
Мінфін пообіцяв, що найближ-
чим часом українці, які взяли 

кредити у валюті, повертатимуть 
їх не за нинішнім курсом долара у 
12-13 грн, а за тим, що був на по-
чатку цього року — 8 грн. Законо-
проект уже направили у Верховну 
Раду і міністр фінансів Олександр 

Шлапак сподівається, що парла-
ментарі його затвердять на почат-
ку вересня. Про це пише «Укрін-
форм». Водночас Шлапак уточнив, 
що новими умовами повернення 
кредитів зможуть скористати-
ся лише ті, хто вчасно повертає 
банкам кошти. «Ми обраховуємо 
в гривні ту суму, яку станом на 1 
січня сплачував громадянин, від-
повідно до кредитної позики. Саме 
цю суму він буде сплачувати нада-
лі. Різницю, яка виникає в курсі 
між 12 і 8, ми зачіпляємо на кінець 
договору, який буде укладений. За 
умови, що громадянин буде чемно 
платити без затримок ці свої пла-
тежі за курсом 8, анулюється цей 
хвіст, який він мав би заплатити 
за курсом 12. Якщо він не платить 
— повертається курс 12, і з ним 
починає банк розбиратися відпо-
відно до існуючих процедур», — 
пояснив Шлапак. Міністр фінансів 
зазначив, що в законі закладено і 
деякі обмеження щодо кредитних 
угод. «Якщо у тебе десять квартир 
— так не буде. Про одну квартиру 
можемо говорити, якщо для влас-
ного проживання. Якщо це комер-
ційний проект — ризикуй разом з 
усіма», — наголосив Шлапак.
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Валютні кредити українці повертатимуть 
за курсом 8 гривень за долар 

Товарообіг України з МС впав на 
30% 
Про це повідомив президент України Петро Порошенко, 
виступаючи на зустрічі високого рівня Україна-ЄС-Євразійська 
трійка, в Мінську у вівторок. «Уже сьогодні, навіть без 
застосування яких би то не було заходів, наш торговий оборот 
з МС впав на 30%. Це є невигідним як для України, так і для 
наших партнерів по МС. І ні в якому разі не можна допустити 
подальших погіршень умов торгівлі», — сказав Порошенко.
Він висловив переконання, що сторони повинні прагнути 
досягнення взаємовигідної ситуації в сфері торгівлі.

23
стільки мільйонів гривень ви-
ділив Кабінет міністрів України 
на забезпечення житлом сімей 
загиблих у ході АТО військо-
вих.

24 серпня  минуло 30 днів з часу 
розпаду коаліції парламентської 
більшості.  Президент отримав 
право розпустити парламент, яким 
і скористався. За словами глави 
держави, суспільство вимагає пере-
завантаження влади, тому бажання 
народу ігнорувати не збирається.  
Та чи  очистять позачергові вибори 
головний законодавчий орган  
країни від корупціонерів, про-
дажних політиків та  пустоголових 
кнопкодавів? 

ВИБОРИ БЕЗ ВИБОРУ

 Швидше за все, нічого суттєвого 
не відбудеться. Ні про які відкриті 
списки за пропорційною системою 
сьогодні говорити вже не доводить-
ся. 12 та 14 серпня Верховна Рада 
відхилила саме включення до поряд-
ку денного законопроектів про вдо-
сконалення виборчого законодав-
ства. Тобто, як голосували за кота 
в мішку, так і будемо голосувати. 
Звідси, не виключається, що україн-
ці знову побачать у парламенті ті ж 
самі одіозні фігури, які 23 роки гно-
били та нищили Україну.

Залишається і мажоритарна сис-
тема. Найкращі шанси отримати кви-
ток народного депутата є у тих, хто 
володіє великим капіталом. Переві-
рено часом: гроші мають неабияку 
силу. Комп’ютер купив, морозивом 
пригостив, таку-сяку дорогу зробив, 
в школі спорт-майданчик встано-
вив… і на п’ять років забезпечив себе 
і процвітання своєму бізнесу. 

