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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент доручив цього тижня
розпочати опалювальний сезон
Президент України П. Порошенко на зустрічі з віце-прем'єр-міністром –
міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства В. Гройсманом дав доручення до кінця поточного тижня
розпочати опалення всіх без винятку осель у країні.
«Не пізніше п'ятниці у кожній українській оселі має бути тепло, батареї
мають бути теплими», – наголосив глава держави. Президент підкреслив, що
це завдання – «повна відповідальність місцевих органів влади».
Глава держави звернувся до віце-прем'єра з проханням дати відповідні
інструкції на місця. «Голови обласних державних адміністрації та
відповідних районних підрозділів отримають сьогодні від мене відповідну
вказівку, і я просив би забезпечити її виконання», – сказав Президент.
В. Гройсман запевнив, що це доручення буде виконано. «З нашого боку
відповідно до Вашого доручення були зняті всі перешкоди», – сказав він.
Віце-прем'єр повідомив, що сьогодні направить спільного листа від
Мінрегіону та Міністерства палива та енергетики про те, щоб на місцях
розпочинали паливний сезон відповідно до температур повітря.
«Ми проводимо зараз низку заходів, які дозволять в умовах обмеженого
обсягу газу проходити опалювальний сезон без перешкод. Ваше завдання
щодо опалення в оселях буде вчасно виконано. Ми чітко під відповідальність
голів обласних адміністрації будемо контролювати цю ситуацію, щоб кожен
орган місцевого самоврядування, кожне місто запустилися вчасно, оскільки
технічна готовність є», – повідомив В. Гройсман (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31444.html). – 2014. – 20.10).

Міжнародна наукова конференція
«Місце і роль бібліотек у формуванні національного
інформаційного простору»
21-23 жовтня 2014 р. у Національній бібліотеці України
імені В. І. Вернадського проходить науковий форум – міжнародна наукова
конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного
інформаційного простору».
Організаторами заходу виступили:
- Інформаційно-бібліотечна рада НАН України;
- Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
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- Асоціація бібліотек України;
- Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій
наук – членів Міжнародної асоціації академій наук.
На пленарному та секційних засіданнях, семінарах і круглих столах
передбачається обговорити бібліотечні стратегії в умовах комплексних змін
інформаційного середовища; прикладні аспекти формування електронних
інформаційних ресурсів наукових бібліотек, зокрема, фундаментальної
електронної бібліотеки «Україніка»; проблеми інформаційно-аналітичної
діяльності та перспективи міжбібліотечної взаємодії у формуванні
національного електронного інформаційного простору.
У роботі конференції беруть участь видатні вчені та фахівці зарубіжних і
вітчизняних бібліотек, наукових установ та інформаційних інституцій,
музеїв, вишів, видавництв і громадських організацій. Серед зарубіжних
гостей: вчений секретар Бібліотеки Литовської академії наук Леокардія
Кайрялене, керівництво Бібліотеки ім. Врублевських Литовської академії
наук: директор Сігітас Нарбутас та заступник директора з наукових питань
Рима Ціценєне, а також директор регіональних програм Elsevier у Росії,
Україні, Білорусі Марат Фатхулін.
У рамках конференції відбудеться спеціальне засідання Української
бібліотечної асоціації, Асоціації бібліотек України та керівників провідних
бібліотек України з обговорення Стратегії розвитку бібліотечноінформаційної сфери України на період до 2020 р. Також учасники засідання
мають наміри виступити із законодавчою ініціативою до Верховної Ради
України щодо врегулювання процедури закупівлі комп’ютерного обладнання
для бібліотечно-інформаційних установ.
Учасники та гості форуму матимуть змогу переглянути тематичні
документні експозиції та виставки видань НБУВ, розгорнуті у виставкових
залах Бібліотеки
(Інформація прес-служби НБУВ)

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Міланські переговори П. Порошенка і В. Путіна:
результати та оцінки експертів
Впродовж 16-17 жовтня в Італії тривав 10-й саміт форуму «Азія-Європа»
(ASEM). ASEM (Asia-Europe Meeting) – міжнародна організація, що об'єднує
51 країну Східної Азії та Європи. Кожні два роки глави держав і урядів
зустрічаються на саміті АСЕМ, щоб встановити пріоритети співпраці. Ці
саміти проводяться почергово в Азії і Європі. Цьогорічний саміт пройшов під
девізом «Відповідальне партнерство в ім'я стійкого зростання і безпеки».
