
Партіям «Самопоміч» і «ЗА-
СТУП» симпатизує дедалі 

більше українців. Про це під час 
прес-конференції в Києві заявив 
директор дослідницької компанії 
«Актив-груп» Андрій Єременко. 
Він пояснив це тим, що люди ба-
жають бачити в новому парламенті 
нових людей. 

За даними соціологічних до-
сліджень, 26  жовтня на дільниці 
планують прийти 56% українців. 
Приблизно 15% поки не впевне-
ні у своєму виборі. 37% опитаних 
збираються віддати свої голоси за 
«Блок Петра Порошенка». А «Сво-
бода» та «Радикальна партія» втра-
чають свої позиції. 

«Колишні прихильники політ-
сили Ляшка переходять до «Бать-
ківщини», у межах 2%, а частина 
— до аграрної партії «ЗАСТУП», 
у межах 3,2%», — сказав директор 
дослідницької компанії «Актив-

груп» Андрій Єременко. 
Крім цього, він зазначив, що 

через зміну електоральних вподо-
бань українців аграрна партія деда-
лі більше укріплює свій політичний 
рейтинг. 

«Якщо «Самопоміч» — це 
партія міст, то із «ЗАСТУПом» 
ситуація абсолютна дзеркальна. 
Від’їжджаємо 100  км від Києва й 
бачимо в селах дуже пристойний 
результат. Сьогодні за «ЗАСТУП» 
готові проголосувати 7,8% україн-
ців серед людей, які визначилися у 
своєму виборі», — сказав директор 
дослідницької компанії «Актив-
груп» Андрій Єременко. 

На думку політичного аналі-
тика Тетяни Лупової, партія «ЗА-
СТУП» стала одним із найяскра-
віших новачків цієї передвиборчої 
кампанії. 

«ЗАСТУП» — єдина партія, 
котра декларує, що буде захищати 

інтереси села. Її підтримує досить 
велика частка електорату — при-
близно 30–40% населення України, 
які розуміють проблеми села, так 
чи інакше живуть у селі чи близькі 
до сільського населення. І вони хо-
чуть бачити нових людей у владі», 
— сказала Тетяна Лупова. 

Вона зазначила, що 7,8% «ЗА-
СТУПу» — ще не найвищий по-
казник політсили, і ця цифра, най-
імовірніше, буде зростати. 

«Є деякий люфт для добиран-
ня певного відсотка серед тих, хто 
ще не визначився. Останній тиж-
день зазвичай дещо змінює ре-
зультати», — сказала політичний 
аналітик. 

Соціологічні дослідження про-
водилися в усій Україні, окрім 
Криму та непідконтрольних укра-
їнській владі територій Донбасу. 
Було опитано 1246 респондентів. 
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1111Схеми виділення ділянок 
учасникам АТО повинні бути 
прозорими 
При виділенні земельних ділянок учасникам АТО 
потрібно враховувати думку жителів територіальної 
громади і дотримуватися принципів відкритості, на-
голосив голова Волинської ОДА Володимир Гунчик. За 
його словами, почастішали випадки, коли при виділенні 
земельних ділянок починаються спекуляції. Тому голови 
райдержадміністрацій мають прозвітувати перед грома-
дою про хід виділення земельних ділянок. 

«Луцькводоканал» 
модернізує систему 
водопостачання Луцька 
Для забезпечення надійного та безперебійного 
постачання питної води населенню КП «Луцькводо-
канал» проводить заміну застарілих енергоємних 
глибинних насосів та електрообладнання на арте-
зіанських свердловинах, що дозволить покращити 
якість і стабільність надання послуг і зменшить спо-
живання електроенергії. Загальна вартість нового 
обладнання — 600 тис. грн. 