Найбільші шанси пройти у 
парламент є у партій «Удар» Клич-
ка та «Солідарності» Порошенка, 
«Батьківщини», «Радикальної пар-
тії» Ляшка, «Свободи» Тягнибо-
ка.  Можливо, на сході з невеликим 
процентом проб’ється  «Сильна 
Україна» Тігіпка. Є шанси пройти у 
парламент партії Вадима Рабіновича 
«Всеукраїнське об’єднання «Центр», 
який цьогоріч балотувався в пре-
зиденти. Красиві лозунги, приємні 
слуху речі… Що за ними — поки не 
відомо. Але тут питання, як прохо-
дитимуть самі вибори. Зрозуміло, в 
регіонах, де ідуть бої, вони не від-
будуться, а якщо й відбудуться, то 
тільки в тих населених пунктах, де 
стабілізувалась ситуація. І то, треба 

пам’ятати, що виборців буде обме-
жена кількість. Багато людей виїха-
ло за межі областей: частина в Росію, 
частина розсмокталась по всій Укра-
їні, в основному без реєстрації. Від-
повідно голосувати не будуть. Тобто 
шанси збільшити свою присутність 
у Верховній Раді мають лише при-
хильні до Президента партії з неві-
домими або аж дуже відомими об-
личчями.

Не виключено, що заради прохо-
дження в парламент, всі без винятку 
політичні сили намагатимуться для 
підняття свого рейтингу залучити 
найбільш яскраві постаті. Якщо до 
цього часу в прохідний список вклю-
чали артистів, то сьогодні це можуть 
бути відомі військові, нацгвардійці, 
самооборонівці... Тобто спекуляція 
іменами не виключається, навпаки 
абсолютно реальна річ. Єдине, чи 
самі армійці захочуть підтримати 
політиків, зважаючи на їх ставлення 

до ситуації, що склалась в державі, і 
обіцянки повернутись із фронту та 
навести в країні порядок.

Щодо прохідного бар’єру. На 
сьогодні він становить 5%.  Дехто 
з депутатів, а саме ті, хто пов’язує 
своє майбутнє з Порошенком, ще 
не так давно висловлювалися за під-
няття прохідного бар’єра до 7%. Це 
дало б їм можливість без проблем 
створити в парламенті пропрези-
дентську більшість. Ті, хто почуває 
себе невпевнено, прагнули опустити 
його до 3% з надією хоч таким чи-
ном пробити собі дорогу у Верховну 
Раду. Не вийшло.

Не пройшов варіант і голо-
сування  Блоками. Якби Верховна 
Рада прийняла цю норму, шанс  по-
трапити до Верховної Ради мали б 
дрібні партії. Найбільший процент 
прохідності в такому випадку  про-
гнозували Блоку під іменем Поро-
шенка, де б об’єднались «Удар» та 

«Солідарність». Соціологи давали їм 
разом не менше 30% голосів, але це 
при умові, що вибори мали пройти 
в найкоротший термін. Відсутність 
економічних реформ, затяжна війна 
з кожним новим днем понижувати-
ме рейтинг нинішньої влади. 

Очікувано нарощує передвибор-
чі м’язи Радикальна партія Ляшка. 
Його походеньки з вилами, близькі 
народу гарячі виступи роблять свою 
справу. Рейтинг росте як на дріж-
джах. Хоча, як показує практика, в 
більшості випадків крикуни і ті, що 
поряд з ними, насправді в реально-
му житті виявляються абсолютно 
неспроможними робити якісь кон-
кретні справи. І це потрібно вибор-
цям добре усвідомити, якщо не хо-
чуть  позбавити країну її розвитку 
ще на п’ять років. 

