
Про це сказано у рейтин-
гу, який щорічно складається 
лондонським Legatum Institute, 
пише «Комерсант-Україна».

За даними видання, голов-
ною несподіванкою став той 
факт, що вперше США не уві-
йшли до першої десятки най-
більш процвітаючих країн пла-
нети і зайняли 12-у позицію. 
Норвегія посіла перше місце, на 
другій позиції - Данія, першу 
трійку замикає Швеція. 

«США зіткнулися зараз зі 
складними проблемами зроста-
ючого держборгу, низького еко-
номічного зростання, - зазначив 
глава інституту Джеффрі Гедмін. 
- У результаті «американська 
мрія» виявилася під загрозою 
зникнення».

На четвертій позиції рейтин-
гу - Австралія. За нею в порядку 
убування йдуть Нова Зеландія, 
Канада, Фінляндія, Нідерланди, 
Швейцарія. Першу десятку за-
микає Ірландія. Слідом за нею 
йдуть Люксембург, США, Вели-
кобританія, Німеччина, Іслан-
дія, Австрія, Бельгія. Замикають 
другий десяток Гон-Конг, Сін-
гапур і Тайвань, слідом йдуть 
Франція, Японія та Іспанія.

«Провідним країнам Заходу 
зараз наступають на п’яти нові 
економічні гіганти Азії, - під-
креслив Гедмін. - Потужне зрос-
тання Китаю говорить саме за 
себе, проте зрівнянні процеси 
поліпшення умов життя спо-
стерігаються і в інших азійських 
державах».

У рейтингу Legatum Institute 
Україна розмістилася на 71-й по-
зиції, пропустивши вперед Бот-
свану (70), Колумбію (69) і Па-
рагвай (68). Слідом за Україною 
йдуть Перу (72), Марокко (73) і 
Південна Африка (74).

Рейтинг найбільш процві-
таючих країн світу оцінює до-
сягнення кожної держави за 8 
категоріями. Це - міць економі-
ки, діловий клімат, ефективність 
управління, система освіти, рі-
вень охорони здоров’я, безпека 
та верховенство закону, особис-
та свобода людини, соціальний 
капітал.

28 жовтня волиняни, як і всі укра-
їнці, прийшли на виборчі дільниці, 
аби обрати депутатів Верховної 
Ради. «Відомості» аналізують 
результати цьогорічного волеви-
явлення.

Варто зауважити, що результати 
виборів на Волині принесли декіль-
ка сюрпризів. Перший — явка ви-
борців. Ще ніколи у нашій області 
вона не була такою низькою. Прого-
лосували тільки 65,7% волинян. Для 
порівняння: на виборчі дільниці у 
2010 році прийшли 74% тих, хто мав 
право голосу. Низька явка виборців 
цього року була характерна для всі-
єї України. Вона свідчить лише про 
одне: люди не вірять, що вони мо-
жуть щось змінити у цій державі. 

ПОВНА ПЕРЕМОГА 
ОПОЗИЦІЙНИХ ПАРТІЙ

Згідно із даними, оприлюднени-
ми на сайті ЦВК, у багатомандатно-
му виборчому окрузі симпатії воли-
нян повністю на боці опозиційних 
партій. 

Зокрема, за Об’єднану опози-
цію «Батьківщина» проголосували 
39,38% виборців. За «Свободу» — 
18,01%. За УДАР — 15,98%, Партію 
регіонів підтримали 12,92% вибор-
ців. І комуністів — 6,99%. 

Як бачимо, п’ятипроцентний 
бар’єр на Волині, як і по всій Україні, 
здолали п’ять політичних сил. 

Маючи попередні результати 
щодо голосування за партії по всій 
Україні, ми можемо припустити, хто 
із волинян за партійними списками 
потрапить до Верховної Ради. Тут 
варто відзначити ще один «сюрп-
риз». Майже половина жителів об-
ласті проголосувала за «Батьків-
щину». Проте жоден волинянин не 
представлятиме їх інтереси у парла-
менті від цієї політичної сили. Адже 
найвище у списку — 95 місце — за-
ймає чинний народний депутат Ві-
ктор Олійник. 

Натомість гарантовано отрима-
ють депутатські мандати Катерина 
Ващук і Григорій Смітюх (відповід-
но №45 і 49 у списку Партії регіонів).    

За списками УДАРу, який за при-
близними підрахунками матиме до 
30 депутатів, потрапляє голова об-
ласного осередку партії Юрій Сав-
чук. У нього 27-й номер.

Два депутати від Волині мають 
усі шанси пройти від «Свободи». Це 
шостий номер списку, діючий депу-
тат обласної ради Анатолій Вітів та 
ковельський підприємець Валерій 

Черняков, який зареєстрований під 
номером 22. 