Сім’ї загиблих бійців терміново потребують 
перекриття дахів будинків

Партизани 
Донецька 
знищили роту 
російського 
спецназу 

У Луцьку вчили, як 
діяти 
у разі масового 
ураження 

Дві сім’ї загиблих бійців АТО 
потребують термінового пере-

криття дахів будинків, у яких вони 
проживають. Про це повідомляє 
самооборонівець, співкоординатор 
Волинського обласного центру до-
помоги бійцям АТО Сергій Рижков.

Ідеться про сім’ю загиблого ак-
тивіста Самооборони Волині ай-
дарівця Олега «Сєрапатіста» Ми-
хайлова. Так, Дернівська сільрада 
(Ківерцівський район) закупила 
його родині шифер для крівлі. Про-
те їм потрібні спеціалісти, які б мо-
гли накрити дах новим шифером. 
Загалом же така робота обійдеться у 
кілька тисяч гривень. 

Тож Рижков пояснює, що волон-
тери будуть раді, якщо знайдуться 
люди, які можуть безкоштовно на-
крити дах або ж оплатити таку робо-
ту найманим працівникам. 

Гірша ситуація у сім’ї загиблого 
бійця 51-ї механізованої бригади 
Анатолія Федишина. Його сім’я — 

дружина та двоє дітей — проживає 
у місті Любомлі. Для даху їхнього 
будинку потрібні кошти і на матері-
ал, і на роботу. За попередніми під-
рахунками, це обійдеться у 14 тисяч 
гривень. 

Звертаємося до всіх небайдужих, 
аби вони допомогли сім’ям Героїв, 
що полягли заради нашої країни. 

За деталями звертайтеся до Сер-
гія Рижкова по тел. (050) 661 73 73. 

Після того як проукраїнські 
«партизани» взяли на себе 

відповідальність за вибух у До-
нецьку, яким 20 жовтня було 
знищено склади зброї бойовиків, 
вони заявили ще про одну акцію. 
Користувач Johan Karlsen у своє-
му Facebook заявив, що в ніч на 
на 21 жовтня група «партизан» 
знищила роту російського спец-
назу, яка прибула із Єкатерин-
бурга. Підтвердження знищен-
ня російського спецназу поки 
немає. Нагадаємо, на початку 
вересня батальйон «Кавказ», що 
воює на боці сил АТО, повністю 
вирізав артдивізіон — загинули 
60 російських солдатів.

Сергій Тігіпко має право критику-
вати владу — і не тільки тому, що 
сьогодні він в опозиції. В 1998-му та 
2010-му роках Тігіпко працював у 
Кабміні: що таке економічна криза, 
він знає не з чуток. Лідер «Сильної 
України» здивував «k:», заявивши, 
що його цікавлять не стільки відсо-
тки голосів, скільки увага розумно-
го виборця. 

«Я ХОЧУ РОЗМОВЛЯТИ 
З РОЗУМНИМ ВИБОРЦЕМ» 

— Сергію Леонідовичу, частина 
ваших колишніх колег відмовилася 
брати участь у дострокових вибо-
рах, мотивуючи це тим, що велика 
кількість громадян фізично не змо-
же проголосувати, тому волевияв-
лення не відповідатиме стандартам 
демократії. Ви ж вирішили йти на 
вибори. Які ваші контраргументи? 

— Люди сьогодні не довіряють 
владі. І, мабуть, найбільшою недові-
рою з усіх владних інститутів корис-
тується саме Верховна Рада. Усунути 
її можна тільки демократичними ви-
борами, іншого шляху не існує. 

В ідеальному варіанті вибори 
слід було би поєднати з реформою 
виборчого законодавства. Якби 
вони проходили виключно за про-
порційною системою, а списки пар-
тій були відкритими — ми б отрима-
ли нову якість парламенту, відійшли 
б від корупції у Раді, яку породжу-
ють депутати-мажоритарники та 
через яку, власне, існує така недовіра 
до парламенту. Але в нинішньому 
варіанті доведеться розраховувати 
виключно на партійну відповідаль-
ність депутатів. 

— Чи важко вам було поверну-
ти довіру до «Сильної України»? 
Все-таки в якийсь момент ви зали-
шили партію... 

