СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ НБУВ
ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ

Передрук за погодженням

ІНІЦІАТИВИ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ ПЕТРА ПОРОШЕНКА
(шляхи реформування)

Випуск 2
(огляд матеріалів ЗМІ за 11 – 16 жовтня 2014 р.)

Київ 2014

ЗМІСТ
1.РЕАЛІЗАЦІЯ ІНІЦІАТИВ
В МЕЖАХ «СТРАТЕГІЇ – 2020»..................................................3
Офіційна інформація………………………………………………...........3
Ініціативи регіональних владних структур та громадських
організацій.............................................................................................................................7
Новини з соціальних мереж та регіональних
інтернет-представництв.................................................................................................12
Експертний погляд .................................................................................15
2.ВІДНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ
ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ..............................................................17
Офіційна інформація .............................................................................17
Ініціативи регіональних владних структур та громадських
організацій ...............................................................................................19
Новини з соціальних мереж та регіональних інтернет
представництв.........................................................................................25
Експертний погляд................................................................................ 30
3. БЛОГОСФЕРА.........................................................................31
4. ПРОГНОЗИ..............................................................................38
5. АНАЛІТИЧНИЙ КОМЕНТАР: «Надії на мирне
врегулювання – зміцнюються»..…………………………………..38

Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Президент Петро Порошенко висловив подяку народним депутатам за відповідальне голосування і прийняття законів щодо
боротьби з корупцією, зокрема, президентського Закону про Національне антикорупційне бюро, а також урядових антикорупційних
законів. Верховна Рада 14 жовтня затвердила президентський законопроект про Національне антикорупційне бюро 278 голосами.
Виступаючи перед голосуванням у Парламенті, Глава держави наголосив, що корупція є не меншим ворогом, аніж бойовики, терористи
чи найманці.
Президент також закликав ухвалити три антикорупційні ініціативи
Уряду, наголосивши, що до другого читання ці законопроекти готували разом: Президент, Кабінет Міністрів, народні депутати. «Ухвалення цих законів – наш обов’язок не лише перед народом України. Це і
наше зобов’язання по Угоді про асоціацію з Європейським Союзом, по
Меморандуму співпраці з Міжнародним Валютним Фондом».
Петро Порошенко повідомив, що негайно підпише антикорупційні
закони (Президент вітає прийняття законів щодо боротьби з корупцією // Президент України Петро Порошенко (http://www.president.
gov.ua/news/31393.html). − 2014. − 14.10).
Президент України Петро Порошенко наголошує, що прийняття нового Закону про прокуратуру є нагально необхідним для
реформування правоохоронної системи країни та імплементації
Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Верховна Рада 14 жовтня прийняла Закон про прокуратуру в цілому 316 голосами за відсутності тих, хто був проти або утримався, три
депутати не голосувало.
Виступаючи у Верховній Раді перед голосуванням за цей закон,
Глава держави відзначив: «Мушу зробити те, до чого аж у чотирьох
моїх попередників не доходили руки. Продемонструвати політичну
волю й дати поштовх, щоб, нарешті, позбавити прокуратуру того права,
яке надав її ще Йосип Сталін. Йдеться про право загального нагляду»
(Президент привітав позбавлення прокуратури функції загального нагляду // Президент України Петро Порошенко (http://www.
president.gov.ua/news/31391.html). − 2014. − 14.10).
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У вівторок, 14 жовтня, Верховна Рада України підтримала
п’ять антикорупційних законів, розроблених Урядом України і
Президентом України.
В антикорупційному пакеті − закон Президента про Національне
антикорупційне бюро та чотири урядові законопроекти: «Про засади
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» (№4284а), щодо запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (№5067), «Про запобігання корупції» (№5113) та щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів
(№ 5114).
Ще один урядовий закон, за словами Арсенія Яценюка, − це «фактично Національний антикорупційний кодекс, який передбачає запровадження процедури моніторингу життя державних службовців
1-3 категорії − а це міністри, прем’єр-міністри, − і запровадження моніторингу життя прокурорів, суддів та інших посадових осіб державної
влади, які можуть використовувати державно-владні повноваження з
метою збагачення» (Арсеній Яценюк про ухвалений ВР антикорупційний пакет: «Чесна і прозора влада, чесні прокурори і судді − це
те, чого очікує Україна» // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.
ua/control/uk/publish/article?art_id=247676698&cat_id=244276429). −
2014. − 14.10).
Президент України підписав Указ про створення Національної
ради з питань антикорупційної політики як консультативно-дорадчого органу при Президентові.
Згідно з Указом, Національна рада готуватиме Президентові України пропозиції щодо визначення та вдосконалення антикорупційної
стратегії, здійснюватиме системний аналіз стану запобігання і протидії
корупції, ефективності реалізації антикорупційної стратегії, заходів, що
вживаються для запобігання і протидії корупції.
До складу Національної ради входитимуть 17 членів. 9 з них
представлятимуть громадськість – це 6 представників громадських
об’єднань, які мають досвід підготовки антикорупційних пропозицій,
представник Всеукраїнської асоціації місцевого самоврядування та
2 представники об’єднання підприємців. Також до складу Національної
ради увійдуть представники Ради суддів, Кабінету Міністрів та Верховної Ради (Президент підписав Указ про створення Національної
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ради з питань антикорупційної політики // Президент України
Петро Порошенко (http://www.president.gov.ua/news/31398.html). −
2014. − 14.10).
Суттєво розширити повноваження органів місцевого самоврядування – сільських, селищних, міських рад з розпорядження ними
земельними ділянками, у тому числі за межами населених пунктів,
пропонує Мінрегіон України.
За дорученням Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
Володимира Гройсмана, Мінрегіон спільно з експертами всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування розробили проект
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з
розпорядження земельними ділянками і здійснення контролю за використанням та охороною земель». Основні принципи розширення
таких повноважень місцевого самоврядування базуються на засадах
децентралізації, субсидіарності, повсюдності та посилення спроможності місцевого самоврядування (Мінрегіон підготував законопроект,
який суттєво розширює повноваження органів місцевого самоврядування з розпорядження земельними ділянками // Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України (http://www.minregion.gov.ua/news/-minregionpidgotuvav-zakonoproekt-yakiy-suttevo-rozshiryue-povnovazhennyaorganiv-miscevogo-samovryaduvannya-z-rozporyadzhennya-576154/). −
2014. − 14.10).
Начальник відділу протидії корупції на залізничному транспорті Олександр Красічков:
Спеціально створена комісія Укрзалізниці підтвердила численні
факти корупції на Центральному залізничному вокзалі у місті Києві.
Усі виявлені правопорушення були систематичними та покривалися
керівництвом вокзалу.
Перевірку було проведено у період з 25 вересня по 13 жовтня
2014 року, за дорученням керівництва Укрзалізниці та у зв’язку з колективним зверненням працівників Центрального залізничного вокзалу
м. Києва.
Олександр Красічков повідомив, що факти правопорушень з боку
працівників київського вокзалу будуть передані для ознайомлення
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та реагування керівництву Південно-Західної залізниці. Крім того,
усі виявлені факти правопорушень Укрзалізниця найближчим часом
офіційно направить до правоохоронних органів (Укрзалізниця направить до правоохоронних органів виявлені спеціальною комісією
численні факти корупції на Центральному залізничному вокзалі у
Києві // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=247677476&cat_id=244277212). − 2014. − 13.10).
Transparency Іnternational Україна вимагає у партій зняти з виборів кандидатів, які підозрюються у корупційних зловживаннях.
13 жовтня − останній день, коли партії можуть відкликати своїх кандидатів у депутати. В цей день українське представництво Transparency
International опублікувало списки партійних висуванців, які підозрюються у корупційних зловживаннях. Під приціл активістів потрапили
прохідні кандидати з п’яти партій, що лідирують за даними соціологічних досліджень.
Результати медіа-полювання виявилися невтішними – кожен десятий кандидат у народні депутати підозрюється у корупційних правопорушеннях. Про це свідчать журналістські розслідування та інформація з відкритих джерел, яку протягом місяця надсилали у ТІ Україна
активісти з усієї країни.
Виконавчий директор Transparency International Україна Олексій Хмара: «Чи не кожен десятий кандидат у прохідній частині партійлідерів цих перегонів має корупційний слід. Лишилося критично мало
часу, щоб керівники партій дотрималися своїх же передвиборчих обіцянок та не провели у нову владу старих корупціонерів. Чи вистачить в
них сміливості аби відкликати корупціонерів зі списків та самоочиститися? Про це ми дізнаємося не пізніше як завтра. Наразі м’яч на стороні
партійних функціонерів» (Кожен десятий кандидат у раду − корупціонер: списки від ТІ Україна // Transparency Іnternational (http://tiukraine.org/news/oficial/4964.html). − 2014. − 13.10).
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предлагает ликвидировать институт хозяйственных судов в Украине, передав их
функции в суды общей юрисдикции.
Также Яценюк убежден, что парламент нового созыва должен вернуть Верховному суду Украины полномочия, которые вернут ему статус высшей судебной инстанции.
По словам премьера, документ должен обеспечить гарантирован6

ный доступ граждан к правосудию. Предлагается, что в случае ошибки
истца в выборе суда, в который подан иск, суд сам будет исправлять эту
ошибку и направлять иск в суд надлежащей инстанции. Помимо того
гражданину будет возвращено право на кассационное обжалование судебного решения через Верховный суд.
Законопроект в версии правительства предусматривает также разрешение не только на аудио-, но и на видеозапись судебного процесса,
а также внедрение механизмов электронного правосудия, в частности, возможность отправления и получения электронных документов.
Предлагается также возвратить Верховному суду право обобщения
судебной практики и дачи разъяснения судам нижней инстанции тех
или иных норм законов (Cудебная реформа: Яценюк предлагает ликвидировать хозсуды, а ВС вернуть статус высшей инстанции //
delo.ua (http://delo.ua/ukraine/cudebnaja-reforma-jacenjuk-predlagaetlikvidirovat-hozsudy-a-vs-280516/). − 2014. − 13.10).
Министр юстиции Украины Павел Петренко:
Вскоре при Министерстве юстиции Украины создадут Общественный совет, который будет следить за выполнением закона «Об очищении власти». Его должен возглавить общественный активист и участник Майдана Егор Соболев (Петренко предложил Соболеву возглавить общественный совет Минюста по люстрации // Гордон (http://
gordonua.com/news/society/Petrenko-predlozhil-Sobolevu-vozglavitobshchestvennyy-sovet-Minyusta-po-lyustracii-45894.html). − 2014. −
13.10).

ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Громадська організація «Ніжинське Антикорупційне Бюро»
(ГО «НАБ»), Народна рада Ніжинщини, Громадська рада Ніжинщини, мобільна самооборона, бійці 41 і 13 батальйонів, Ніжинського Козацтва та територіального батальйону постановила провести рішучі люстраційні дії по викоріненню посадовців заплямованих
в корупційних справах, відповідно до чинного законодавства, або не
дієздатних робити зміни в світлі патріотичних вимог сьогодення, а
саме відповідно до прийнятого Закону про люстрацію: очистити владу,
насамперед, від корупціонерів; так само влада має бути очищена від
людей, які підтримали зазіхання на територіальну цілісність України;
7

звільнити усіх посадовців, які під час Майдану сиділи у керівних кріслах і дивилися як арештовують, розстрілюють, б’ють людей; ініціювати звільнення з органів влади усіх кедебешників; звільнити з органів
влади людей, які були на керівних посадах в радянському комсомолі і
Компартії; під люстрацію також підпадають посадовці, які займають
посади з фаховим досвідом роботи тільки контролювати, а не створювати; при відмові або перешкоджанні люстрації корупціонерів проводити масові громадські заходи; провести додаткові заходи що до майнової
відповідальності,
Передбачається створення люстраційного комітету з делегованих
представників профільно-фахового направлення від громадських організацій – ініціаторів програми.
При перешкоджанні вказаних дій проти керівників ініціювати люстраційні заходи, які не в змозі провести люстрацію до своїх підлеглих.
З програмою планується ознайомити всіх керівників Ніжинщини,
обласних силових відомств та провести відповідно до програми, висвітлення в засобах масової інформації.
Цю інформацію довели до відома голови Чернігівської ОДА, голові
облради, голови ніжинської РДА, ніжинського міського голови (Розроблено програму по оздоровленню і контролю над владою та інфраструктурою Ніжинщини // Чернігівський монітор (http://monitor.
cn.ua/ua/style/26272). – 2014. – 15.10).
Миндоходов Днепропетровщины выявило 140 нарушений и
преступлений. Сотрудники ведомства провели 245 служебных проверок и расследований.
В январе-сентябре специалисты управления внутренней безопасности ГУ Миндоходов в Днепропетровской области провели
245 служебных проверок и расследований, по результатам которых установлено 140 фактов нарушения требований действующих законодательных и нормативно-правовых документов со стороны сотрудников
структурных подразделений ГУ Миндоходов области. В отношений
должностных лиц структурных подразделений ГУ Миндоходов, включая бывших:
– открыто 27 уголовных производства, в том числе 8 - по факту
вымогательства и получения взятки;
– выявлено 27 уголовных преступлений, совершенных сотрудниками структурных подразделений ГУ Миндоходов области;
– составлено и направлено в суд 7 админпротоколов о нарушении
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требований Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», в результате рассмотрения которых судом привлечены к админответственности одного бывшего сотрудника налоговой службы.
По материалам управления внутренней безопасности открыто
26 уголовных производства и выявлено 26 уголовных преступлений, в
том числе 7 – по факту вымогательства и получения взятки, сообщает
Главное управление Миндоходов в Днепропетровской области (Миндоходов Днепропетровщины выявило 140 нарушений и преступлений //
Днепропетровская Панорама (http://dnpr.com.ua/content/mindohodovdnepropetrovshchiny-vyyavilo-140-narusheniy-i-prestupleniy). – 2014. –
15.10).
2014 року 4 працівників Міндоходів у Черкаській області звільнено за корупцію. Як інформують у Головному управлінні Міндоходів
у Черкаській області, за даними відділу внутрішньої безпеки фіскальної служби Черкаської області протягом 9 місяців 2014 року 71 податківцю винесені офіційні застереження про недопущення вчинення протиправних дій.
40 працівників притягнуто до відповідальності, а чотирьох – звільнено з органів.
До органів прокуратури направлено 35 матеріалів для надання
правових висновків діям працівників органів. За даними матеріалами
відкрито 15 кримінальних проваджень щодо вчинення працівниками органів доходів і зборів кримінальних проступків. Відносно п’яти
працівників складено протоколи про вчинення корупційного правопорушення. Чотирьох з них судом притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу (2014 року 4 працівників
Міндоходів у Черкаській області звільнено за корупцію // Провинция
(http://pro-vincia.com.ua/novini/news_podyi/15272-2014-roku-4pracvnikv-mndohodv-u-cherkasky-oblast-zvlneno-za-korupcyu.html). –
2014. – 15.10).
У Кам’янці-Подільському планують побудувати завод із випуску твердопаливних котлів. Про це заявив гендиректор комунального підприємства «Міськтепловоденергія» Валерій Гордійчук на
сесії Кам’янець-Подільської міської ради. Він зазначив, що всі котельні
та теплові мережі міста на 100 % готові до зими. Також він прозвітував про виконання розпорядження віце-прем’єр-міністра України Во9

лодимира Гройсмана, щодо впровадження в Кам’янці-Подільському
заміщення газу в котельнях на солом’яні палети. Це пілотний проект
і в Кам’янець в Україні є «першопрохідцем» у цій сфері. Так, станом
на жовтень вже функціонує 3 котельні на соломі. До середини грудня
планується завершити будівництво ще однієї котельні, що обслуговуватиме лікарню на вулиці Матросова.
За розрахунками за два роки відбудеться 80% заміщення газу на
тверде паливо, що дасть змогу зекономити до 40 млн.грн. лише на закупівлі газу.
За два роки планується висадити 2,400 тис. гектарів спеціального
виду трави, що росте до 5 метрів у висоту. Це допоможе самостійно
отримувати солому для котелень. Також в планах міської влади побудувати в Кам’янці завод по випуску твердопаливних котлів та відкрити
сервіс по їхньому обслуговуванню. Для цього вже залучаються американські інвестори. На реалізацію всіх цих планів необхідний час до
2016 року (У Кам’янці-Подільському планують побудувати завод із
випуску твердопаливних котлів // Незалежний громадський портал
(http://ngp-ua.info/2014/10/17519). – 2014. – 14.10).
Досвід реформування місцевого самоврядування українські
посадовці вивчали на прикладі Польщі. Впродовж минулого тижня
керуюча справами виконавчого комітету міської ради Людмила Черевченко і директор Хмельницького міського комунального підприємства
«Хмельницькінфоцентр» Валентина Андріїшина у складі української
делегації проходили стажування у містах Варшаві та Чеханов. Практикум відбувся в рамках реалізації польсько-українського проекту з
підтримки реформи місцевого самоврядування «Підготовка українського самоврядування до впровадження реформ щодо децентралізації і
асоціації ЄС».
В ході візиту представники 11 міст України були детально ознайомлені з політичними змінами, які відбулись у Польщі за
1990-2014роки.Керуюча справами міської ради ЛюдмилаЧеревченко:
«25 років становлення свободи і незалежності поляків дають українцям
підстави для оптимізму. Запровадження реформ за прикладом нашого
сусіда може стати гарантом стабілізації політичної ситуації в Україні
та зміцнення її економічного розвитку. А проект з підтримки реформи місцевого самоврядування, запроваджений Асоціацією польських
міст,дуже важливий для українських міст, як на Заході так і на Сході,
адже він дає нам наочний приклад для проведення реформ і вирішен10