Не зважаючи на те, що Україна не є членом цього міжнародного
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форуму, на зустрічі у Мілані одним з головних питань було українське, а
саме – врегулювання ситуації на Сході України. З огляду на це, на саміт були
запрошені президенти України П. Порошенко та Росії В. Путін, зустріч яких
була найочікуванішою подією форуму Європа-Азія.
П. Порошенко прибув до Мілана ввечері 16 жовтня. Після теплої
зустрічі, яку йому влаштувала українська діаспора, Президент відправився на
зустріч із німецьким канцлером А. Меркель.
В. Путін на саміт запізнився, через що його зустріч із А. Меркель, яку та
запланувала одразу після спілкування з П. Порошенком, зірвалася.
Зазначимо, що саме Меркель була ініціатором зустрічі П. Порошенка й
В. Путіна, тож хотіла напередодні віч-на-віч з'ясувати позиції з обома.
Зранку 17 жовтня П. Порошенко, В. Путін та лідери ЄС зібралися за
сніданком, який тривав майже дві години. З боку ЄС в ранковій зустрічі
брали участь федеральний канцлер Німеччини А. Меркель, президент
Франції Ф. Олланд, прем'єр-міністр Великобританії Д. Кемерон, прем'єрміністр Італії М. Ренці, а також президенти Єврокомісії Ж. М. Баррозу і
Європейської Ради Г. ван Ромпей та новий глава європейської дипломатії
Ф. Могеріні.
Переговори в такому форматі відбулися вперше за час українськоросійського протистояння. Від початку йшлося про можливість зустрічі у так
званому «нормандському форматі», за участі лише двох європейських
лідерів, А. Меркель та Ф. Олланда. Згодом розглядалася можливість залучити
до переговорів представника США, але, очевидно, переговори про це не
призвели до успіху, хоча напередодні Мілану П. Порошенко провів
телефонну розмову з президентом Б. Обамою.
Водночас, деяких експертів здивувала відсутність на переговорах
президентів України та Росії П. Порошенка та В. Путіна за участі лідерів
держав Європейського Союзу нового прем’єр-міністра Польщі Е. Копач. На
думку аналітика Інституту міжнародних відносин Варшавського
університету А. Шептицького, це свідчить про все меншу роль поляків у
вирішенні конфлікту на Донбасі. «З перспективи Польщі – це негативна
подія. Свідчить про те, що вплив Польщі на українські справи – ключовий
напрямок польської політики – зменшується», – сказав він.
Експерт не виключив, що це може бути наслідком того, що польська
влада сприймається як «занадто антиросійська» і «є слабшою, ніж собі
уявляє». За словами А. Шептицького, представники польського уряду будуть
переконувати, що у відсутності Е. Копач під час переговорів у Мілані не було
нічого особливого, адже такі зустрічі відбуваються у різних форматах. «Крім
того, Копач не хотіла приєднуватися до формату, котрий був започаткований
ще до того, як вона очолила уряд», – сказав експерт.
Водночас він назвав неоднозначною відсутність Е. Копач для України,
зауваживши, що насправді цей факт міг сприяти досягненню компромісу з
Російською Федерацією. Як відомо, міністр закордонних справ Польщі
Г. Схетина говорив про можливість участі Е. Копач у зустрічі президентів
України та Росії в рамках саміту Європа-Азія в Мілані.
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На короткій прес-конференції після «українського сніданку» італійський
прем’єр М. Ренці заявив, що переговори були конструктивними, але великі
труднощі залишаються. Водночас він зазначив, що зроблено крок уперед.
Наголошуючи на важливості контролю кордону між Україною і Росією,
М. Ренці сказав, що французький президент Ф. Олланд запропонував
встановити міжнародний контроль за українським кордоном. «Спостерігати
за цим кордоном мають безпілотники, і допомогти в цьому можуть
Німеччина, Франція та Італія. Це допоможе Україні та Росії контролювати
кордон між державами», – висловив упевненість М. Ренці.
