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Події
Росія почала
«анексувати»
східний регіон
Латвії

В

латвійському історичному
регіоні Латгалія неподалік
російсько-латвійського кордону
з’явились активісти, які агітують за приєднання до Росії. Про
це розповів голова ради Краславського краю Гунарс Упенієкс,
пише «Європейська правда» з
посиланням на латвійське видання Diena.
«Активісти приходять до людей додому, роздають буклети і
розповідають про можливості
приєднання Латгалії до Росії.
Вони ходять до шкіл та інших
громадських установ. Хтось говорив про гроші, які пропонують
особам, котрі обіймають керівні
посади, щоб керівники колективів переходили на бік агітаторів»,
— розповів Упенієкс.
На його думку, заможних
людей така агітація не переконає, але «бідних простіше переконати в тому, що великий сусід
може бути порятунком».
Водночас керівники інших
латгальських органів самоврядування не вважають, що в регіоні виникла загроза.
Зокрема, голова ради Лудзенського краю Аліна Генделе
стверджує, що, за винятком дій
кількох людей похилого віку в
колишній партії Ліндермана, в
місті й краї ситуація спокійна.
Зі свого боку, заступник голови ради Зілупського краю зазначив, що місцеві мешканці не
збираються «підписуватися під
дурницями». «Чому так погано
думають про наш край? У нас
живуть найбільші патріоти Латвії! Людям тут доводиться більше думати про побутові речі, у
них немає часу підписуватися
під дурницями», — сказав чиновник.

Курс може добігти
до 20 гривень за долар
Про це пише у своєму блозі керівний партнер
компанії Capital Times Ерік Найман. «Те, що
відбувається на валютному ринку, найгірше
позначається на бізнесі імпортерів, які не можуть
відбивати девальвацію підвищенням цін, адже
в реальності доходи населення не ростуть
девальваційними темпами. Страждають також
бізнес і населення, котрі мають валютні кредити»,
— пише експерт.
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Постійний представник України в Організації
Об’єднаних Націй Юрій Сергєєв заявляє, що Росія
готує повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це дипломат написав у своєму мікроблозі
у «Твіттері». «Я думаю, що ООН повинна бути
якомога швидше поінформована про те, що Росія
планує провести повномасштабне вторгнення на
територію України. Останні факти доводять це і не
залишають жодних сумнівів», — написав постійний представник України в ООН.

на такому місці із 162-х опинилася Україна в рейтингу країн,
які найбільше постраждали від
тероризму. 82% всіх терактів
сталися в Іраку, Афганістані,
Пакистані, Нігерії та Сирії.

«Дєльож» кабмінівських портфелів.
Хто на що претендує
Переговори з кадрових питань
другого уряду Арсенія Яценюка
проходять складно, але, схоже, вже
вийшли на фінішну пряму. За інформацією «ДеПо», найближчим часом
усі прізвища міністрів можуть бути
остаточно узгоджені між представниками майбутньої коаліції.
Цілком очевидно, що наступний
уряд буде працювати без «свободівців», які «пролетіли» повз Верховну
Раду, а також без так званих міністрів «від Майдану», що показали
свою повну неефективність.
Якщо ж говорити про головні кадрові «тренди» майбутнього
уряду, то на цей момент усе складається таким чином, що Яценюк,
незважаючи на серйозний опір із
боку союзників по майбутній коаліції, все-таки зберігає за собою
кістяк у Кабміні. Звичайно, якби не
перше місце «Народного фронту» за
списками, він навряд чи міг би про
це навіть мріяти. А так вийшло, що
будь-які спроби відібрати в Арсенія
Петровича важливі пости були приречені на провал...
Проте це зовсім не означає, що
немає боротьби. Найбільше питань
серед сторін викликало крісло міністра внутрішніх справ. Через нього
між переговорними групами йшли
затяжні та запеклі бої. Подейкували, що Петро Порошенко не проти
бачити на чолі МВС нинішнього
Генпрокурора Віталія Ярему. Однак
Арсен Аваков за підтримки губернатора-олігарха Ігоря Коломойського
все ж намагається втриматися на
своєму місці.
А Ярему тепер сватають у крісло
секретаря РНБО, яке є вакантним
із початку серпня після звільнення
Андрія Парубія. Головний пост у будівлі на вулиці Різницькій у такому
разі, найімовірніше, обійме нинішній заступник Яреми Віктор Шокін.
Правда, у Шокіна є другий варіант
— його готують на пост глави створюваного Антикорупційного бюро.
Також із людей Яценюка гарантовано залишаються в своїх кріслах
міністр юстиції Павло Петренко та
глава Мінсоцполітики Людмила Денисова. Ймовірно, жодних проблем
не виникне й у міністра Кабінету Міністрів Остапа Семерака.
Набагато складніша ситуація з