Від комуністів прогнозовано 
потрапляє під купол парламенту 
чинний віце-спікер Верховної Ради 
Адам Мартинюк (№8 у списку). За 
сприятливих обставин може отри-
мати мандат і пенсіонер з села Пуле-
мець Шацького району Василь Деме-
дюк. Його номер 33. 

Таким чином, Волинь у майбут-
ній Верховній Раді має всі шанси 
отримати лобістів в особі семи депу-
татів-списочників. 

«МАЖОРИТАРКУ» ВЗЯЛИ 
САМОВИСУВАНЦІ 

Ще однією волинською особли-
вістю цьогорічної виборчої кампа-
нії стало голосування за самовису-
ванців на одномандатних округах. 
Принцип голосування за партію і її 
кандидата не спрацював. Це показу-
ють результати виборів. 

Варто відзначити таку особли-
вість: надзвичайно довго окружні 
виборчі комісії приймали протоко-
ли від дільничних. Особливо це сто-

сується Ковельської комісії. Власне, 
у цьому окрузі і боротьба була най-
більш жорсткою.

Проте інтрига у волинській «ма-
жоритарці» залишається. А саме — 
до якої фракції примкнуть наші са-
мовисуванці. У своїх передвиборчих 
програмах всі обіцяли не вступати 
до тієї чи іншої політичної партії. А 
у Верховній Раді — увійти до фрак-
ції незалежних мажоритарників. Час 
покаже.
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Події
Україна на 71 
місці у рейтингу 
процвітаючих 
країн світу

Росспоживнагляд знову не 
пускає український сир
Росія в черговий раз визнала українські сири 
такими, що не відповідають нормам. Про це 
йдеться в повідомленні Росспоживнагляду. «На 
15 партій сиру видані експертні висновки про 
їхню невідповідність вимогам Федерального 
закону від 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технічний регла-
мент на молоко і молочну продукцію»: три партії 
сиру виробництва ПП КФ «Прометей» філія 
«Менський сир» і 12 партій сиру виробництва 
ТОВ «Гадячсир», — йдеться у повідомленні.

Нацбанк введе в обіг 
двогривневі монети
Національний банк України розглядає питання вве-
дення в обіг двогривневої монети. Про це повідомила 
заступник голови НБУ Віра Ричаківська. «Ми затвер-
дили програму стратегічного розвитку готівкового 
обігу на 2013-2018 роки. Одним із питань там є опти-
мізація готівкового обігу. Одна гривня у нас є в обігу, 
є пропозиція ввести до сплати й двогривневі. На всі 
ці питання потрібно робити розрахунки, наскільки це 
буде доцільним», — заявила Ричаківська.

64
таке місце серед 135-ти зайняла 
Україна у світовому рейтингу рів-
ноправності статей. Такими є дані 
дослідження на сайті Світового 
економічного форуму The Global 
Gender Gap Report. Перше місце 
зайняла Ісландія, Росія — 59-те.

Як голосувала Волинь
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 ПОГОДА

День голосування 28 жовтня на 
Волині пройшов спокійно, сис-

темних порушень виявлено не було. 
Про це повідомив координатор Гро-
мадянської мережі ОПОРА на Воли-
ні Михайло Шелеп. Інша справа — 
підрахунок голосів. Тут зафіксовані 
певні порушення. 

Зокрема, підрахунок голосів у 
Володимир-Волинській окружній 
виборчій комісії №19 відбувався в 
оточенні спецзагону «Беркут». 

Окружна виборча комісія ви-
борчого округу №20 (м. Горохів) 
прийняла рішення приймати прото-
коли дільничних виборчих комісій 
(ДВК) вкупі. Спостерігач ОПОРИ 
уже склав акт про порушення та на-
писав скаргу.

У Ковельському виборчому 
окрузі мали місце факти, коли чле-
ни дільничних виборчих комісій 
приїжджали до окружної комісії з 
печатками і не опечатаними короб-
ками із бюлетенями. 

Таке ж порушення зафіксоване 
у Маневицькому виборчому окрузі. 
Член ДВК №070679, що в селі Мала 
Яблунька Маневицького району, ви-
несла печатку з меж виборчої дільни-
ці до окружної виборчої комісії і там 
же переписувала протокол.

В той же час на виборчій діль-
ниці №070727 (с. Криничне Мане-
вицького району) дільнична комісія 
не поставила печатки на конвертах 
для документів. Про це спостерігачу 
ОПОРИ стало відомо, коли члени 
цієї ДВК уже приїхали в окружну 
комісію. Члени останньої комісії 
прийняли рішення звірити усі дані в 
документах дільничної комісії. Зго-
дом, як виявилося, вони також взя-
ли печатку із собою в ОВК, чого не 
мали права робити.  

