
Західна Україна традиційно голосу-
вала найкраще. І все ж явка вибор-
ців у цьому році склала 46,5%, тоді 
як у 2010 році була 48,7%, менше 
ніж на 2% у порівнянні з черговими 
виборами 2010-го. Говорячи про 
явку в розрізі регіонів, серед-
ній показник в Західному регіоні  
становив — 51,4%, в центрі України 
— 46,6%, південних областях — 
41,1%, східних регіонах — 43,3%».

ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ В ДЕНЬ 
ВИБОРІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 
ГОЛОСУВАННЯ НА ВОЛИНІ

За результатами громадського 
спостереження Громадянська мере-
жа ОПОРА констатує, що виборча 
кампанія у Волинській області за-
галом була конкурентною, порушен-
ня в день голосування 25 жовтня не 
були масовими та не дають підстав 
ставити під сумнів результати воле-
виявлення. 

Протягом усього дня голосу-
вання спостерігачі ОПОРИ здій-
снювали комплексний моніторинг 
і фіксацію порушень — під час під-
готовчого засідання, голосування, 
підрахунку голосів виборців та при-
йняття виборчих документів тери-
торіальними виборчими комісіями. 

Загалом спостерігачі фіксували 
незначні порушення протягом дня 
виборів. Усі дільничні виборчі комі-
сії проводили повноважні засідан-
ня, із забезпеченням кворуму. Лише 
на 5% дільниць, де проводилося ко-
роткострокове спостереження, спо-
стерігачі повідомили, що вони не 
мали можливості слідкувати за всі-
ма виборчими процедурами під час 
ранкового засідання. Через недо-
статнє матеріально-технічне забез-
печення ДВК (зокрема відсутність 
сейфів) на 16% дільниць виборчі 
бюлетені зберігалися не в примі-
щенні дільничної виборчої комісії, 
а під час ранкового засідання тран-
спортувалися від інших комісій.

Частина порушень чи критич-
них ситуацій стала наслідком не-
належного знання законодавства 
чи організаційних прорахунків під 
час підготовки до дня виборів: не-
проставлення номерів дільниці на 
виборчих бюлетенях, помилки в 
бюлетенях щодо відомостей про 
кандидатів, наслідком чого стало 
невизнання бюлетенів належними. 

Найтиповішим порушенням в 

день голосування стало розміщення 
або поширення агітаційних матеріа-
лів, поширення листівок з елемента-
ми чорного піару. Були зафіксовані 
спроби винесення виборчих бю-
летенів за межі дільниці, псування 
виборчих бюлетенів, підвезення ви-
борців.

Спроби видачі (отримання) бю-
летенів без документа, що посвідчує 
особу, були незначними і переважно 
були попереджені. Також фіксува-
лися поодинокі випадки позбавлен-
ня виборця права голосу. 

Незважаючи на задекларований 
у законі принцип публічності та від-
критості виборчого процесу, були 
зафіксовані випадки недопущення 
представників ЗМІ та суб’єктів ви-
борчого процесу на засідання ви-
борчих комісій і на виборчу діль-
ницю в день голосування, під час 
підрахунку голосів виборців, пере-
шкоджання та погрози зі сторони 
членів виборчих комісій щодо фото- 
та відеофіксації виборчого процесу.

ЯК РОЗПОДІЛИЛИСЯ ГОЛОСИ 
ВИБОРЦІВ ЗА ПАРТІЇ ДО 
ОБЛАСНОЇ РАДИ

• «УКРОП» — 21,09%.
• БПП «Солідарність» — 17,15%
• ВО «Батьківщина» — 15,32%
• ВО «Свобода» — 8,35%
• «Радикальна партія Олега 

Ляшка» — 7,92%
• «Самопоміч» — 6,26%
• «Наш край» — 4,95%
• «Аграрна партія» — 4,42%
• «Громадянська позиція» — 

3,14%
• «Народний контроль» — 2,44%
• «Опозиційний блок» — 1,82%
• Європейська партія України — 

1,16%
• Партія зелених України — 

0,73%
• Соціалісти — 0,56%
• Недійсні бюлетені — 3,91%

У ДРУГИЙ ТУР ВИБОРІВ МЕРА 
ЛУЦЬКА ВИЙШЛИ МИКОЛА 
РОМАНЮК І ОЛЕКСАНДР 
ТОВСТЕНЮК

У Луцьку завершився підраху-
нок голосів до Луцької міської ради. 
У другому турі за посаду міського 
голови змагатимуться представник 
БПП «Солідарність» Микола Рома-
нюк та представник УКРОПу Олек-
сандр Товстенюк. За Олександра 

Товстенюка проголосувало 31,9% 
виборців, за  Миколу Романюка — 
38,7%.

Нагадаємо, другий тур виборів 
мерів міст призначений ЦВК на 15 
листопада.