Україна повертає на озброєння
найпотужніші в світі гаубиці «Піони»

бройні сили України активно
відновлюють легендарні радянські самохідні артилерійські установки 2С7 «Піон». Про це йдеться у
відео, оприлюдненому на YouTube.
Зокрема, над відновленням однієї з найпотужніших артилерійських систем світу працюють на
ремонтному артилерійському підприємстві Міністерства оборони
України у Рівному.
Військові кажуть, що це дуже
потужна зброя: снаряд вагою 100 кг
може подолати відстань майже у
50 км. 203-міліметрова гармата
«Піон» може за 2 хв здійснити три
постріли. «В свій час вона розроблялася і передбачалась для стрільби
ядерними боєприпасами», — каже
військовий.
За словами співробітників заводу, «Піони» не експлуатувалися
дуже довго. «Однак так склалася

Росія готує повномасштабне
вторгнення в Україну

ситуація в країні, що ми змушені
зняти зі зберігання і привести ці машини у бойовий стан і приступити
до захисту своїх рубежів», — зазначають військові.
 ДОВІДКА

2С7 «Піон» — це радянська самохідна гаубиця, призначена для
знищення особливо важливих
об’єктів і засобів ядерного нападу
в тактичній глибині на відстані
до 47 км. «Піон» може стріляти
як ядерними, так і звичайними
боєприпасами. Військові експерти
кажуть, що вперше і востаннє ці
установки використовувалися у
російсько-грузинській війні ( «війна 888»).
Нагадаємо, у 1996 році Україна
відмовилася від використання
«Піонів» і передала їх на зберігання
за умовами здачі ядерної зброї.

економічним блоком уряду. Голови
Мінфіну Олександра Шлапака, прогнозує видання, в наступному Кабміні не буде. На його місце готують
нинішнього главу «Ощадбанку»,
близьку до Яценюка людину ще з
часів проживання в Чернівцях —
Андрія Пишного. А от хто очолить
Мінекономіки, поки невідомо. Не
виключено, що це крісло дадуть на
відкуп «юним даруванням» із «Самопомочі». Тим більше, що це хороший привід подивитися, чи зможе
молодь хоч щось змінити в закостенілій системі цього відомства або ж
займатиметься піаром, як це успішно робив Павло Шеремета...
Віце-прем’єри в Яценюка точно
представлятимуть Президента. Замість «свободівця» Олександра Сича
гуманітарним блоком уряду опікуватиметься Микола Томенко (хоча
його наполегливо сватали в міністри
освіти), який у першому уряді Юлії
Тимошенко 2005 року теж обіймав
цю посаду. В свою чергу Володимир
Гройсман, якого буквально кілька

тижнів тому розглядали як одного
із претендентів на спікерське крісло, схоже, залишається у виконавчій
владі та завідуватиме регіональним
розвитком, будівництвом і ЖКГ. Ну
і, звичайно ж, улюбленою «іграшкою» — горезвісною децентралізацією. Не збирається чіпати Президент
і свою квоту в уряді, передбачену
Конституцією: МЗС залишається за
Павлом Клімкіним, а Міноборони —
за Степаном Полтораком.
Якщо говорити про гуманітарний блок, то Міністерство культури,
найімовірніше, очолить Оксана Білозір, яка на парламентських виборах потрапила в список БПП під номером 80, що виявився непрохідним.
Варто відзначити, що в Оксани Володимирівни є досвід міністерської
роботи: вона була міністром культури в уряді Юлії Тимошенко зразка
2005 року. Подейкують, що в ті часи
потрапила в Кабмін за протекцією
тодішнього секретаря РНБО Петра
Порошенка. Сергію Квіту вже гарантували, що він залишається на поса-