Надзвичайно грубе порушення 
було зафіксоване на виборчій діль-
ниці у селі Оконськ (Маневицький 
виборчий округ). За словами Ми-
хайла Шелепа, тут спостерігач ОПО-
РИ зафіксував, що у бюлетенях, які 
уже були використані, не було штам-
пу «вибув» напроти партії «Собор». 

— Такі бюлетені мали бути ви-
знані недійсними, — сказав Михай-
ло Шелеп. — Порушення було за-
фіксоване після 16 години. До цього 
часу на дільниці проголосувало уже 
понад 80% виборців. Це давало всі 
підстави визнати недійсними вибо-
ри по дільниці. Але ми стикнулися із 
тим, що жоден член дільничної комі-
сії, у тому числі і від опозиції, жоден 
спостерігач не захотів підписувати 

складений акт про порушення. 
Михайло Шелеп зазначив, що це 

не поодинокий випадок. Адже чле-
нами комісій і спостерігачами, як 
правило, є люди, які живуть у тому 
чи іншому селі. Вибори закінчують-
ся, а сваритися із сусідами ніхто не 
хоче.     

«Творчо» підійшли до підрахун-
ку голосів у виборчому окрузі №21. 
Тут члени окружної виборчої комісії 
в телефонному режимі розподілили 
між ДВК з різних районів графік зда-
чі документів і бюлетенів.

Спостерігачам ОПОРИ стало ві-
домо, що члени ДВК Ковельського 
району, зокрема села Прип’ять, по-
винні здати документи о 12 годині 

дня 29 жовтня, а ДВК у селі Кукуріки 
Старовижівського району аж о 16.00 
цього ж дня.

Окрім того, ДВК села Нові Ко-
шари привезла документи в ОВК 
близько одинадцятої ночі 28 жов-
тня. Участь у транспортуванні до-
кументів брало лише троє членів 
комісії. Однак ОВК не стала відразу 
приймати їх від членів комісії та по-
радила їм зачекати до 24.00, мотиву-
ючи це тим, що члени ДВК зможуть 
отримати винагороду за роботу в 
комісії за дві доби.

ОПОРА вважає такі випадки 
порушенням законодавства, адже, 
по-перше, ДВК зобов’язана невід-
кладно після складення протоколу 
про підрахунок голосів доставити 
всю виборчу документацію в ОВК. 
Встановлення будь-яких часових 
рамок здачі документів є порушен-
ням. Крім того, по-друге, транспор-
тування документів здійснюється 
обов’язково чотирма членами комі-
сії, серед яких повинні бути голова 
та заступник комісії. По-третє, за-
сідання ОВК повинно розпочатися 
одразу ж після закінчення голосу-
вання. Тому ОВК зобов’язана негай-
но прийняти документи від ДВК.
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На Волині рахували голоси з порушеннями 

У західних областях 1 лис-
топада хмарно, опади. Вночі 
+1...0°C, вдень +2...+9°C. 2 лис-
топада хмарно, можливий дощ. 
Температура вночі +9...+10°C, 
вдень +10...+11°C.  3 листопада 
хмарно, без опадів. Вночі +6... 
+7°C, вдень +8…+9°C. 

У північних регіонах 
1 листопада ясно. Вночі 
+0...+3°C, удень +5...+7°C. 2 
листопада хмарно, дощ. Уно-
чі +4...+5°C, вдень +6...+7°C. 3 
листопада похмуро, дощ. Уно-
чі +4..+5°C, вдень +6...+7°C. 

У Києві 1 листопада ясно, 
без опадів. Уночі +1…+4°C, 
вдень +7...+8°C. 2 листопада 
похмуро, дощ. Вночі +6…+7°C, 
вдень +7...+8°C. 3 листопада 
хмарно,  дощ. Уночі +6… +8°C, 
вдень +8...+9°C.

У східних регіонах 1 
листопада ясно, сухо. Вно-
чі +2...+4°C, вдень +5…+8°C. 
2 листопада сонячно. Вночі 
+1...+4°C, вдень +8...+6°C. 3 
листопада похмуро, дощ. Вно-
чі +5...+6°C, вдень +6...+7°C.

У південних областях 1 
листопада буде сухо. Вночі 
+10...+11°C, вдень +12...+14°C. 
2 листопада похмуро, можли-
вий дощ. Вночі т +12...+15°C, 
вдень +16...+18°C. 3 листопа-
да хмарно з проясненнями, 
без опадів. Нічна температура 
+11...+13 °C, денна +14...+15°C. 
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