— І перебуваючи в «Сильній 
Україні», і поза партією я завжди 
сприймав політику прагматично. 
Адже що таке політика? Її квінтесен-
ція — це зарплата, пенсії українців, 
ціни, конкурентоспроможність кра-
їни. Я завжди говорив і продовжую 
говорити саме про це. 

Скажу відверто: я не прагну до 
результату в 30% або 40% виборців. 
Я хочу розмовляти з розумним ви-
борцем, налаштованим так само, як і 
я. Скільки таких? Вибори покажуть. 
А довіру можна заробити або ідея-
ми, або діями. Поки ти в опозиції — 
ставка все-таки на ідеї. А владу оці-
нюють тільки за діями. Мої ідеї, мої 
пріоритети чітко вибудувані: мир, 
порятунок економіки, відновлення 
соціальних стандартів. 

«ПОВНОВАЖЕННЯ ПОТРІБНО 

ПЕРЕДАТИ НА МІСЦЯ» 
— На яких умовах «Сильна 

Україна» могла б увійти до парла-
ментської коаліції? 

— Ідеальним був би варіант 
створення максимально широкої 
коаліції. Я би виставив дві умови. 
Перша: чітко і жорстко попередив, 
що якщо той розгул корупції, який 
ми сьогодні спостерігаємо, не зник-
не, — ми не перебуватимемо в ко-
аліції. Друге: негайне проведення 
реформ, які повинні привести до 
модернізації країни. Реформи мають 
відчути громадяни України та зо-
внішні інвестори. Це можуть бути 
і непопулярні реформи, але країну 
потрібно «зірвати» з мертвої точки. 

— Конституційна реформа — 
про неї в цьому зв’язку згадують 
у першу чергу. Виходячи з вашого 
досвіду віце-прем’єра, депутата — 
який варіант оптимальний? 

— Парламентсько-президент-
ська республіка в наших умовах 
менш небезпечна — це якщо з точки 
зору протидії корупції. Упевнений, 
що повноваження максимально по-
трібно передати людям, на місця. 
Практика інших країн показує, що 
завжди спрацьовує принцип: що 
ближчі кошти, що ближча відпові-
дальність до конкретної людини, то 
ефективніша робота влади. Люди 
сьогодні налаштовані жорстко, але 
конструктивно. І вони не дадуть міс-
цевим адміністраторам робити щось 
не так, красти, обманювати. 

— А що саме передавати на міс-
ця? 

— Більшість податків потрібно 
залишати на місцевому рівні, пара-
лельно делегуючи і відповідальність 
— за середню освіту, за охорону 

здоров’я. Місцева рада повинна ви-
рішувати питання про те, варто за-
крити школу чи лікарню або слід 
допомогти їм фінансами. Питання 
вивчення місцевої історії, вста-
новлення пам’ятників, свят — усе 
можна та потрібно максимально пе-
редати на місцевий рівень. Заробив 
більше регіон — нехай він із власних 
коштів заохочує своїх лікарів, учите-
лів, пенсіонерів. 

«ЛЮСТРАЦІЯ В НИНІШНЬОМУ 
ВИГЛЯДІ — ВІДВОЛІКАННЯ 
УВАГИ ВІД БОРОТЬБИ 
З КОРУПЦІЄЮ» 

— Якщо вже мова зайшла про 
Сінгапур. Як відомо, Лі Куан Ю ра-
див посадити трьох кращих друзів. 
Чи не хочете дати пораду нинішній 
владі, з кого почати? 

— Якби прокуратура працюва-
ла жорстко та суворо за законом, то 
більше половини нинішнього скла-
ду Кабінету Міністрів уже б сиділо. 
Подивіться на роботу митниці, по-
даткової, міністерств агрополітики, 
енергетики. Це все — корупція. Як 
кажуть бізнесмени, все залишилося 
на тому ж рівні, що і за Януковича, 
тільки хабарі ще й проіндексовано 
на рівень інфляції. 