Тим часом російський президент сказав журналістам, що переговори
були «добрими» і «позитивними». Більш ніж дивна заява, зважаючи на те, що
пізніше його представник Д. Пєсков назвав ці переговори «повними
непорозуміння». «На жаль, деякі учасники цього сніданку демонстрували
повне небажання зрозуміти реалії у південно-східній Україні», – цитують
його слова російські мас-медіа.
Від імені офіційного Києва ранкові переговори прокоментував міністр
закордонних справ України П. Клімкін, який в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна»
визнав, що переговори в широкому форматі в Мілані проходять складно, є
багато питань, і ці питання є непростими.
Тим часом на сайті Президента України було повідомлено, що «по
завершенні переговорів, які відбулися вранці, сторони наголосили на
необхідності неухильного дотримання Мінських домовленостей та заявили
про повну підтримку територіальної цілісності України».
Мабуть, точніше за всіх описав результати «українського сніданку»
президент Європейської Ради Г. ван Ромпей. «Ми погодились, що мінський
протокол щодо припинення вогню та мирного плану є надзвичайно
важливим і його треба імплементувати і це буде знову гарантувати майбутнє
України. Тому імплементація, імплементація, імплементація – це ключові
слова. Дискусії буде продовжено щодо двох важливих питань: організації
виборів у найближчі тижні та місяці, а також моніторинг кордону. Тому ми
погодились, що це важливі теми для подальших дискусій сьогодні після
обіду та в наступні дні. Тому я вважаю, що процес започатковано і ми раді
бачити цей доволі позитивний розвиток подій і чекаємо результату. І є одне
ключове слово – імплементація мирного плану», – наголосив він у
розміщеному в Інтернеті відеокоментарі.
Ще один учасник сніданку – прем’єр-міністр Великої Британії
Д. Кемерон – був більш відвертим і жорстким в оцінці дій Росії з виконання
Мінських домовленостей. Цитуючи слова президента Росії, який заявив, що
«не хоче “замороженного” конфлікту, не хоче розділеної України»,
британський прем’єр зазначив, що якщо це так, то Росія повинна вжити
заходів щодо виконання всіх домовленостей щодо виведення російських
військ з України, виведення важкого озброєння та поважати всі угоди і
визнати єдиними законними виборами ті, які проводяться українською
владою. «І якщо цього не станеться, то Європейський Союз, в тому числі
Британія, повинні продовжувати вводити санкції та тиснути (на Росію), щоб
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такого роду конфліктів не було на нашому континенті», – підсумував
Д. Кемерон.
Канцлер Німеччини А. Меркель, коментуючи результати ранкових
переговорів, відверто зізналась у інтерв’ю Reuters, що наразі не бачить
прориву. «Ми будемо продовжувати вести переговори. По деяких питаннях є
прогрес, але головне питання це тривале порушення територіальної
цілісності України», – додала вона.
У другій половині дня діалог щодо ситуації в Україні було продовжено в
«нормандському форматі» – між лідерами України, Росії, Німеччини та
Франції). Перед початком зустрічі П. Порошенко заявив, що він «чекає
позитивного результату».
Цей етап переговорів тривав трохи більше години за зачиненими
дверима у міланському п'ятизірковому готелі. Після завершення зустрічі
Ф. Олланд та А. Меркель вийшли разом без коментарів. Наступним вийшов
В. Путін, такий само лаконічний, яким був і зранку. На питання, як пройшли
переговори, він сказав лише одне слово: «Добре».
Останнім вийшов Президент П. Порошенко. Він був більш
багатослівним та погодився зробити заяву для преси. Зокрема, Президент
України розповів журналістам про три пункти домовленостей, досягнутих
під час переговорів. «По-перше, мають бути виконані всі пункти мінського
меморандуму, другий пункт – сприяння виборам на Донбасі, третій – певний
прогрес по газу». Щоправда, згодом П. Порошенко зізнався, що Україні і
Росії поки не вдалося домовитися з газового питання. «Ми не змогли досягти
практичних результатів з газового питання, але 21 жовтня в ході переговорів
РФ-ЄС-Україна ми сподіваємося досягти угоди в газовому питанні», – сказав
П. Порошенко, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з
президентом РФ в Мілані.