ня проблеми сепаратизму». Стажування посадовців з міст України за
проектом триває (Досвід реформування місцевого самоврядування українські посадовці вивчали на прикладі Польщі // Хмельницька міська
рада, виконавчий комітет: Офіційний сайт (http://www.khmelnytsky.
com/index.php?option=com_content&view=article&id=22976:2014-1014-09-26-46&catid=189:2010-02-15-10-41-41). – 2014. – 14.10).
У Черкасах підписали проект Положення про Громадську раду.
Процес створення Громадської Ради при Черкаській міській розпочалався кілька місяців тому, коли до Сергія Одарича звернулася
ініціативна група громадських активістів. Сьогодні обома сторонами
підготовлено відповідний проект Положення про Громадську раду, де
прописано основні принципи взаємодії влади і громади. Пропозиції до
Положення надав і міський голова. Серед них кілька принципово нових
речей, які, в разі виконання, стануть дієвим механізмом співпраці та
контролю за діями чиновників.
По-перше, рішення Громадської ради мають бути обов’язковими до
розгляду міським головою, виконавчим комітетом та депутатами Черкаської міської ради.
По-друге, громадська рада перевірятиме тендерні закупівлі. Але
не в період, коли відбувається тендер, а на етапі формування заявки.
Умови тендерних закупівель протягом кількох днів перед подаванням
заявки проходитимуть громадську експертизу, оскільки саме на етапі
формування умов, які складають департаменти міськвиконкому, існує
найбільша вірогідність закладення корупційних схем.
По-третє, контролюватиметься листування чиновників з громадянами. Відтепер Громадська Рада вибірково проводитиме його громадський аудит. Тобто, члени Громадської Ради можуть вибірково взяти
той чи інший лист, запит, який надійшов до міськвиконкому, і уважно
вивчити, наскільки чиновник фахово та ґрунтовно та по суті дав відповідь. Це має запобігти «відпискам», якими іноді грішать посадовці
(У Черкасах підписали проект Положення про Громадську раду
// Провинция (http://pro-vincia.com.ua/novini/news_podyi/15263-ucherkasah-pdpisali-proekt-polozhennya-pro-gromadsku-radu.html).
–
2014. – 14.10).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
Грузинский политик и реформатор Каха Бендукидзе: Украина
заплатит высокую цену за нежелание проводить реформы. Президент
Украины недавно представил программу развития Украины «Стратегия–2020». В ней обозначено намерение добиться за 5 лет подъема Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса со 112 места на место в
двадцатке, увеличить ВВП на душу населения до $16 тыс., привлечь
инвестиции в размере $ 40 млрд., обновить основной состав госслужащих на 70%. Насколько оптимистична эта программа? Программа –
это первый небольшой шаг. Сейчас важнее, как пройдут выборы, какой
будет Рада и правительство, будут ли они ориентированы на реформы.
Это ключевой момент. А программа... Ну – программа. Я даже поучаствовал в написании каких-то пунктов. Есть шанс, что Украина выполнит
все пункты и даже больше, чем записано в этой программе.
Если Украина хочет быть самостоятельной и процветающей страной, она должна проводить реформы – это необходимое условие. Если
бы был еще какой-то «жирок», запас, но его нет. Сейчас ситуация критическая: реформы нужны жесткие и сразу.
Мне кажется, есть несколько важных вещей, на которых нужно сосредоточиться немедленно. Их не 60, и даже не 20. Первое – как остановить финансовую катастрофу? Сейчас стоит вопрос не Украина-2020,
а Украина-2015. Прошло 4 месяца президентства Порошенко, какую
оценку вы бы ему поставили? Я вижу, что по четырем направлениям
есть продвижение. Сказать, что продвижение значительное – трудно,
что завершенное – тем более, в большей степени это полумеры.
Первое – в сторону борьбы с коррупцией. Это тот пакет законов,
который сейчас проходит через парламент. Хотя понятно, что этим дело
не может ограничиться. Кроме того, есть вещи, которые находятся вне
зоны действия этого закона – в частности, реформа госаппарата.
Второе – это налоговая реформа. Там есть спорные вещи, но сейчас
нужно бороться, чтобы она прошла в наилучшей форме, без компромиссов.
Третье – в части уменьшения вот этого совершенно безумного регулирования, которое есть в Украине. Здесь тоже только первый шаг сделан
– объединение разных агентств, сокращение численности служащих.
И четвертое – приведение энерготарифов в соответствие хоть с какой-то реальностью.
12

Но всего этого недостаточно. Украина нуждается в реформах больше, чем любая другая бывшая часть СССР (Прихильники Партії Ренессансу // http://vk.com/club192953?w=wall-192953_156748%2Fall. –
2014. – 15.10).
Первый вице-премьер страны Александр Сыч: в результате децентрализации на Украине местному самоуправлению должно будет
оставаться 60% налогов. «Собственно, эти новации, о которых мы говорим, – это оставление большего количества налогов на местах. Речь
идет о том, чтобы местному самоуправлению оставить в пределах 60%
налогов, а 40% шло бы распределением: часть – в областной бюджет,
часть – в государственный бюджет».
В чем состоит суть децентрализации: «Фактически, это возвращение к состоянию 1997 года, когда у районных и областных советов
забрали возможность формировать исполкомы. Но не только возвращение полномочий, а и возвращение предоставления возможностей ресурсов, поскольку что за полномочия без ресурсов. Это возможность
вводить на местах новые налоги, соответственно, управлять бюджетом» (Русские в Крыму и на Украине // http://vk.com/club70643174?w=
wall-70643174_36015. – 2014. – 14.10)
11 октября Президент Украины Петр Порошенко посетил Харьковскую область с рабочим визитом. Он посетил ГП «Завод им.
В.А.Малышева», Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба, провел встречу с общественностью во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.
Петр Порошенко представил «Стратегию реформ−2020» и призвал
харьковскую общественность присоединиться к обсуждению и осуществления предложенной программы реформирования. В реализации
реформ, отметил Петр Порошенко, он рассчитывает на помощь ученых
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
Президент подчеркнул, что интеллектуальный потенциал Университета особенно необходим для реализации одной из главных реформ −
судебной.
Ректор Университета В.Я. Таций: «Когда Вы в мае посетили наш
университет (еще будучи кандидатом в Президенты Украины), то пообещали, еще раз посетить наш вуз. И сдержали свое обещание − в
первый свой приезд в Харьков, уже как Президент Украины, посетили
и наш Университет. Мы благодарны Вам за добрые слова. Готовы при13

соединиться к разработке и внедрению в жизнь положений судебной
реформы» (Борьба-Национальный юридический университет имени
Ярослава Мудрого // http://vk.com/vvd2013vvd?w=wall188104526_1291
%2Fall. – 2014. – 14.10).
Оголошуємо конкурс на формування Громадської ради з люстрації,
яка згідно з законом «Про очищення влади» має допомагати громадському контролю за процесом здійснення люстрації в України.
До 19 жовтня просимо присилати на адресу hromlusrada@gmail.
com ваші біографії та напрямок, яким ви готові займатися в Громадській раді (Люстраційний комітет // https://www.facebook.com/
luscomitet?ref=stream). − 2014. − 13.10).
За останній тиждень до нас та до Мінюсту надійшли десятки звернень від бажаючих увійти до громадської ради з люстрації, створення
якої передбачає Закон «Про очищення влади».
Ми пропонуємо, щоб до громадської ради в Києві увійшло 13 таких
людей, а в регіонах були обрані їхні представники, перевіряти яких будуть вже члени громадської ради після того, як самі пройдуть перевірку.
Це означає, що не всі бажаючі зможуть потрапити до цього органу, але,
друзі, закон виписаний так, що кожен громадянин може долучитися до
процесу люстраційних перевірок (Люстраційний комітет // https://
www.facebook.com/luscomitet?ref=stream). − 2014. − 13.10).
Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября, представляя
свою программу долгосрочного развития страны – «Стратегия-2020»,
заявил, что в числе первоочередных задач властей – децентрализация и
реформа государственного управления. Для начала процесса уже подготовлены семь законов, которые находятся в парламенте.
Минрегион Украины: децентрализация власти даст местным бюджетам в 2015 году около $3 млрд. Об этом заявил вице премьер-министр
Украины Владимир Гройсман: «Сегодня есть семь законов, которые
подготовлены правительством. Они находятся в парламенте. Их можно
принять, чтобы начать децентрализацию с 2015 года». Он отметил, что
«самое главное – финансовая (децентрализация), когда средства останутся на затраты людей на территориях» (WORLD|Срочные Новости //
http://vk.com/worldpubl?w=wall-52572504_15746. – 2014. – 13.10).
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ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Експерт проекту Твіннінг Хенк Мун:
«Максимум прозорості – це один із найбільш ефективних і дешевих
способів боротьби з корупцією». Як наголосили експерти ЄС ступінь
відкритості кадастрових даних в Україні – це виключно компетенція
українського Уряду. Юридичний радник Голландської урядової
служби управління земельними і водними ресурсами (DLG) Джеральда Вестерфельд: «Електронні аукціони можуть полегшити життя
розпоряднику земель державної власності сільськогосподарського призначення, і це досить просто організувати».
Учасники семінарів підтримали ідею необхідності моніторингу
ринку земель в Україні. Це означає, що дані про ціни трансакцій із землею мають збиратися, накопичуватися, аналізуватися та оприлюднюватися. Отож, учасники сформулювали пропозиції щодо умов, за яких
можна запровадити моніторинг ринку земель. Зокрема, нотаріуси і
Укрдержреєстр України мають забезпечити земельне відомство даними
про операції із сільськогосподарськими землями приватної власності
(Моніторинг ринку земель − ефективний спосіб боротьби з корупцією // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=247676233&cat_id=244277212). − 2014. − 14.10).
Народный депутат от УДАРа Виктор Чумак:
Любой шаг, сделанный в сфере борьбы с коррупцией, будет снижать коррупцию хотя бы на пять процентов. Оппоненты кричат, что
это все не будет работать, но они не понимают, что строится система.
Антикоррупционное бюро – это часть системы. Финансовый контроль
– это вторая часть. Конечные бенефициарии и открытие реестров – это
третья и четвертая часть системы. Заочное осуждение – пятая часть.
Если в начале 2016 года индекс уровня восприятия коррупции будет не 2,4, а 2,8 или 3,0, мы будем счастливы, поскольку это будет означать снижение уровня коррупции процентов на 20. Давайте дождемся, пока все это заработает (Чумак: Все люди хотят, чтобы завтра
коррупции уже не было // Гордон (http://gordonua.com/news/politics/
CHumak-Vse-lyudi-hotyat-chtoby-zavtra-korrupcii-uzhe-ne-bylo-46214.
html). − 2014. − 14.10).
Глава Верховного суду України Ярослав Романюк:
Судова реформа, яку зараз пропонується провести в Україні, є гро15

