспроможності поштового зв’язку, 
інтеграція в європейську і світові системи зв’язку. Всі ці завдання під силу 
працівникам поштової галузі Волині. 
Віримо, що Ви докладете свої сили та знання для поліпшення роботи на-
шої української пошти. Усе залежить від наших спільних зусиль, фахової 
компетентності та творчої ініціативи.
Особливий, низький уклін Вам, працівники поштового зв’язку, шановні 
ветерани пошти, за вашу працю!
Щиро бажаємо Вам і Вашим сім’ям добра і злагоди, міцного здоров’я і 
родинного благополуччя, нових трудових звершень, наполегливості у на-
мічених цілях задля процвітання нашої України!

З повагою Ярослав Кравчук, 
                           директор Волинської дирекції  УДППЗ «Укрпошта», 

                           Заслужений працівник сфери послуг України