ЯК РОЗПОДІЛИЛИСЯ ГОЛОСИ 
ВИБОРЦІВ ЗА ПАРТІЇ ДО 
ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

• УКРОП — 30, 25% 
• ВО «Батьківщина» — 7,43%
• БПП «Солідарність» — 16,33%
• ВО «Свобода» — 9,33%
• «Самопоміч» — 8,61%
• Громадський рух «Народний 

контроль» — 6,42%
• «Радикальна партія Олега 

Ляшка» — 5,93%
• «Громадянська позиція» — 

2,37%
• «Наш край» — 1,5%
• «Аграрна партія» — 0,61%

У ТРЬОХ МІСТАХ ВОЛИНІ 
ПЕРЕМОГЛИ ЧИННІ МЕРИ

На місцевих виборах мешканці 
Ковеля, Нововолинська, Володими-
ра-Волинського та Луцька вирішили 
довіритися тим людям, які очолюва-
ли їхні громади і раніше. 

Мером-рекордсменом можна на-
звати міського голову Володимира-
Волинського Петра Саганюка. За по-
передніми результатами за чинного 
керівника міста проголосувало 5710 
жителів (42,55%). 23,74% голосів 
отримав відомий волонтер Костян-
тин Зінкевич, 22,03% — володимир-
чанин Микола Юнак.

Уп’яте виборці довірили керува-
ти Нововолинськом міському голові 
Віктору Сапожнікову. За попередні-
ми результатами за нього проголо-
сувало більше 49 відсотків виборців. 
На другому місці — Євгеній Неди-
щук (38,6 відсотка).

Запекла боротьба відбувалася за 
«мерське крісло» в Ковелі. Але й тут 
переміг чинний міський голова Олег 
Кіндер, випередивши Сергія Коша-
рука на 147 голосів. Останній визнав 
свою поразку.

Зазначимо, КК України за фаль-
сифікацію виборчих документів, 
підсумків голосування, надання 
неправдивих відомостей до орга-
нів Державного реєстру виборців 
передбачає покарання у вигляді об-
меження волі на строк від трьох до 
п’яти років або позбавлення волі.

24 жовтня в рамках спільної 
операції співробітники Дер-

жприкордонслужби України у 
взаємодії з угорськими колегами, 
співробітниками СБУ та МВС ви-
явили та затримали на Закарпатті 
малий літальний апарат. Поряд із 
дельтапланом були затримані три 
особи з тютюновими виробами, 
які, використовуючи літак, пере-
правляли куриво через кордон.

Політ літального апарата за-
фіксував прикордонний наряд 
Чопського загону на ділянці від-
ділу «Саловка». Відразу для про-
ведення оперативно-розшукових 
заходів були задіяні додаткові 
прикордонні наряди та мобіль-
ні групи з сучасними засобами 
спостереження, які направлені 
на посилення ділянки західного 
кордону. Також про цей факт при-
кордонники поінформували всі 
компетентні органи та організува-
ли взаємодію з правоохоронцями 
Угорщини. Пошук дельтаплана 
розпочався з обох сторін кордону. 
Згодом співробітники Держпри-
кордонслужби помітили невідо-
мий апарат за допомогою теплові-
зійних пристроїв. Він розпочинав 
зниження висоти. На затримання 
порушників в район можливого 
приземлення літального апарату 
прибула група реагування Чоп-

ського загону. Невдовзі дельта-
план прикордонники виявили та 
затримали в районі с. Велика До-
бронь. Крім того, поряд були ви-
явлені 12 ящиків сигарет «LM» та 
«Kompliment», легковий автомо-
біль «Audi Q7» угорської реєстра-
ції та затримані троє чоловіків, 
які, ймовірно, причетні до проти-
правної діяльності. Двоє з них ви-
явилися громадянами України, ще 
один — громадянином Угорщини. 
При огляді літального апарата 
встановлено, що це  одномісний 
мотодельтаплан, який був облад-
наний засобами навігації.

На цей час пошукові дії з 
українського та угорського боку 
тривають. Встановлено, що вияв-
лений літальний апарат належить 
правопорушникам із Угорщини.

Нагадаємо, наприкінці верес-
ня прикордонники Мукачівсько-
го загону спільно зі словацькими 
колегами теж зафіксували політ 
літального апарата. Відразу були 
організовані пошукові заходи по 
обидва боки кордону, в результаті 
яких українські прикордонники 
затримали дельтаплан та чолові-
ка без документів, екіпірованого 
як пілот. З’ясувалося, що він уже 
не вперше потрапляє в поле зору 
правоохоронців через протиправ-
ну діяльність на кордоні.
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НБУ дозволив українцям 
продавати більше доларів
Національний банк зняв обмеження щодо ви-
дачі гривні через каси банків та банкомати при 
обміні валют. Про це повідомляє прес-служба 
НБУ. У регуляторі уточнюють, що наразі банки 
зобов’язані обмежити їхню видачу на суму до 
300 тисяч гривень на добу на одного клієнта. Ця 
вимога стосувалася, зокрема, і валютно-обмінних 
операцій з фізичними особами. «Відтепер вона 
не розповсюджуватиметься на такі операції», — 
зазначають у НБУ.

