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Шлапак не хоче працювати 
в новому уряді 
Міністр фінансів України Олександр Шлапак під час міжна-
родної інвестиційної конференції заявив, що не має наміру 
працювати в новому уряді. «За моїми відчуттями, я не продо-
вжуватиму роботу... Тому що не хочу», — заявив він. При цьому 
чільник відомства не конкретизував причин, із яких має намір 
залишити роботу в уряді, пославшись на особисті мотиви. 
Нагадаємо, першим із уряду Яценюка пішов міністр торгівлі 
та економічного розвитку Павло Шеремета. Другого «пішли» 
— Олега Мусія, якого відсторонили від виконання обов’язків 
міністра охорони здоров’я. 

60
у стільки мільярдів гривень 
оцінюються втрати української 
банківської системи у зоні про-
ведення антитерористичної 
операції. Про це повідомив 
міністр фінансів Олександр 
Шлапак. 

2

Україна обрала новий парламент 

Події

Рейтинг Путіна вперше з 
початку року сильно впав 
Електоральний рейтинг президента Володи-
мира Путіна вперше з початку 2014-го різко 
знизився — відразу на вісім пунктів, випливає 
з дослідження соціологів «Левада-центру». В 
серпні-2014 рейтинг Путіна досяг піку — 57%, 
але вже через місяць, у вересні, цей показник 
опустився до 49%. Це приблизно відповідає 
квітневим рейтингам. Для порівняння, в січні 
2014 року, тобто до зміни влади в Україні, рей-
тинг Володимира Путіна становив 29%. 

Загалом, судячи з резуль-
татів голосувань по Україні, 
люди покладають на Прези-
дента великі надії. Це відобра-
жено в цифрах: 21,8% — до-
сить пристойний результат. 

Як вихор увірвалась у 
парламентські вибори полі-
тична сила Андрія Садового 
«Самопоміч». Результат го-
лосування на сто процентів 
пов’язаний із іменем львів-
ського мера: його активна 
проукраїнська позиція в пе-
ріод Революції гідності, він 
перший в Україні висловив 
публічно своє ставлення до 
колишньої влади, вийшов на 
мітинг і закликав усіх укра-
їнців протистояти корупцій-
ній системі й захищати свою 
гідність, підтримка військо-
вих… Саме цей набір кон-
кретних дій і обернувся ре-
зультатом в 11%. 

Значно скоротила свою 
присутність у парламен-
ті «Батьківщина». Два роки 
перебування її лідера за 
ґратами зробили свою спра-
ву. По-перше, під лозунгом 
«Свободу Юлі!» досить до-
бре розкрутилися колишні 
соратники, які врешті-решт 
покинули її і організували 
нову політсилу, а головне — 
позбулися її опіки. По-друге, 
вони зуміли перетягти на 
себе частину її колишнього 
електорату. Ну й, зрештою, 
амбіції. За відсутності Юлі 
колишні «бютівці» встигли 
добряче їх наростити. Осо-
бливо це відчутно по Турчи-
нову: в. о. президента, голова 
Верховної Ради. Яка там Юля! 
В мінус «Батьківщині» зіграла 
і відсутність на місцях про-
фесійних кадрів. Після Рево-
люції, коли влада перейшла 
до «Свободи», «Батьківщини» 
й «Удару», всі зрозуміли, що 
кадровий контингент у цих 
політсил дуже слабенький. 

Саме це, до речі, певною 
мірою відштовхнуло й елек-
торат від «Свободи», якій 
цього разу не вдалося по-
трапити до парламенту. По-
вне розчарування місцевими 
партійцями, плюс скандали 
навколо призначень у Києві. 

Багато хто очікував і вод-
ночас боявся, що потужною 
силою в парламент може за-
йти Ляшко зі своєю «Ради-
кальною партією». Одначе 
здоровий глузд переміг. Ляш-
ко отримав своїх понад сім 
процентів. Цього досить, щоб 
Рада не дрімала. 

Вперше за всі роки неза-

Мапа голосування на позачергових виборах 
до Верховної Ради України 

Дані станом на 28 жовтня 2014 року, 18:00

ВО «Батьківщина»

Радикальна партія 
Олега Ляшка

Опозиційний блок

Об’єднання Самопоміч

Блок Петра Порошенка

Народний фронт

Одномандатний виборчий округ №21 (Ковель)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Опрацьовано

90,36% протоколів

Кононович Олександр, Комуністична партія України

0,68% (575 чол.)

Скальський Микола, Блок лівих сил України

0,89% (744 чол.)

Івасюк Валерій, самовисування

2,53% (2115 чол.)

Кучер Тетяна, Радикальна партія Олега Ляшка

2,56% (2144 чол.)

Гавришук Олександр, самовисування

8,06% (6742 чол.)

Гетьман Михайло, ВО «Батьківщина»

9,02% (7545 чол.)

Дружинович Сергій, «Сила Людей»

14,89% (12451 чол.)