Найочікуванішою подією зустрічі Європа-Азія (ASEM) була зустріч
президентів України та Росії віч-на-віч. На неї покладали великі сподівання в
Європі та Україні, зокрема щодо врегулювання ситуації на Донбасі і
виконання Росією Мінських домовленостей. Президент України напередодні
переговорів зазначав, що йтиметься про встановлення миру в Україні,
забезпечення мирного процесу, розвиток політичного процесу, деескалацію
ситуації на Сході країни. За його словами, увесь світ покладає надії на
Міланський саміт.
Президент РФ В. Путін напередодні зустрічі в Мілані з Президентом
України дав велике інтерв’ю сербському виданню «Політика». У ньому
російський лідер застеріг Захід, щоб той не шантажував РФ щодо України.
Зокрема, він заявив, що сподівається, що США «згадають, чим загрожує
розлад між великими ядерними державами для стратегічної стабільності», і
перестануть намагатися «шантажувати Росію». Окрім того, В. Путін
звинуватив Прибалтику й Україну у відкритому прояві нацизму. З інтерв’ю
В. Путіна випливає, що ворожість Вашингтона складається з секторальних
санкцій проти Росії, а також того факту, що президент США Б. Обама з
трибуни ООН назвав загрозу з боку Росії найнебезпечнішою після лихоманки
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Ебола.
Як відзначила директор Інституту світової політики А. Гетьманчук,
заяви В. Путіна показали, що він почувається досить упевнено перед
переговорами в Мілані. Хоча, здавалося б, мало бути навпаки, адже
напередодні останній адвокат В. Путіна у ЄС – А. Меркель, попри
домовленості з Росією про двосторонні переговори у рамках СанктПетербурзького форуму, фактично відмовилась їх проводити.
Напередодні саміту в Мілані канцлер ФРН А. Меркель, виступаючи в
Бундестазі, назвала ситуацію в Україні дуже важкою. Вона пообіцяла в
Мілані особисто обговорити з В. Путіним і Президентом України
П. Порошенком способи конструктивних рішень існуючих проблем. За її
словами, обговорюватися буде як виконання Мінських угод, так і газове
питання. В переговорах з В. Путіним А. Меркель пообіцяла висловити три
вимоги: Москва повинна відвести війська з прикордонних регіонів, має бути
встановлений контроль за російсько-українським кордоном, і Україні
повинні дати можливість провести вибори на всій її території відповідно до
українського законодавства.
«Санкції – важлива частина наших зусиль, спрямованих на вирішення
українського конфлікту. Однак вони не є самоціллю», – зазначила
А. Меркель. «Немає ніякого сумніву, що порушення територіальної
цілісності України і норм міжнародного права в безпосередній близькості від
нашої території не може залишитися без наслідків, – заявила вона. – Якщо
Росія хоче внести вирішальний вклад в деескалацію конфлікту, вона повинна
разом
з
Україною
повністю
виконувати
умови
перемир'я»
(http://censor.net.ua/news/307422/merkel_v_milane_vydvinet_putinu_tri_trebovan
iya_po_povodu_ukrainy_smi).
Для А. Гетьманчук позиція А. Меркель також стала показником того,
наскільки готовий В. Путін до будь-яких компромісів. На думку експерта,
навряд чи канцлер Німеччини відмовилася б зустрітися з ним, якби були
підстави вважати, що В. Путін готовий не лише дистанціюватись від «ДНР»
та «ЛНР», а й допомогти «похоронити» ці проекти. А саме – посприяти у
питанні контролю над кордоном.