міздкою і малоефективною. «Через те, що суди змушені використовувати під час здійснення правосуддя неякісні закони, з’являється багато
зауважень до роботи суддів. Але й сама по собі запропонована нашому
суспільству модель судової системи є громіздкою, малодоступною і малоефективною» (Глава Верховного суду України вважає судову реформу громіздкою і малоефективною // РБК-Україна (http://www.rbc.ua/
ukr/news/politics/glava-verhovnogo-cuda-ukrainy-schitaet-sudebnuyureformu-13102014123000). − 2014. − 13.10).
Голова наглядової ради Міжнародного фонду Блейзера Едільберто Сегура: «Економічні реформи не будуть успішними, якщо не
покращити державні інститути. Я маю на увазі систему державного управління та правову систему. Дуже легко написати певну програму для
зміни політики, податкової системи, тощо. Але їх втілити важко – для
цього потрібні сильні державні інституції»
«Що відбувається в системі держуправління? Надмірна кількість
невідповідностей, відсутність чітких цілей, накладення функцій, усі
відповідальні за усе, а в результаті ніхто не відповідає ні за що. Об’ємне
прийняття рішень, коли 25 людей мають підписати рішення».
Експерт перелічив низку інших проблем – надмірне втручання держави у справи бізнесу з надмірним регулюванням та бюрократією, корупція, дотримання інтересів впливових кіл, секретність та відсутність
підзвітності роботи держустанов (Українському уряду потрібно змінитись, інакше реформи в країні не відбудуться, − екс-директор Світового банку // finance.ua (http://news.finance.ua/ua/news/~/336202).
− 2014. − 13.10).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Иностранные инвестиции составят большую часть средств, направленных на восстановление Луганской и Донецкой областей.
Вице-премьер министр Украины – министр регионального развития Владимир Гройсман: «У нас есть общая программа с нашими
европейскими партнерами. На прошлой неделе я встречался с миссией
ООН, ЕС и МБ. Мы написали план действий по восстановлению... Речь
идет о восстановлении освобожденных территорий. Это будут деньги
международных организаций, часть бюджетных средств и деньги благотворителей. Но львиная доля – это иностранные средства» (В восстановлении Луганской области в значительной степени будут задействованы инвестиции – Гройсман // «ОстроВ» (http://www.ostro.
org/lugansk/politics/news/456286/). – 2014. – 15.10).
Программа развития Организации Объединенных Наций намерена предоставить 700 тыс. долларов на поддержку Луганской
области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации. Отмечается, что ПРООН увеличила направленную на восстановление региона и людей помощь.
«Госпожа Инита Паулович (заместитель постпреда ПРООН) посетила регион с целью представления третьей фазы проекта ЕС/ПРООН
«Местное развитие, ориентированное на общину», который предоставит местным общинам более 700 тыс. долларов на поддержку проектов,
направленных на восстановление региона».
Также отмечается, что ПРООН совместно с Европейским Союзом
поддержит проекты общин, направленные на восстановление 8 районов области, которые считаются относительно безопасными, а также
предоставит помощь городам для внутренних переселенцев. «В ближайшее время ПРООН на конкурсной основе отберет районы, которые
желают принять участие в проекте... Конкурсная комиссия определит
8 районов, которые примут участие в проекте». Конечный срок подачи
заявлений для участия - 25 октября 2014 года (ООН намерена предоставить $0,7 млн на поддержку Луганской области // Новости Донбасса (http://novosti.dn.ua/details/236203/). – 2014. – 14.10).
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Під час Щорічних зборів МВФ та Світового банку українська
делегація провела ряд зустрічей із керівництвом МВФ, Світового
банку, ЄБРР та МФК, а також представниками Європейської Комісії. Представляли українську сторону Міністр фінансів Олександр
Шлапак та Голова Нацбанку Валерія Гонтарєва.
Зокрема, з представниками Міжнародного валютного фонду було
розглянуто зміни в економічній ситуації, пов’язані, в першу чергу, із
руйнуванням бойовиками промислової інфраструктури на Сході України.
Надзвичайно ефективними були переговори з ЄБРР та МФК. Керівництво обох інституцій висловило готовність розвивати співпрацю у
сфері надання торгівельного фінансування для закупівлі природного
газу НАК «Нафтогаз України» та модернізації газотранспортних потужностей, брати участь у підготовці до приватизації або у самій приватизації державних підприємств та банків, здійснювати рекапіталізацію
банків, а також надавати фінансування для відбудови інфраструктури на
сході України (Міжнародні фінансові організації підтримують енергоефективність, рекапіталізацію банків та фінансування відбудови
Сходу України // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=247676519&cat_id=244276429). − 2014. − 14.10).
Гуманітарна допомога, надана Україні Урядом Федеративної
Республіки Німеччина, дозволить українській державі вирішувати
проблеми внутрішньо переміщених осіб більш ефективно. Про це
розповів Віце-прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час
зустрічі з Міністром економічного співробітництва і розвитку ФРН
Гердом Мюллером. Зустріч відбулася за результатами надання Україні
гуманітарної допомоги і матеріалів для відбудови на загальну суму
10 мільйонів євро.
«Гуманітарна допомога Німеччини дозволить нам для людей, які залишилися без даху над головою, побудувати 4 тисячі місць тимчасового
проживання в трьох містах: Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровську. Муніципалітети цих міст готові співпрацювати. Всі необхідні для будівництва
землі вже виділено, вирішується питання інфраструктури. Перші будиночки вже починають будуватися», − повідомив Володимир Гройсман (Гуманітарна допомога Німеччини дозволить побудувати 4 тис. місць тимчасового проживання для людей, які залишилися без даху над головою, −
В. Гройсман // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=247675465&cat_id=244276429). − 2014. − 13.10).
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13 жовтня жителі Краматорська отримали черговий транш
гуманітарної допомоги від рятувальників ДСНС України. Цього
разу продукти харчування для жителів Сходу доправили співробітники
ГУДСНС України у Запорізькій області.
Продукти харчування були придбані рятувальниками на кошти,
виділені Урядом для забезпечення першочергових потреб людей. Співробітники ГУДСНС придбали також ще й товари першої необхідності
для жителів східних регіонів, які люди отримають вже цього тижня
під час другого траншу гуманітарної допомоги від рятувальників Запоріжжя (Рятувальники ДСНС доправили 20 тонн продуктів харчування для мешканців Краматорська // Урядовий портал (http://
www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247674389&cat_
id=244277212). − 2014. − 13.10).

ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У часи, коли всі українці об’єдналися в боротьбі проти агресора, черкаські дорожники не стоять осторонь проблеми. Так, 8 працівників ДП «Черкаський облавтодор» перебувають у східних регіонах,
допомагаючи укріплювати кордони, двоє служать у батальйоні «Черкаси».
Також підприємство надало для потреб військових свою техніку в
зону бойових дій: трали, бульдозери, екскаватори, автокран та машину
технічного супроводу.
Окрім цього, за безпосередньої участі директора Облавтодору, депутата Маньківської районної ради та члена Ради товаровиробників
Олександра Северина нещодавно для військових відправили вантажівку з провізією та теплими речами. Допомога організована за сприяння
райради та Ради товаровиробників (Черкаські дорожники допомагають військовим на Сході України // Черкаська обласна державна
адміністрація (http://www.oda.ck.ua/?lng=ukr&section=2&page=2&
id=1113709). – 2014. – 15.10).
В 38 районов и городов Донецкой области поступил первый транш октябрьских социальных выплат в сумме более
166 млн. гривен.
По состоянию на 13 октября выплачено помощи в сумме почти
124 млн. гривен. В 16 районов и городов Луганской области поступили
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средства в сумме более 68 млн. гривен. По состоянию на вчера выплачено помощи в сумме 38,5 млн гривен.
На выплату государственной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной
помощи детям состоянию на 13.10.2014 г. управлениям социальной защиты населения выделено около 2,8 млн. гривен (В 38 районов и городов Донецкой области поступил транш октябрьских социальных
выплат // Новости Донбасса (http://novosti.dn.ua/details/236165/). –
2014. – 14.10).
На Буковині переселенці отримуватимуть кошти на житло. Наразі в області проживає близько півтори тисячі вимушених переселенців Людям, які вимушено переселилися до Буковини та покинули оселі
у зоні антитерористичної операції і Криму, наша область буде надавати
фінансову допомогу для оплати житла.
За офіційними даними, в краї нині проживає близько півтори тисячі переселенців. Кожна непрацездатна особа зі Сходу України або
з Автономної республіки Крим щомісячно отримуватиме 884 гривні.
Працездатні громадяни отримуватимуть удвічі менше – лише 442 гривні. Виплачуються гроші впродовж шести місяців. Загальна сума, яку
може отримувати родина переселенців, не повинна перевищувати двох
тисяч чотирьохсот гривень (На Буковині переселенці отримуватимуть кошти на житло // Чернівецький Промінь (http://promin.cv.ua/
news/2014/10/14/7102). – 2014. – 14.10).
«Луганскэлетротранс» восстанавливает контактные сети троллейбусов.
В частности, работы велись по улицам 50 лет Образования СССР
и Днепровской.
Специалисты демонтировали контактный провод, тросовую подвеску по улице Оборонная (от супермаркета «Аврора» до ул. Краснодонская) (В областном центре восстанавливают контактные сети
троллейбусов // City News (http://www.citynews.net.ua/news/37251-voblastnom-centre-vosstanavlivayut-kontaktnye-seti-trolleybusov.html). –
2014. – 14.10).
Ситуация на потребительском рынке Луганска постепенно
стабилизируется. Продолжается положительная тенденция к расширению ассортимента реализуемых продовольственных и непродоволь20