ді міністра освіти. МОЗ практично зі
100-відсотковою гарантією очолить
Ольга Богомолець, яка не опинилася
в уряді Яценюка на початку березня
тільки через те, що їй замість поста
міністра охорони здоров’я спеціально створювали посаду віце-прем’єра
з питань здоров’я. Однак повноважень у віце-прем’єра практично не
було, тому Богомолець від пропозиції відмовилася. Незрозуміло також,
хто прийде на заміну нинішньому
міністру молоді та спорту Дмитрові
Булатову.
Недавня історія з викликами в
Генпрокуратуру глави Мінпаливенерго Юрія Продана нібито у зв’язку
з порушеннями при закупівлі вугілля в ПАР свідчить, що шанси Юрія
Васильовича втриматися в Кабміні
невисокі. Серед можливих кандидатів на це крісло називають Олександра Домбровського, який є одним
із представників найближчого кола
Президента. Проте все залежатиме
від «кон’юнктури ринку».
Тривають пошуки нового міністра інфраструктури. На цю посаду нібито проситься «ющенківець»
Віктор Бондар, однак проти його
кандидатури є серйозний опір. Дуже
вже одіозний персонаж. Бондар
став наймолодшим членом уряду, в
29 років будучи призначеним міністром транспорту і зв’язку за часів
прем’єрства Юрія Єханурова. Після
цього він два роки очолював Дніпропетровську ОДА і пішов після
приходу Януковича. Однак і тут Віктор Васильович не загубився, ставши заступником глави Державної
митної служби Ігоря Калєтніка. Потрапивши у ВР в 2012 році, Бондар
став «регіоналом», перефарбувавшись тільки в самий розпал подій на
Майдані.
Правда, є низка міністерств,
стосовно яких немає навіть попереднього рішення. Наприклад, щодо
раніше «свободівських» МінАПК
і Мінекології. Втім, тут варіанти у
Президента повинні бути. Як-не-як,
ці галузі все-таки є профільними
для глави держави...
Звісно, остаточні прізвища претендентів на міністерські крісла стануть відомі найближчим часом. Не
виключено, що ми побачимо зовсім
інші імена. Адже процес переговорів
ще триває.

Як виглядатиме Верховна Рада нового скликання

У

же сьогодні можна приблизно
сформулювати, як виглядатиме
Верховна Рада з огляду політичних
партій, які пройшли до парламенту.
Блок Петра Порошенка нараховуватиме 151 мандат, «Народний фронт»
— 84, «Самопоміч» — 33, Опозиційний блок — 29, Радикальна партія —
20, «Батьківщина» — 18, «Свобода» —
6, Тігіпко — 1, «ЗАСТУП» — 1, «ПС»
— 2. 78 — самовисуванці. Фракційна
належність більшості з них поки що
незрозуміла.
Остаточні дані підрахунку базуються на аналізі результатів виборів
у пропорційній частині та в мажоритарних округах. Фракційна приналежність більшості самовисуванців
поки невизначена. Ймовірно, вони
розділяться на пропрезидентську та
пропрем’єрську частини. Не виключено, що частина самовисуванців
створять свої групи або залишаться
позафракційними, даючи свої голоси
коаліції чи опозиції з окремих питань
і на окремих умовах.
31 жовтня стало відомо, що
18 кандидатів-самовисуванців,
які
виграли вибори в одномандатних
округах, уже домовилися про приєднання до команди Блоку Петра
Порошенка. Конфігурація сил у майбутньому парламенті показана на зображенні з урахуванням цього факту.
Представники майбутніх фракцій
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Блоку Петра Порошенка, «Народного
фронту», «Самопомочі», Радикальної
партії Олега Ляшка та «Батьківщини»
домовилися про створення парламентської більшості у форматі своїх
фракцій. Плюс можливе приєднання
представників Свободи (6 депутатівмажоритарників). Це значить, що ко-
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аліція влади в майбутньому скликанні повинна налічувати конституційну
більшість у 312 голосів. Потенційні
учасники коаліції домовилися ніколи
не приймати в більшість членів Опозиційного блоку і депутатів, які голосували 16 січня 2014 року за диктаторські закони.