Слід також зауважити, що деякі політологи оцінювали Італію, як досить
слабкий майданчик для ведення переговорів такого рівня через її давню
проросійську позицію. Країна активно співпрацює з Росією і не дуже палко
підтримувала посилення санкцій третього рівня проти Росії – зокрема з
огляду на серйозну енергетичну співпрацю з Москвою. Однак цього разу
Італія продемонструвала солідарність з позицією ЄС щодо оцінки ситуації в
Україні. Зокрема, італійський журналіст М. Резідорі, говорячи про атмосферу
в Італії напередодні зустрічі президентів України та Росії, відзначив, що в
його країні і в Європі складається враження, що Мінські домовленості ніяк
не можуть бути імплементованими: «Підписано угоду про припинення
вогню, але за минулий місяць загинуло більше 300 осіб. Італійська публіка
зацікавлена в тому, щоб ця угода була втілена в життя на Донбасі».
«З одного боку, – зазначив М. Резідорі, – Путін заявляє про відведення
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російських військ від кордону, економічні санкції справді загрожують
російській економіці, а тепер ще й падають ціни на нафту, і для російської
економіки це доволі болісно. На даний момент Європа й Італія підтримують
політику санкцій проти Росії, сподіваючись, що введення в дію Мінських
домовленостей стане реальністю на Донбасі», – повідомив журналіст.
Оглядачі звертають увагу і на те, що зустріч українського та російського
президентів активно просував італійський прем’єр М. Ренці, країна якого у
цьому півріччі головує в ЄС. Він вже брав участь у нараді лідерів із
українського питання на саміті НАТО в Уельсі минулого місяця. 16 жовтня
М.
Ренці
провів
зустріч
з
П.
Порошенком
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26641181.html).
На думку професора університету Johns Hopkins в італійській Болоньї
П. Кальціні, М. Ренці хоче отримати політичний капітал своїм сприянням
залагодженню конфлікту на Донбасі. «Очевидно, що для Маттео Ренці
сприяти переговорам між Україною та Росією – це престижно. Складається
враження, що Італія у цьому конфлікті – один із гравців. На тлі солідарності з
ЄС важливо провадити активну закордонну політику стосовно кризи, яка, до
речі, шкодить економічним інтересам Італії, враховуючи її тісні зв’язки з
Росією. З огляду на це і Ренці, і Моґеріні (верховний представник
Європейського союзу із питань закордонних справ – Ред.) зайняли
прагматичну позицію, яка не є відверто проросійською, а намагається
поєднати і повагу до інтересів України та її суверенітету», – відзначив
П. Кальціні.
Переговори В. Путіна і П. Порошенка віч-на-віч тривали 45 хвилин за
зачиненими дверима. Однією з тем зустрічі цілком очікувано став газовий
спір між Росією та Україною, однак сторонам, за словами українського
лідера, не вдалося досягти результату щодо вирішення цього питання. «Ми
не змогли досягти якихось практичних результатів в газовому питанні. Але
ми сподіваємося, що до 21 жовтня, до зустрічі в Брюсселі делегацій України,
Росії та Єврокомісії нам вдасться знайти рішення в цьому питанні», – сказав
він. Разом з тим глава держави повідомив, що певний прогрес по газу все ж є,
однак ряд деталей ще потребують дискусії.
Водночас президент РФ на прес-конференції по завершенні переговорів
з П. Порошенком відзначив, що прогрес у газовій суперечці полягає «у
домовленості з українськими партнерами щодо умов відновлення поставок
газу в Україну, хоча б у зимовий період». Разом з тим, В. Путін заявив, що
Україна не отримає газ без передоплати. Більше того, він знову наголосив,
що Україна винна Росії 3,5 млрд дол. за поставлений у 2013-2114 рр. газ, що,
як відомо, українська сторона оспорює. В. Путін розраховує, що ЄС
допоможе Україні подолати «касовий розрив» для оплати поставок
російського газу.
Але найбільш неоднозначно була сприйнята заява В. Путіна про те, що
Росія готова бути посередником у процесі розведення конфліктуючих сторін
«на південному сході України»: української армії та «ополченців» у Донбасі.
Хоча всьому світу очевидно, що саме Росія стоїть за терористами, поставляє
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їм зброю, а також спрямовує бойовиків на схід України. В. Путін також
висловив жаль, що Мінські домовленості не повністю виконуються обома
сторонами: «ні представники ополчення «Новоросії», ні представники
України поки що повною мірою ці домовленості не виконують». «Але ж
світові лідери вимагають саме від Росії, щоб вона вивела озброєння, війська, і
саме через це було введено майже четвертий рівень санкцій проти Москви»,
– заявив президент Росії.