НЕ ПОМИЛИТИСЬ У ВИБОРІ

Українці цього разу, можливо,  як 
ніколи раніше, повинні надзвичайно 
серйозно підійти до виборів. По-
перше, треба пам’ятати, що 225 де-
путатів із 450 обиратимуться за ма-
жоритарною системою. В основному, 
по мажоритарці, як уже попередньо 
сказала, йтимуть  люди великого біз-
несу. Методи їх агітації прості і нео-
дноразово апробовані на виборцях 
— «купівля» голосів. Це не завжди 
пряма дача грошей, хоча цей елемент 
обов’язково присутній. Соціологи  
називають цифри 3 - 5 мільйонів. 
Стільки умовно одноразово тратить 
кандидат на виборчу кампанію. Зви-
чайно, з депутатством сума повер-
нення множиться в сотні разів. Тому  
комп’ютери, дороги, дитячі майдан-
чики і т.д. і т.п. — це малесенькі ви-
трати з можливими подальшими 
серйозними власними фінансовими 
накопиченнями. Накопичення — це 
не тільки високі зарплати, привілеї, 
пільги, це в першу чергу — лобію-
вання бізнес-інтересів. А вони вже 
вимірюються сотнями мільйонів.

А найстрашніше те, що ці люди 
за гонитвою задоволення власних 
інтересів нищать економіку, дуже 
легко продають державу. Яскравий 
приклад — війна. Не було б сьогод-
ні в Україні війни, якби нинішній 
склад парламенту не проголосував 
за закони від 16 січня, спрямовані 
на обмеження прав та свобод грома-

дян, серед яких доступ до інформа-
ції, вільне вираження своїх поглядів 
та переконань, запровадження цен-
зури в засобах масової інформації, 
заборона масових громадських про-
тестів, зокрема носіння шоломів та 
масок, заборона пересуватись ав-
токолоною в кількості п’яти тран-
спортних одиниць і т. п., за що про-
понувалось притягати порушників 
(нас із вами) до відповідальності — 
не тільки адміністративної, а й кри-
мінальної — що відповідно й ско-
лихнуло суспільство та «викинуло» 
на вулиці сотні тисяч людей. Одна 
частина суспільства зажадала зміни 
влади, інша — посягла на територі-
альну цілісність держави. І в одному, 
і  іншому випадку ми повинні за-
вдячувати народним депутатам, які 
своїми діями розпалили ворожнечу 
серед населення. І тому їх балоту-
вання на новий термін, як би вони 
не виправдовували свої вчинки, або 
розповідали суспільству, що їх під-
писів під документами не було, все 
це брехня. Доклались, ще й добре до-
клались. До речі, сьогодні вони дуже 
активно популяризують себе мате-
ріальною підтримкою військових. 
На сьогодні це  один із найпошире-
ніших елементів «купівлі» виборців. 

Дуже уважно людям треба при-
дивитись і до місцевих висуванців, 
які не зуміли на хвилі революцій-
ного піднесення реалізувати себе 
як державні діячі. Швидко посівши 
місця у владі, в реальності показали 
себе абсолютними бездарами. Поса-
ди, як виявилось, їм не по зубах. 

Нагадаємо читачам, за півро-
ку діяльності нової влади Верховна 
Рада свідомо так і не спромоглась 
прийняти в цілому закон про лю-
страцію. Тільки в першому читанні 
і то цими днями. Тому чекаємо ста-
рих нових облич у бюлетенях для 
голосування. Але цього разу бажано 
не помилитись у виборі. В України 
немає часу: треба припиняти війну 
і відбудовувати економіку. Кожен 
день на рахунку. 

Галина ФЕДОРЕНКО
головний редактор 
газети «Відомості»
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Провал в усіх напрямках 

Офіційна статистика свідчить, що 
Україна зустрічає цьогорічний 

День незалежності всього в кроці від 
прірви. В I півріччі реальний ВВП 
впав на 3% — в 2,3 рази більше, ніж 
рік тому. Тільки в II кварталі еконо-
міка стала менше на 4,7%. Моторош-
ні тенденції, які було неможливо 
уявити ще рік тому, коли країна від-
значала свій 22-й День незалежності 
і прагнула в прекрасне європейське 
майбутнє. 