У вересні українські банки 
зазнали збитків на 6 млрд 
гривень
Про це повідомили в прес-службі НБУ. «За вере-
сень 2015 року загальний обсяг збитку діючих 
банків становив 6,1 млрд грн, що спричинило 
зростання сумарного збитку з початку поточного 
року до мінус 52,2 млрд грн (станом на 1 жовтня 
2015 року). При цьому 77% збитку за вересень 
становили збитки, отримані двома банками», — 
йдеться в повідомленні.

5,4
стільки мільярдів гривень збитку за пер-
ші дев’ять місяців 2015 року, від січня до 
вересня, отримав найбільший держав-
ний банк «Ощадбанк». Про це йдеться у 
звітності фінустанови.
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До кінця тижня пообіцяли звільнити з 
полону десяток українських військових

Вибори на Волині пройшли з 
порушеннями, але це не вплине 
на результати голосування

Актуально

Про це на своїй сторінці у 
Facebook повідомила уповно-

важений Президента України з 
питань мирного врегулювання 
ситуації в Донецькій і Луганській 
областях, народний депутат Ірина 
Геращенко.

«Домовленості досягнуто за-
вдяки важким переговорам у Мін-
ську нашої підгрупи у співпраці з 
міжвідомчим центром при СБУ. 
Це і результати паризьких зустрі-
чей. Також дуже позитивно ОБСЄ 
сприйняло інформацію про від-
криття пішохідного перехідного 
пункту в Станиці Луганській. Це 
дуже важливо для простих людей. 

Інші групи теж добре попрацюва-
ли сьогодні, маємо конкретні ре-
зультати», — додала Геращенко.

Нагадаємо, Ірина Геращенко 
зазначила, що амністія бойовиків 
і звільнення заручників є різними 
пунктами Мінських угод. З її слів, 
бойовики перетворюють перего-
вори щодо звільнення заручників 
на «непристойний торг».

За словами народного депута-
та, позиція української групи на 
перемовинах у Мінську наступна: 
безумовне звільнення всіх заруч-
ників. Геращенко додала, що це 
— обов’язковий пункт Мінських 
угод.

Дельтаплан та причетних до контрабанди 
тютюну осіб прикордонники затримали 
«на гарячому» на Закарпатті

До Одеського госпіталю приво-
зять поранених. І це попри те, 

що в зоні АТО начебто затишшя.
У вівторок вночі літаком із 

Дніпропетровська доправили 14 
бійців. Двоє у важкому стані. Вони 
підірвалися на мінах. Інші чолові-
ки після операцій або з терапев-
тичними захворюваннями.

Необхідних медикаментів та 
харчів достатньо — запевняють 

лікарі. Однак просять одеситів до-
помогти бійцям із теплим одягом.

«Було доставлено 14 бійців — 2 
бійці «важкі» — відразу були до-
ставлені в реанімацію, один серед-
ньої тяжкості, його теж доставили 
в реанімацію на добу, потім буде 
переведений у відділення для по-
дальшого лікування», — повідо-
мив волонтер Андрій Танцюра.

До Одеси привозять поранених із АТО, 
незважаючи на перемир’я

У західних областях 29 жов-
тня невелика хмарність, без 
опадів. Вночі -1...+1 °C, вдень 
+9...+11 °C. 30 жовтня буде ясна, 
суха погода. Вночі +1...+3 °C, 
вдень +7...+9 °C. 31 жовтня ясно, 
без опадів. Температура вночі 

-4...-2 °C, вдень +5...+7 °C. 
У північних регіонах 29 

жовтня ясна погода, без опа-
дів. Температура вночі -5...-3 °C, 
вдень +6...+8 °C. 30 жовтня со-
нячно, без істотних опадів. Вно-
чі  -3...-1 °C, вдень +4...+6 °C. 31 
жовтня синоптики прогнозують 
ясну суху погоду. Нічна темпера-
тура  -4...-2 °C, денна становитиме 
+5...+7 °C.

У Києві 29 жовтня обіцяють 
сонячну погоду, без опадів. Ніч-
на температура -3...-1 °C, денна 

+7...+9 °C. 30 жовтня ясно, без 
істотних опадів. Вночі -1...+1 °C, 
вдень +5...+7 °C. 31 жовтня со-
нячно та сухо. Температура вночі 

-4...-2 °C, вдень +6...+8 °C. 
У східних регіонах 29 жовтня 

ясно, без опадів. Вночі  -6...-4 °C, 
вдень +5...+7 °C. 30 жовтня буде 
сонячно, опадів не очікуєть-
ся. Нічна температура -2...0 °C, 
вдень +4...+6 °C. 31 жовтня мін-
лива хмарність, без опадів. Вночі 
 -4...-2 °C, вдень +5...+7 °C.

У південних областях 29 жов-
тня мінлива хмарність, без опадів. 
Вночі +4...+6 °C, вдень +8...+10 °C. 
30 жовтня буде ясно, без опадів. 
Вночі +3...+5 °C, вдень +8...+10 °C. 
31 жовтня сонячно, без опадів. 
Вночі +1...+3 °C, вдень +5...+7 °C.

 ПОГОДА