Івахів Степан, самовисування

61,32% (51250 чол.)

Одномандатний виборчий округ №22 (Луцьк)

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Опрацьовано

100% протоколів

Інші кандидати

12,8% (12838 чол.)

Рицко Ігор, самовисування

5,2% (5202 чол.)

Пирожик Олександр, самовисування

7,01% (7017 чол.)

Пустовіт Григорій, ВО «Батьківщина»

7,18% (7182 чол.)

Данильчук Павло, самовисування

8,36% (8368 чол.)

Іванюк Роман, Блок Петра Порошенка

10,93% (10940 чол.)

Констанкевич Ірина, самовис.

24,21% (24217 чол.)

Лапін Ігор, «Народний фронт»

24,24% (24245 чол.)

Одномандатний виборчий округ №19 (В.-Волинський)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

За інших кандидатів

9,74% (8667 чол.)

Оніщук Андрій, ВО «Батьківщина»

6,89% (6118 чол.)

Ярема Віктор, Радикальна партія Олега Ляшка

7,38% (6551 чол.)

Гупало Юрій, самовисування

8,25% (7329 чол.)

Юнак Микола, самовисування

9,15% (8123 чол.)

Мельник Євген, ВО «Свобода»

10,72% (9520 чол.)

Зінкевич Костянтин, самовисування

17,13% (15211 чол.)

Гузь Ігор, «Народний фронт»

30,69% (27243 чол.)

Опрацьовано

100% протоколів

Одномандатний виборчий округ №23 (Маневичі)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Опрацьовано

97,32% протоколів

Інші кандидати

7,64% (7677 чол.)

Дмитрук Юрій, Комуністична партія України

2,02% (2031 чол.)

Байцим Василь, Партія зелених України

2,27% (2284 чол.)

Савчук Олександр, самовисування

4% (4115 чол.)

Ляшко Роман, Радикальна партія Олега Ляшка

8,1% (8120 чол.)

Веніславський Федір, самовисування

13,07% (13096 чол.)

Кирда Людмила, ВО «Батьківщина»

22,42% (22467 чол.)

Єремеєв Ігор, самовисування

40,31% (40394 чол.)

Одномандатний виборчий округ №20 (Горохів)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Опрацьовано

74,84% протоколів

Інші кандидати

4,87% (3522 чол.)

Федін В’ячеслав, Радикальна партія Олега Ляшка

5,72% (4122 чол.)

Цейко Юрій, самовисування

7,79% (5611чол.)

Вдовенко Володимир, самовисування

8% (5766 чол.)

Красуля Володимир, самовисування

8,29% (5972 чол.)

Карпюк Роман, ВО «Батьківщина»

9,3% (6698 чол.)

Бондар Володимир, Блок П. Порошенка

20,16% (14514 чол.)

Мартиняк Сергій, самовис. 

35,82% (25788 чол.) 

Результати виборів по одномандатних округах у Волинській області

Дані станом на 28 жовтня 2014 року, 18:00 

№ Партія % Голосів
1 Політична партія «Народний фронт» 22,22 3 351 639
2 Партія «Блок Петра Порошенка» 21,82 3 291 428
3 Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» 11,02 1 663 217
4 Політична партія «Опозиційний блок» 9,29 1 402 079
5 Радикальна партія Олега Ляшка 7,44 1 122 769
6 ВО «Батьківщина» 5,69 858 549
7 ВО «Свобода» 4,73 714 227
8 Комуністична партія України 3,83 579 090
9 Політична партія «Громадянська позиція» 3,11 470 203

10 Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» 3,09 466 490
11 «Всеукраїнське аграрне об’єднання «Заступ» 2,67 403 117
12 Політична партія «Правий сектор» 1,81 274 017
13 Партія «Солідарність жінок України» 0,66 99 694
14 Політична партія «5,10» 0,42 64 444
15 Політична партія «Інтернет партія України» 0,37 55 956

лежності до парламенту не 
пройшли комуністи. Якби 
партію заборонили, процес 
би затягнувся в європейських 
судах, а так усе відбулося при-
родним шляхом. Амінь! 

Щодо «Опозиційного 
блоку». 9,3% — досить непо-
ганий результат. Але цього 
замало, щоб впливати на за-
конодавчий процес у державі. 
Чи зможуть контролювати 
владу олігархи, якими наси-
чений партійний список? Ду-
мається, що ні. Головна їхня 
мета — загравати з владою, 
щоб втримати на плаву свій 
бізнес, по можливості розви-
нути його, а ще, що не менш 
важливо, — сховатися за не-
доторканністю. 

Нагадаємо, за даними 
ЦВК, явка виборців на Волині 
сягнула 64,85%. Найактивні-
шим був Горохівський округ: 
тут проголосувало 67,59%. 
За ним іде Маневицький — 
66,34%. 

Галина ФЕДОРЕНКО 

Початок на cтор. 1