ственных товаров, возобновлению работы магазинов и торговых павильонов, снижению цен на товары. Ситуация с поставками и наличием в
продаже продовольственных и непродовольственных товаров в целом
по городу улучшается, завоз товаров в город увеличился.
Многие продовольственные магазины и рынки города работают.
Супермаркеты «Спар», «Бокри», «Абсолют», «Брусница» возобновили
свою работу, торговля осуществляется преимущественно с лотков продовольственными товарами социальной направленности (хлеб, мука,
молоко, яйцо, масло (сливочное, растительное), макаронные изделия,
крупы, сахар, рыбные и мясные консервы, печенье). Возобновил работу
супермаркет «Абсолют» («Медиана» по ул. Коцюбинского), обслуживание осуществляется в торговом зале в режиме самообслуживания,
одним из первых возобновил расчеты по банковским пластиковым картам.
Рынок непродовольственных товаров и сферы услуг:
Наметилась положительная тенденция к открытию магазинов непродовольственных товаров (бытовая химия, обувь, одежда, стройматериалы), начали работу магазины: «Домус», «Стройленд», «Мир спорта», сеть магазинов «Реал», магазины детских товаров «Маленький
принц», «Аленка»; обувные – «Каблучок», «Анна». В ближайшее время
планируется открытие 8 магазинов сети «Ватсонс».
В городе начали работать предприятия ресторанного хозяйства –
«Кавказский двор», «Плакучая Ива», «Пиццерия Лира», «Люкс». Началось массовое открытие парикмахерских, пунктов ремонта обуви и
одежды во всех районах города.
Рынок нефтепродуктов:
Работают АЗС по ул. 26 Бакинских комиссаров и кв. Якира. Возобновлена работа АЗС в кв. Ленинского Комсомола и сети АЗС «Окко»,
в наличии бензин А-92, А-95, А-95 перфект, дизтопливо, стоимость
бензина А 95 – 17,50 грн. за 1 литр (Как живет Луганск: в городе заработали рынки и магазины (список) // CXID-INFO (http://cxid.info/
kak-jivet-lugansk-v-gorode-zarabotali-rynki-i-magaziny-spisok-n117183).
– 2014. – 14.10).
Исполняющий обязанности мэра Донецка Константин Савинов: Донецк, в котором удалось восстановить систему отопления,
ждет наплыва «температурных беженцев» из других городов ДНР,
где отопления не будет. Власти города подготовили проект размещения
таких беженцев в помещениях школ. По словам собеседника агентства, в
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школах, превращенных в общежития для беженцев, будут установлены
двухъярусные кровати. «На сегодня донецкие школы заполнены на 60%
− многие школьники с родителями или без родителей уехали в другие
города. Есть идея уплотнить школы, свести школьников из разных школ
в одну. На освободившихся площадях разместить жителей Тореза, Шахтерска… Мы подсчитали, в каждом районе города можно будет разместить около 1,5 тысячи таких беженцев. В Донецке девять районов − итого
12 тысяч человек мы готовы принять» (И.о. мэра: Донецк ждет «температурных беженцев» из городов ДНР // РИА Новости (http://ria.ru/
world/20141014/1028197805.html). − 2014. − 14.10).
Председатель Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль провел совещание, посвященное состоянию автодорог области в преддверии зимы.
Главой Луганской ОГА также был поднят вопрос о выплате заработной платы работникам автодора и наличии задолженностей. Присутствующие региональные руководители подчеркнули, что зарплаты
выплачиваются систематически и практически в срок.
Определенные трудности возникли в Станично-Луганском районе,
где в результате боевых действий отдельные участки дорог находятся
в аварийном состоянии, из-за обстрелов Станица осталась без света.
Как и большинство областных учреждений и организаций, Служба автомобильных дорог Луганской области, сегодня находится в Северодонецке. Свою деятельность она начинает практически с нуля:
уже восстановлены казначейские счета, выплачивается заработная
плата сотрудникам (В Луганской области подготавливают к зиме
дороги, пострадавшие от обстрелов // CXID-INFO (http://cxid.
info/v-luganskoy-oblasti-podgotavlivaut-k-zime-dorogi-postradavshie-otobstrelov-n117171). – 2014. – 14.10).
Два высших учебных заведения, подведомственных Министерству внутренних дел, переведут с Донбасса в другие города Украины из-за военных действий на территории региона.
Донецкий юридический институт передислоцирован в Кривой Рог,
а Луганский университет им. Дидоренко – в Сумы. В связи с тем, что
помещение Донецкого юридического института МВД Украины захвачено незаконными вооруженными формированиями и находится на территории, неподконтрольной властям Украины, приказом Министерства
от 30 сентября этого года ДЮИ МВД временно передислоцирован на
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базу Криворожского факультета Днепропетровского государственного
университета внутренних дел.
Подобная ситуация сложилась и вокруг Луганского государственного университета внутренних дел им. Е.О. Дидоренко. «Приказом
МВД от 6 октября этого года учебное заведение передислоцировано
на базу Сумского филиала Харьковского национального университета
внутренних дел», – отметили в ведомстве. Таким образом, студенты
ЛГУВД им. Е.О. Дидоренко и ДЮИ МВД, которые изъявят желание
продолжить обучение, смогут это сделать по их новому местонахождению.
По предварительным подсчетам, на указанных выше базах будет
учиться около тысячи слушателей заочной формы обучения по государственному заказу, а также более 1500 студентов дневной и заочной форм обучения за счет средств физических и юридических лиц
(Университет Дидоренко переедет в Сумы // 0642.ua - Сайт города
Луганска (http://www.ostro.org/lugansk/society/news/456171/). – 2014. –
14.10).
16 октября возобновляет работу один из старейших и самых
любимых кинотеатров Донецка.
В этом году планировалось празднование 75-летия кинотеатра.
Война внесла свои коррективы
Директор Театра кино им. Шевченко Анатолий Тесля: «Мы начинаем работать для того, чтобы горожане почувствовали, что в столицу Донбасса возвращается доброе мирное время. Показом фильмов
хотели бы, чтобы у людей улучшилось настроение. И надеемся, что основная масса бывших наших зрителей, почитателей кинотеатра имени
Шевченко, с ностальгией к нам вернется. Думаю, что многие из них
соскучились по большому экрану. А мы, со своей стороны, постараемся подбирать репертуар, который бы удовлетворял все потребности их
кинозрителя и не унижал бы человеческое достоинство наших земляков» (В Донецке возобновляет работу кинотеатр им.Т.Г.Шевченко
// КИД (http://zadonbass.org/news/society/message_85424). – 2014. –
14.10).
Шахтерам ГП «Горскоеуголь» (Луганская область) начали выплачивать 151 млн грн. задолженности по зарплате. Об этом информагентству CXID.info сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.
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10 октября во время визита президента Украины Петра Порошенко в Северодонецк председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль
попросил посодействовать в погашении задолженности по зарплате
шахтерам ГП «Горскоеуголь» (созданного на базе ликвидированного
ГП «Первомайскуголь»). На сегодня указанные средства уже поступили на счета предприятия, началось погашение задолженности (На Луганщине шахтерам отдают задолженности по зарплате // CXIDINFO (http://cxid.info/na-luganschine-shahteram-otdaut-zadoljennostipo-zarplate-n117159). – 2014. – 13.10).
Олеся Зимина, заместитель начальника отдела по вопросам
внутренней политики, связям с общественностью, по делам печати
и информации:
Свердловский водоразборный узел заполнен частично, но вода
уже подаётся на город, согласно графика: Город Червонопартизанск - с
14:00 до 19:00, кв.50 лет Октября, кв. Центральный – 17:00 до 21:00,
кв. 60 лет СССР, кв.Пр.Донбасса, город - с 16:00 до 21:00.
Этот график сохранится при условии стабильной подачи воды!!
Если будут остановки водоводов либо существенные порывы, график
может меняться!
Напоминаем жителям Свердловска, что организованы междугородные автобусные маршруты. Автобусы отправляются от городского
автовокзала:
«Свердловск –Харьков». Время отправки: 8:00, ежедневно. Стоимость билета 350 грн.
«Свердловск –Луганск». Время отправки первого рейса: 6:25 (остальные рейсы в течение дня совершаются нерегулярно, необходимо
уточнять на автовокзале), ежедневно. Стоимость билета 30 грн.
«Свердловск –Гуково». Время отправки: 6:35; 8:20; 10:20; 12:20;
14:25. В понедельник и вторник сокращаются рейсы на 8:20; 12:20;
16:30 . Стоимость билета 30 грн.
«Свердловск –Ростов». Время отправки: 6:30, ежедневно.
Междугородного рейса «Свердловск-Донецк» нет (Ситуация в городе Свердловске и районе на 13.10.2014 года складывается следующая // Официальный портал города Свердловска (http://svk.gov.ua/ru/
news/view/caption/situatsiya_11_10). – 2014. – 13.10).
Работа по восстановлению снабжения энергоресурсами продолжается в Луганске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Энергети24