Утім, певного прогресу під час зустрічі П. Порошенка і В. Путіна все ж
було досягнуто. Президент України, зокрема, заявив, що він досяг згоди з
президентом РФ про необхідність неухильного виконання Мінських
домовленостей у питанні досягнення миру на сході України.
«Що стосується мирного процесу, то ми підтвердили, що Мінський
протокол від 5 вересня і Мінський меморандум від 19 вересня є ключовими
документами, які повинні виконуватися», – повідомив П. Порошенко
журналістам
після
завершення
переговорів
з
В.
Путіним
(http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-o-vstreche-s-putinym-mypodtverdili-chto-minskie-dogovorennosti-dolzhny-vypolnyatsya-561709.html).
Він нагадав, що ключовими елементами цих домовленостей є
припинення вогню і здійснення практичних кроків щодо ефективного
моніторингу ситуації з боку ОБСЄ, в тому числі шляхом збільшення
кількості безпілотних літальних апаратів, включаючи дрони з Німеччини та
Франції.
«Ми також домовилися про використання іншого обладнання,
включаючи відеокамери, радари, які можуть чітко визначити тих, хто
відповідальний за порушення режиму припинення вогню. Це те, що ми
хочемо, і те, що нам потрібно», – підкреслив Президент.
Крім того, за його словами, сторони досягли певного прогресу в питанні
ситуації на кордоні. «І перше, на мій погляд, що ми повинні зробити в цьому
питанні, – це розмістити спостерігачів ОБСЄ і запустити роботу декількох
пунктів пропуску на кордоні між Україною і Росією. Я сподіваюся, нам
вдасться це зробити», – сказав П. Порошенко.
Президент зазначив, що найголовнішою проблемою є неналежна
імплементація досягнутих домовленостей. «Побачимо, які будуть результати
наступного тижня», – підсумував глава держави.
Президент РФ В. Путін заявив, зі свого боку, про готовність Москви
сприяти процесу відведення військ і озброєнь армії на Донбасі. «Ми
постараємося посприяти, бути посередником, повирішувати, знайти
прийнятні розв'язки», – сказав президент.
Президент РФ також висловив свою оцінку закону про особливий статус
окремих районів Донбасу, підписаного Президентом України напередодні
Міланського саміту. «Закон, який був нещодавно підписаний Президентом
України, напевно, не ідеальний документ, але все-таки це крок у
правильному напрямку, і ми розраховуємо, що і це також буде використано
для остаточного вирішення проблем у сфері безпеки», – заявив В. Путін на
прес-конференції в Мілані (http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/putin-nazval9

zakon-ob-osobom-statuse-donbassa-neidealnym-no-pravilnym-561718.html).
Після повернення з саміту в Мілані Президент України П. Порошенко
ввечері в суботу дав інтерв'ю центральним українським телеканалам. Левова
частка розмови, природно, була присвячена обговоренню результатів саміту.
Також Президент відповів на питання журналістів щодо виборів на Донбасі,
ситуації
в
зоні
АТО,
становища
в
українській
армії
(http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/dnr-sama-ne-vyzhivet-za-ispolzovaniemtyazheloy-artillerii-budut-sledit-a-teplo-zimoy-budet-o-chem-rasskazal-v-intervyuporoshenko-561902.html).
П. Порошенко запевнив, що всі завдання української делегації на
переговорах в Мілані були виконані. «Україна приїхала туди з дуже
важливою метою – нам потрібно було зберегти мир. Ні в якому разі не дати
можливості переглянути Мінські домовленості і сталий мирний процес», –
сказав він.
За словами П. Порошенка про готовність дотримуватися домовленості
заявив і президент РФ В. Путін. «Всі учасники консультацій заявили про те,
що наш мирний план, український, Мінські документи, включаючи і
протокол, і меморандум, є базовими, на підставі якого ми продовжуємо
подальші кроки», – підкреслив П. Порошенко.