Надії, які плекав прем’єр Арсеній 
Яценюк на пожвавлення виробни-
цтва в результаті девальвації грив-
ні, не виправдалися. Тільки в липні 
2014 промвиробництво обвалилося 
на 12,1%, найбільше постраждали 

видобуток вугілля, машинобуду-
вання, хімпром, металургія — га-
лузі, сконцентровані в основному 
в охопленому війною Донбасі. Але 
промвиробництво падає і в мирних 
регіонах — наприклад, в Києві воно 
скоротилося відразу на 17%. 

Трохи краща ситуація в сільсько-
му господарстві. Воно за півроку ви-
росло на 3,4%, але це зростання в 4,4 
рази менше, ніж рік тому. Сільсько-
господарські ресурси проїдаються: 
якщо в I півріччі минулого року 
запаси зерна зросли на 1,3 млн, то 
в цьому — скоротилися на 0,6 млн. 
Поголів’я великої рогатої худоби в 
минулому році зросло на 3%, цього 
року - зменшилася на 3,2 %. 

Торік економіка стагнувала че-
рез слабкість основних торговель-
них партнерів — Росії та країн ЄС. 
Фінансово-економічний блок Каб-
міну під керівництвом Сергія Арбу-
зова стимулював її через розвиток 
внутрішнього попиту. Третій рік 
поспіль утримувалися на нульовому 
рівні інфляція і курс долара, дуже 
помірно підвищувалися тарифи, а 
зарплати і пенсії регулярно підви-
щувалися. Як результат, в українців 
були гроші, в I півріччі минулого 
року вони купили в магазинах на 
10% більше товарів, ніж роком ра-

ніше. 
Зараз економіка не може не па-

дати. Війна на сході все ніяк не за-
кінчиться, торговельні відносини з 
Росією близькі до повного розриву, 
через що експорт вже скоротився 
майже на 20%. Євросоюз так і не 
зміг замінити Україні Росію як тор-
гового партнера, а 60-відсоткова 
девальвація не допомогла ні зрос-
танню експорту, ні внутрішньому 
виробництву - українцям просто не 
має за що купувати товари та послу-
ги, імпорт же став вкрай  дорогим. 
Не врятує економіку і сільське гос-
подарство: Яценюк вже визнав, що 
Україна втратила через війну 15% 
врожаю, а світові ціни на кукурудзу і 
пшеницю за останні три місяці впа-
ли 25-30%. 

Кабмін Яценюка тільки душить 
економіку новими податками і по-
зиками. Якщо НБУ за часів Сергія 
Арбузова і Ігоря Соркіна витрачав 
золотовалютні резерви на підтрим-
ку курсу гривні і розрахунок з іно-
земними кредиторами без нових 
позик за кордоном, то при Кубіву і 
Гонтаревій вони зменшилися з $ 20 
млрд до $ 16 при обвалі національ-
ної валюти, а держборг зріс аж в 1 , 5 
рази до 821,8 млрд. грн.

О. ОХРИМЕНКО

Актуально

Росія готується до прориву в 
Україну 
Неподалік від пропускного пункту Гуково Росія 
зосередила велику колону військової техніки, яка, 
ймовірно, спробує прорватись в Україну. Про це 
заявив речник РНБО Андрій Лисенко. «На кордоні 
з Україною неподалік Гуково Ростовської області 
РФ виявлено близько 100 одиниць військової 
техніки, в тому числі танки, БМП, вантажівки, 
системи «Град», які, ймовірно, планують 
відправити в Україну», — розповів Лисенко.

Вибори стартували. Чого чекати українцям
Обіцянки влади змінити виборчу систему залишились лише обіцянками