ки отчитались о продолжении работы по восстановлению второй ветки
подачи электроэнергии в областной центр по Краснодонскому направлению. На текущей неделе, по их прогнозам, линия будет восстановлена, что позволит подать электричество во все жилые дома города.
Кроме того, проводятся восстановительные работы на Александровской подстанции, из области должны доставить трансформатор,
монтаж которого позволит подать свет в поселок Юбилейный.
ГКП «Теплокоммунэнерго» приступило к заполнению систем водой, параллельно проводится работа по ликвидации возникающих порывов.
При условии подачи электроэнергии тепловики готовы подавать
теплоноситель в жилые дома.
Руководители коммунальных предприятий отметили, что работу
серьезно осложняют перебои с поставками топлива. В частности именно по этой причине вывоз мусора осуществляется нерегулярно (Луганские энергетики хотят восстановить подачу электроэнергии из
Краснодона на этой неделе // «ОстроВ» (http://www.ostro.org/lugansk/
society/news/456171/). – 2014. – 13.10).

НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
Аварийные бригады ПАО «Донецкгоргаз» устранили многочисленные аварии на газопроводах в Киевском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка (Мирный Донбасс // http://vk.com/
feed?w=wall261283965_1304. – 2014. – 16.10).
На Луганщині працівникам закладів та установ «буферних» сіл почали погашати заборгованість із зарплати.
У вівторок, 14 жовтня, управління Держказначейства в Попаснянському районі здійснило виплату зарплати працівникам Нижнянської селищної ради на суму 76 тисяч 118 гривень. Таким чином, погашено
заборгованість із зарплати за липень – вересень працівникам селищної
ради, Будинку культури, бібліотеки та прибиральникам території.
Голова Луганської ОДА Геннадій Москаль: на сьогодні,
15 жовтня, заявлена виплата зарплати на суму 552 тисячі 323 гривні працівникам Золотівського ліцею, виконкому Гірської міськради, Гірської
спеціальної школи-інтернату та Нижнянського психоневрологічного
інтернату. А 16 жовтня буде погашено заборгованість із зарплати пра25

цівникам виконкому Золотівської міськради, а також Тошківської, Новотошківської та Чорнухинської селищних рад. Усі ці села розташовані
в прифронтовій, так званій, буферній зоні, а виплата заборгованості стала можливою завдяки постановам Верховної Ради України про перепідпорядкування їх районам, які контролює Україна (Луганська обласна
державна адміністрація // https://www.facebook.com/odalug?fref=ts).
− 2014. − 15.10).
Жители Курахово могут встречать зиму со спокойной душой - в
их домах будет тепло. Еще с июня месяца в Курахово, Красноармейске, Димитрово, Украинске, Селидово и еще 25 городах и поселках перестала поступать канальная вода. Бои вновь и вновь выводят из строя
насосное оборудование «Воды Донбасса». А нет канальной воды – нет
телоносителя для отопления батарей.
Выход нашли ДТЭК Кураховская ТЭС и городские власти: в городской отопительной системе вместо канальной воды будет использоваться химически подготовленная вода из Кураховского водохранилища –
ежедневно 3,7 тыс. кубометров воды. Пополнение запасов будет происходить за счет естественных осадков и подземных вод. Такое решение
позволит своевременно заполнить отопительную систему Курахово
и обогреть дома, детские сады и школы. (Мирный Донбасс // http://
vk.com/feed?w=wall261283965_1296. – 2014. – 15.10).
О водоснабжении населенных пунктов на 15 октября
В Горловке возобновлена работа двух фильтровальных станций. На
насосной станции 3А работают бригады ДТЭК и КП «Компания «Вода
Донбасса», специалисты восстанавливают поврежденные изоляторы и
2 электрических ввода.
Портебители Амвросиевки, Новоазовска, Тельманово, Старобешево, Мариуполя а также Славянска, Дружковки, Краматорска, Константиновки, Снежного, Харцызска и Дзержинска получают воду в согласованных объемах.
Энергетики ДТЭК «Донецкоблэнерго» работают над восстановлением высоковольтных линий, от которых осуществляется электроснабжение насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода. Осложняют проведение работ периодические обстрелы. Пока
эти работы не закончены, нет возможности подать воду на Великоанадольскую и Красноармейскую фильтровальные станции, от которых
осуществляется водоснабжение Красноармейска, Украинска, Горняка,
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Курахово, Селидово, Димитрова, Белозерского, Новодонецкое, Александровки, Волновахи, Докучаевска, Угледара (Вернем воду Волновахе
и району!! // http://vk.com/volnovacha?w=wall-78418010_93. – 2014. –
15.10).
Макеевка продолжает подготовку к отопительному сезону. Макеевские тепловики уже запитали 140 котельных. Обстановка в городе
– стабильная: городской автотранспорт работает по сокращенному графику, на линии работают 16 троллейбусов. (Мирный Донбасс // http://
vk.com/id261283965?w=wall261283965_1293%2Fall. – 2014. – 15.10).
Гірникам ДП «Гірськвугілля» (створеного на базі ліквідованого
ДП «Первомайськвугілля») та «Лисичанськвугілля» почали погашати
заборгованість із зарплати. На рахунки підприємств уже надійшов 151
мільйон гривень, люди отримують гроші на руки. Це стало одним із
результатів візиту Президента України Петра Порошенка в Сєвєродонецьк 10 жовтня, в ході якого голова Луганської ОДА попросив сприяння у вирішенні цього складного питання. Від імені гірників та їх сімей
Г. Москаль висловлює щиру вдячність Президенту України за оперативне вирішення проблеми й розуміння тої складної ситуації, в якій
опинилася Луганщина (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug?fref=ts). − 2014. − 14.10).
Энергетики полностью восстановили электроснабжение Макеевки
Энергетики ДТЭК Донецкоблэнерго подключили к электроснабжению поселки Коммунар и Нижняя Крынка, два месяца обесточенные
из-за боевых действий. Таким образом, в Макеевке подключены к электроснабжению все поселки, находящиеся в черте города (Типичное
Енакиево // http://vk.com/typical_enakievo?w=wall-32205256_503890.
– 2014. – 14.10).
Петр Порошенко подписал закон Украины № 1669-VII «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции».
Данный закон предусматривает временные меры для обеспечения
поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность
на территории проведения антитеррористической операции и лиц, проживающих в зоне проведения временной антитеррористической опера27

ции или переселились из нее во время ее проведения.
Закон устанавливает мораторий на начисление пени и штрафов на
основную сумму задолженности по кредитным обязательствам гражданам Украины, место жительства которых находится на территории
проведения антитеррористической операции или они переселились из
нее в период проведения АТО.
Также закон предусматривает временное ограничение относительно осуществления мероприятий государственного надзора (контроля)
в сфере хозяйственной деятельности в период и на территории проведения антитеррористической операции. Кроме того, закон вводит автоматическое продление действия документов разрешительного характера, выданных субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность на территории проведения антитеррористической операции
(Свободный Донбасс // https://www.facebook.com/pages/СвободныйДонбасс/536398193132997?fref=). − 2014. − 13.10).
Очень хорошая новость – в Донецке будет тепло. Донецкие коммунальщики завершили ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону.
Обеспечена 100-процентная готовность к работе в осенне-зимнем
сезоне 1802 км тепловых сетей, 171 котельной, а также 103 тепловых
пунктов. При подготовке к эксплуатации в зимний период сети и оборудование систем тепло- и водоснабжения прошли гидравлические испытания. Ведется замена и реконструкция трубопроводов тепловых сетей
и оборудования источников теплоснабжения и центральных тепловых
пунктов на современное, более надежное и экономичное оборудование.
Обеспечение жизнедеятельности города находится на постоянном
контроле (Мирный Донбасс // http://vk.com/id261283965?w=wall26128
3965_1262%2Fall. – 2014. – 13.10).
Промежуточные итоги восстановления Луганска:
1. Энергетики продолжают восстановительные работы второй ветки подачи электроэнергии в областной центр по Краснодонскому направлению.
На текущей неделе, по их прогнозам, линия будет восстановлена,
что позволит подать электричество во все жилые дома города.
Кроме того, проводятся восстановительные работы на Александровской подстанции, из области должны доставить трансформатор,
монтаж которого позволит подать свет в поселок Юбилейный.
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2.Теплокоммунэнерго приступило к заполнению систем водой, параллельно проводится работа по ликвидации возникающих порывов.
3. За минувшие выходные Лугансквода ликвидировала порыв на загородном водоводе. В результате значительно улучшилось поступление
воды в город. Сейчас в областной центр поступает порядка 87 тысяч
кубов из 120 необходимых. Сегодня начаты ремонтные работы на водоводе на территории завода им. Ленина.
4. Газовщики сконцентрировали свои усилия на восстановлении
загородных газоводов и ГРС №2, работы там завершены и с завтрашнего дня она будет введена в эксплуатацию. Это позволит нормализовать
давление газа в сетях и перейти на зимний режим подачи газа в город.
Первый заместитель городского головы Манолис Пилавов поставил задачу за текущую неделю нормализовать ситуацию по санитарному состоянию города (Мирный Донбасс // https://www.facebook.com/
mirnydonbass). − 2014. − 13.10).
13 жовтня Геннадій Москаль провів нараду за участю селищного
голови Чорнухиного з керівниками профільних відомств, МНС, Ощадбанку, Укртелекому та іншими.
На нараді обговорювалися питання відновлення нормального життя в селищі. Очільник області поставив перед фахівцями ЛЕО завдання: протягом тижня відновити електропостачання Чорнухиного з боку
Дебальцевого. У результаті бойових дій були зруйновані водоводи, що
забезпечували селище водою. Ця проблема буде вирішена шляхом відновлення артезіанської свердловини. Також на нараді обговорювалися
питання фінансування шкіл і лікарень. Завтра, 14 жовтня, відбудеться сесія Попаснянської райради, на якій серед інших, буде розглянуто питання передачі в комунальну власність Попаснянського району
двох шкіл і лікарні, розташованих в Чорнухиному. Протягом тижня, як
тільки відновить свою роботу поштове відділення, в Чорнухиному будуть виплачені пенсії (Луганська обласна державна адміністрація //
https://www.facebook.com/odalug?fref=ts). − 2014. − 13.10).
Министр соцполитики Украины Людмила Денисова:
К 28 октября Госказначейство должно совершить перечисления
госпомощи переселенцам из зоны АТО. «На сегодняшний день все
наши управления получили необходимые документы. Если человек
обратится в службу социальной защиты по месту своего временного пребывания, то в течение 10 дней ему будет оказана госпомощь»
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(Свободный Донбасс // https://www.facebook.com/pages/СвободныйДонбасс/536398193132997?fref=). − 2014. − 13.10).

ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Министр финансов Александр Шлапак:
Сегодня есть два «Донбасса». Если говорить о территориях, которые контролирует Украина, то, по предварительным оценкам, для ее
восстановления потребуется около 2 миллиардов долларов. Для сбора
этих средств Киев намерен в декабре созвать «донорскую конференцию». Прежде всего, речь идет о восстановлении инфраструктуры водои энергоснабжения, газопроводов, а также жилого фонда (Восстановление районов Донбасса обойдется в $2 млрд – Шлапак // РИА Новости Украина (http://rian.com.ua/politics/20141014/358241605.html).
− 2014. − 14.10).
Министр регионального развития, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Владимир Гройсман:
Украинская власть готова проводить восстановительные работы в
населенных пунктах Донбасса, инфраструктура которых уничтожена
террористами. Однако чтобы осуществлять такие работы, вести подготовку к зиме, решать социальные вопросы, в первую очередь надо
восстановить украинскую власть на этой территории.
«Четкие действия восстановления мира предусматривает мирный
план президента Украины, важным элементом которого является Закон
«Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах
Донецкой и Луганской областей». Этот закон может сыграть существенную роль в восстановлении мира: избрание согласно действующему законодательству местной власти, которой доверяют люди – и тогда
возможно возобновление диалога, чтобы реинтегрировать эти территориии и социально адаптировать людей, которые там проживают»
(Гройсман: Украина быстро восстановит нормальную жизнь на
Донбассе // Гордон (http://gordonua.com/news/war/Groysman-Ukrainabystro-vosstanovit-normalnuyu-zhizn-na-Donbasse-45890.html). − 2014.
− 13.10).
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Блогосфера
Хоч формально реєстри таки відкрили – так... Але є «малесенька», але суттєва для впровадження проблемка. В поточному стані
реєстр є фактично пустим. Там є лише поточні реєстрації – новозбудовані об’єкти та об’єкти, які відчужувалися протягом останніх пари
років. А якщо замість спорадичної реєстрації «за бажанням» в Україні
не буде проголошено тотальну та обов’язкову реєстрацію, реєстри майнових прав ще дуже довго залишатимуться практично порожніми. Також наразі невідомо, наскільки бадьоро займатиметься імплементацією
ухваленого законопроекту 26-річний керівник профільного департаменту у Мінюсті – по сумісництву син генпрокурора на поруці у президента.
Підсумок: як передвиборний піар ухвалення законопроекту, який
начебто відкриває інформацію про власність і власників, – прекрасно. І взагалі-то прекрасно – суто концептуально те, що ідея відкритості інформації про всі майнові права таки перемогла, і на ній хоча
би почали напередодні виборів піариться (Тетяна Монтян Про те,
як і що відкрили у реєстрах // http://blogs.pravda.com.ua/authors/
montyan/543e4cadc545d/. – 2014. – 16.10).
В останні дні своєї роботи Верховна Рада довела, що здатна приймати доленосні закони для держави. Було ухвалено антикорупційну стратегію – законопроект «Про основи державної антикорупційної
політики в Україні на 2014-2017 роки» та законопроект про створення
Національного антикорупційного бюро.
Я вважаю, що ухвалення даних законопроектів – це вірний шлях
до процвітання нашої держави. До цього часу ще жоден із законів не
спромігся подолати корумповану систему, яка будувалася в Україні десятиліттями. Вірю, що нові антикорупційні постанови нарешті покладуть край такому явищу, як тотальна корупція, кругова порука, вседозволеність та безкарність, до яких так звикли хабарники.
Обов’язок протидіяти корупції покладено на багатьох чиновників
і посадових осіб, розпочинаючи від Президента України, і закінчуючи
працівниками спеціальних підрозділів. Однак до боротьби з цим ганебним явищем повинні долучитися всі без винятку громадяни (Геннадій
Ткачук Нові антикорупційні закони мають покласти край тотальній корупції // http://gazeta.ua/ru/blog/45635/novi-antikorupcijni-zakonimayut-poklasti-kraj-totalnij-korupciyi. – 2014. – 15.10).
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Первая и меньшая беда, это то, что почти половина населения
страны привязана к централизованному бюджету денежными пуповинами. Эти люди зависимы, поэтому все заявления о децентрализации, это только лозунги. И эта часть населения, никогда не откажется
получать деньги из центрального бюджета. Для того что бы эти люди
отказались от этих денег, им нужно предложить что-то существенное
взамен. А это существенное должно быть материальное и очень жирное, плюс свобода деятельности на низовых уровнях. Принцип зависимости населения от центра, создавался на протяжении жизней многих
поколений людей. Поэтому, его изменить реформаторским способом
очень сложно. И даже ослабить его трудно, особенно если нет на то
политической воли центра.
А может она уже есть, эта политическая воля? Ведь власть заявляет
о проведении децентрализации властных функций и финансов, вполне
серьёзным и уверенным тоном, и без тени сомнения. И что, мы в это
верим? Думаю, что нет.
Как можно поверить власти, в децентрализацию её функций, когда
годами идёт постоянный и непрерывный процесс жесточайшей политической борьбы за эту самую центральную власть, и за эти самые централизованные функции, которые необходимо отдавать в низа (Геннадий Озеров Дураки и дороги − это еще далеко не беда! // Лига. Блоги
(http://blog.liga.net/user/gozerov/article/15877.aspx). − 2014. – 15.10).
Принять пакет антикоррупционных законов – это замечательно, но очень мало. Ведь это − попытка разрушить систему власти и,
вообще, сложившуюся стройную систему взаимоотношений между
людьми, работающую, как часы, и изменяемую лишь в плане размера
откатов, взяток и т.п. отдельными яркими личностями. Но, ведь, свято
место пусто не бывает. Необходимо чем-то заменить коррупцию. Иначе
– тот самый прыжок в никуда из заголовка поста. Мне скажут, что начинается фундаментальная антикоррупционная реформа и что уже есть
предвыборные предложения реформ власти от многих партий. Мол,
выберем… Все не так просто, на мой взгляд.
Семантический анализ слова «реформа» свидетельствует о том, что
речь идет только об изменении формы, а не содержания объекта реформирования. Но, ведь, целью этой самой реформы обычно является
именно изменения содержания. Что-то не вяжется здесь. Тем более, не
стоит никого убеждать в том, что провести 10, 20 или даже 60! реформ
в одной стране в обозримом будущем невозможно, да и не нужно. Тем
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более, если реформы синергетично не связаны между собой и зачастую
даже противоречат друг другу. Об этом свидетельствует хотя бы печальный опыт проведения реформ все тем же нашим по-комсомольски
сильным и плодовитым реформатором.
Боюсь, что, чаще всего, нам подменяют обычной тактической управленческой деятельностью, которая, в отличие от реформ, не должна
заканчиваться и является непрерывной во времени, понятие стратегических реформ (Вильям Задорский Антикоррупционый прыжок в
никуда // Лига. Блоги (http://blog.liga.net/user/vzadorskiy/article/15873.
aspx). − 2014. – 15.10).