— З іншого боку, є надії на лю-
страцію. Ви за відповідний законо-
проект не голосували, а чому? 

— Люстрація повинна перед-
бачати дві мети. Перша — зробити 
владу більш ефективною. Друга — 
менш корумпованою. 

Хтось прочитав і спробував ско-
піювати закони Польщі, Чехії, країн 
Балтії — але там це робилося зовсім 
інакше та з іншою метою. Тоді при-
бирали людей, які не мислили рин-

ковими категоріями. Але сьогодні 
ментальність українців уже зміни-
лась. 

Я би проводив люстрацію не 
виходячи з принципів: «хто був із 
Януковичем», «хто був комуністом». 
Тому що і за попередньої влади, і в 
епоху комунізму було багато розум-
них людей, патріотів і професіона-
лів. По своїй роботі в уряді скажу: 
багато хто до останнього боровся з 
корупцією і за Януковича. А потім 
йшли — добровільно чи примусово. 
Це — відволікальний маневр і зве-
дення політичних рахунків. Хотіли 
б прибрати корупціонерів — ниніш-
ній Кабмін розігнали б місяці три 
тому. 

«ГОЛОВНЕ — МИР. РЕШТУ 
ВИРІШАТЬ РЕФОРМИ» 

— Ви наполягаєте на негайних 
реформах. Але як поєднати прак-
тично воєнний стан і реформуван-
ня країни? Одне другому точно не 
заважає? 

— А що, власне кажучи, зава-
жає? Давайте подивимося з точки 
зору економіки. Війна — це різке по-
гіршення зовнішнього середовища 
для економіки та соціальної сфери. 
Якщо воно відбувається — є тільки 
один вихід: покращувати середови-
ще, тобто проводити реформи. 

Розмови про те, що інвестори 
в Україну все одно не прийдуть, — 
це брехня непрофесіоналів. У сві-
ті — величезний обсяг ризикового 
капіталу, який готовий приходити 
і купувати активи, що впали в ціні. 
Але для цього капіталу потрібна 
перспектива, йому потрібно бачити, 
що країна рухається в правильному 
напрямку. Така ж перспектива по-
трібна і вітчизняному бізнесу. 

Іншого шляху просто немає. За 
рахунок позикових коштів країна не 
виживе. Та й міжнародні фінансові 
організації даватимуть гроші тільки 
під реформи, під поліпшення еконо-
міки. 

— Тобто ви впевнені, що підви-
щити інвестиційну привабливість 
України можливо? 

— Так. Перш за все — потрі-
бен мир. Необхідно утримувати 
перемир’я, незважаючи на всі про-
вокації. Потрібно провести регіо-
нальну реформу: податки — усі, які 
можна, віддати на місця. Нарешті 
створити професійну армію. Все це 
можна було зробити ще два місяці 
тому. Ще раз підкреслюю: головне 
— мир, усе інше вирішать реформи. 
Але нинішній уряд — дуже непро-
фесійний. Там просто немає людей, 
які могли б і «текучку тягнути», і 
тримати хоча б середньострокові 
пріоритети. 

«ЗАСТУП» завойовує дедалі більше 
електоральних вподобань 

У Луцьку відбулися медич-
но-волонтерські навчання 

з відпрацювання дій і надання 
першої медичної та екстреної до-
помоги у разі виникнення над-
звичайних ситуацій, терактів. 
Для присутніх була змодельова-
на навчальна ситуація. На місце 
умовної трагедії прибули ряту-
вальники, які почали евакуйову-
вати потерпілих із приміщення у 
безпечну зону, де ними опікува-
лися працівники Центру екстре-
ної медичної допомоги та меди-
цини катастроф. На майданчику 
перед приміщенням навчально-
методичного центру Федерації 
профспілок Волинської області 
було розгорнуто рятувальний 
намет, медичний пункт. 

Політика
Сергій ТІГІПКО: 

Нинішній Кабмін нездатний змінити країну 