Прогнози
Бывший первый замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов:
У реализации закона о люстрации на Украине будет множество
последствий и все негативне. В общих чертах «чистки» в госаппарате
приведут к развалу системы государственного управления. По мнению
Андрея Портнова, люстрация лишит работы тысячи профессионально
мыслящих людей, которые в своей жизни успели что-то создать.
«Иными словами, огромные массы высокообразованных людей, которые были ядром бюрократической системы государства, окажутся на
улице. Часть этих людей станет угрозой политической системе. Именно эти люди будут основой для массового недовольства» (Портнов:
люстрация развалит систему госуправления на Украине // РИА Новости (http://ria.ru/world/20141014/1028199582.html). − 2014. − 14.10).
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Аналітичний коментар
Надії на мирне врегулювання – зміцнюються
Одним із важливих результатів візиту Президента України в зону
АТО в експертних колах називають кадрові перестановки. В контексті одержаної інформації П. Порошенко у неділю задовольнив рапорт
міністра оборони Валерія Гелетея про відставку. Ця відставка була позитивно сприйнята як у професійних військових колах, так і переважною частиною громадськості. На даному прикладі Президент показав
рішучість у виправленні допущених його радниками помилок.
Новим міністром оборони України призначено керівника Нацгвардії Степана Полторака. П. Порошенко пояснив свій вибір необхідністю посилення обороноздатності української армії. На користь
даного рішення – високий авторитет, значний бойовий досвід генерала і, що є дуже актуальним і важливим в сучасних умовах, стратегічне бачення реформування оборонного сектора. Характерно, що при
прийнятті даного рішення Президент П. Порошенко спирався не лише
на радників у вищих генеральських колах, але й на думку учасників бойових дій. «Під час останньої моєї поїздки в зону АТО – вона відбулася в
п’ятницю – я поцікавився ставленням її учасників, в тому числі й рядових,
до пана Полторака. Характеристики – виключно позитивні», – повідомив
П. Порошенко, представляючи кандидатуру нового міністра в парламенті.
Найбільш рейтингові експертні оцінки даного призначення
обґрунтовують його закономірність в сучасних умовах. Так, політолог
Вадим Карасьов зазначив, що досвід створення Національної гвардії
допоможе С. Полтораку на посаді міністра оборони. «Людина з нуля в
умовах війни створила Національну гвардію, яка якраз воювала краще
за всіх. Думаю, що досвід буде затребуваний для того, щоб… побудувати боєздатну, мобільну , національну армію фактично нові ЗС», – сказав В. Карасьов. На думку політолога, Степан Полторак якраз і покликаний вирішити завдання створення нових ЗСУ (http://obozrevatel.
com/politics/53178-ekspert-obyasnil-naznachenie-poltoraka.htm. – 2014.
– 14.10).
Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала в своєму
коментарі наголосив, що, на його думку, а також «на думку людей, які
були в зоні АТО, це однозначно кращий міністр оборони, ніж попередній. Це добре, оскільки ми все-таки поступово рухаємося в вірному
напрямку» (http://glavred.info/politika/ekspert-o-naznachenii-poltoraka34

novyy-ministr-odnoznachno-luchshe-prezhnego-292799.html. – 2014. –
15.10).
Директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко підкреслює закономірність даного рішення Президента. «Полторак командує Національною гвардією, має досвід керівництва великим військовим формуванням. Брати на цю посаду людину
без такого досвіду достатньо ризиковано. Експеримент з Гелетеєм показав, що «кидати» на Міноборони людину з паралельної сфери – несе
певний ризик. З іншого боку, Полторак, як я розумію, добре себе проявив під час АТО, тому у Президента є довіра до нього», – зазначив
політолог.
Подібної думки дотримується й експерт корпорації стратегічного
консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко. «При існуючих обставинах, міністром оборони має бути кадровий військовий», – сказав
він
(http://www.segodnya.ua/ukraine/poltorak-kakoy-ministr-oboronynuzhen-ukraine-mneniya-ekspertov-560233.html. – 2014. – 13.10). Його
точку зору підтримує координатор Військової ради партії та групи
«Інформаційний опір» Дмитро Тимчук, зазначаючи: «дуже добре, що
міністром оборони буде людина, яка добре розбирається в специфіці
діяльності таких формувань, як Внутрішні війська і Національна гвардія, а також здатна забезпечити взаємодію з ними Збройних сил України. Саме відсутність взаємодії між цими формуваннями і було однією
з головних проблем АТО з самого її початку ... Ми бачимо, що Національна гвардія значно менш корумпована структура, ніж Міноборони.
Тоді як боротьба з корупцією в армії – це одне з головних завдань, з якими не впорався попередній керівник військового відомства. Якщо Полторак так само працюватиме в армії, як працював по цьому напрямку в
гвардії, це, безумовно, вкрай позитивно вплине на розвиток Збройних
сил і обороноздатності держави в цілому», – зазначив експерт (http://
glavcom.ua/news/240900 .html. – 2014. – 15.10).
Звертає на себе увагу також і те, що відставку В. Гелетея позитивно
сприйняли і в добровольчих батальйонах. «За нами не було ні забезпечення, ні зброї, ми не відчували підтримки. Там хлопці витрачають
своє здоров’я, часто, ті, хто повертається сюди – залишаються наодинці
зі своїми проблемами. Дуже складно», – пояснив доброволець «Бєс».
Схвалив відставку В. Гелетея і комбат «Донбас» Семен Семенченко.
«Звільнення міністра оборони Гелетея – важливий сигнал, що Президент України прислухався до своїх виборців, а верховний головнокомандуючий – до армії України. Довіра – ключовий елемент у спів35

праці країни і держави, дуже важливий саме в цей важкий для країни час», – прокоментував він відставку міністра (http://rus.newsru.ua/
ukraine/13oct2014/lucgelet.html. – 2014. – 13.10).
Невиключено, що рішучі дії Президента України протягом останніх днів внесли суттєвий імпульс в заочний діалог з В. Путіним. Президент України в неділю ввечері, 12 жовтня, звернувся до українців з
офіційною заявою. Глава держави рішуче підкреслив, що виведення
російських військ і техніки, встановлення контролю над кордоном відкриє шлях до політичного врегулювання.
У цьому зв’язку примітним виглядає те, що, як інформують ЗМІ,
12 жовтня поточного року глава Російської держави Володимир Путін
наказав відвести від кордону з Україною кілька тисяч солдат РФ так
як термін їх навчань підійшов до кінця (http://tvrain.ru/articles/putin_
prikazal_otvesti_vojska_s_uchenij_u_granitsy_s_ukrainoj-376518/.
–
2014. – 12.10).
Характерно, що нові тенденції в подіях на східних рубежах України по-іншому, ніж раніше, почали коментувати російські експерти.
Так, військовий експерт Павло Фельгенгауер, вважає, що «час війни закінчився зараз». На думку П. Фельгенгауера «є очевидним, що режим
перемир’я буде зміцнюватися» (http://www.profi-forex.org/novosti-mira/
novosti-sng/ukraine/entry1008230632.html. – 2014. – 14.10).
Про можливість мирного врегулювання ситуації на Південному
Сході говорив головний редактор «Військово-промислового кур’єра»
Михайло Ходаренок. За його словами, з великою часткою ймовірності
повернення військ говорить про те, що ситуація навколо Південного
Сходу України має тренд до мирного врегулювання конфлікту. «Можливо, були якісь неформальні домовленості. Адже велика політика – це
не те, що в газетах або на екранах телевізорів. Також цей крок має стати сигналом для світової спільноти: Росія не має наміру посилювати
й так нестабільну ситуацію», – підкреслив експерт (http://www.mk.ru/
politics/2014/10/12/tak-chto-u-nas-s-ukrainoy-eksperty-ob-otvode-voyski-razdele-territoriy.htm. – 2014. – 12.10).
При цьому, в самопроголошених республіках припускають, що
«після зими війна продовжиться», – зазначив польовий командир ДНР
Олег Мельников. У той же час він запевнив, що він спокійно ставиться
до рішення В. Путіна припинити навчання біля кордону: люди дійсно
втомилися від війни і не готові до її продовження (http://www.dialog.ua/
news/22669_1413141548. – 2014. – 12.10).
Відповідно, слід зазначити, що виходячи з досить результативної
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роботи у відповідності з Мирним планом П. Порошенко, безумовно,
можна прогнозувати нейтралізацію партії війни в українському політикумі і дійсну реалізацію наміру української влади в найближчі дні
– отримати повне припинення вогню.
Мирний план Президента П. Порошенка знаходить розуміння і широку підтримку за кордоном. Дорога війна в Україні лягає важким тягарем не лише на економіку України, але створює і додаткові фінансові
проблеми для Заходу, який за останніми прогнозами входить в новий
етап економічної кризи, що суттєво почне проявляти себе у другій половині 2015 року. Зважаючи на географічне положення України, війна
і нестабільність у ній негативно впливають не лише на міжнародні відносини в регіоні, але й на ефективність світових економічних та інших
комунікацій. Характерно, що про свою зацікавленість у мирному вирішенні конфлікту на Сході України заявили і КНР, і Японія, і багато
інших країн світу.
В свою чергу, українська громадськість сподівається на нові позитивні кроки в реалізації мирного плану Президента П. Порошенка, успішного пошуку насущних економічних проблем на майбутній зустрічі
у Мілані.
С. Горова
ст. н. сп. ФПУ,
канд. наук із соц. комунікацій
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