Також Президент повідомив, що під час зустрічей у Мілані європейські
лідери продемонстрували повну підтримку Україні. «На сьогоднішній день є
тверда і чітка позиція, що без реального прогресу, стійкого миру, виконання
всіх пунктів Мінського меморандуму питання про зняття санкцій стояти не
буде. Європейський Союз продемонстрував, що є єдність всередині ЄС і
солідарність з Україною», – наголосив П. Порошенко.
Ще одна ключова заява – досягнення домовленостей щодо газу. На
пряме запитання журналістів, чи отримають українці цієї зими тепло,
відповідь була однозначною: «Так». «За підсумками консультацій я можу
сказати – Україна буде з газом, Україна буде з теплом. Це – підсумок
вчорашніх домовленостей. Але на умовах захисту українських національних
інтересів», – сказав П. Порошенко.
За словами глави держави, позиція України полягала в тому, щоб ціна
для літа становила 325 дол./тис. куб. м, і 385 дол. – для зими. Російська
сторона відстоювала ціну 385 дол./тис. куб. м на весь рік. У результаті
домовилися до 31 березня 2015 зафіксувати «зимову» ціну.
Домовилися в Мілані і про те, що «фейкові» вибори в «ДНР»,
заплановані на початок листопада ніким не будуть визнані – навіть Росією.
«Так звані фейкові вибори, другого листопада або в інший день, якщо вони
проводяться не у відповідності з українським законодавством, без
дотримання режиму припинення вогню, без міжнародних спостерігачів не
можуть і не будуть визнані жодним з учасників консультацій», – повідомив
Президент, додавши, що і люди на Донбасі в цьому нелегітимному
плебісциті участі брати не будуть.
Ще одне досягнення міланських переговорів – впровадження
спеціальної системи, яка буде стежити за використанням важкої артилерії. За
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словами Президента, на зустрічі в Мілані також вдалося домовитися про
постачання спеціального обладнання – станцій контрбатарейної боротьби, які
відстежують, звідки ведеться вогонь. «Як тільки лунає перший постріл,
ОБСЄ та оператори відразу визначають, звідки він був – азимут, дальність,
точка на карті», – заявив П. Порошенко. Ці станції будуть розміщені в 15 або
17 найбільш небезпечних пунктах і будуть спільно використовуватися ОБСЄ,
українцями та росіянами. Радіус дії станцій становить близько 45 км.
За словами П. Порошенка, зараз розробляється механізм реалізації
мирних домовленостей. «Як забезпечити режим припинення вогню, щоб по
нас не стріляли? Як забезпечити буферну зону? Як забезпечити відведення
техніки? Як здійснити обмін заручниками?», – сказав Президент.
Наприкінці інтерв’ю Президент запевнив своїх співрозмовників, що
незважаючи ні на що територіальна цілісність України буде збережена. «Ми
нікому свою державу не віддамо. Не важливо, хто це буде – це будуть
сепаратисти, або це буде регулярна армія іншої держави. І я як президент, це
гарантую», – сказав П. Порошенко.
Результати зустрічей Президента П. Порошенка у Мілані довели, що світ
сьогодні солідарний з Україною, відзначив заступник глави Адміністрації
Президента України В. Чалий в ефірі Першого національного телеканалу,
коментуючи переговори за участю лідерів країн ЄС та керівництва
Євросоюзу і П. Порошенка та президента РФ В. Путіна
(http://www.president.gov.ua/news/31428.html).
«Очікувані результати цієї поїздки досягнуті. Всі наші європейські
партнери, наші союзники підтримали більш рішучі кроки з припинення
вогню на сході України, закриття кордону, переходу до розвитку», – зазначив
він.
За словами заступника глави АП, під час зустрічей у Мілані
наголошувалося, що на Донбасі люди очікують миру, рішучих дій по
деескалації конфлікту та безпеки. В. Чалий повідомив, що Президент
України під час зустрічі з президентом РФ також підняв питання негайного
звільнення Н. Савченко. «Сподіваюсь, що таке звернення до того, хто може
вирішити це питання, принесе результат», – зазначив В. Чалий.
Також, коментуючи інші двосторонні переговори у Мілані, В. Чалий
підкреслив, що прем'єр-міністр Японії під час зустрічі з П. Порошенком
підтвердив надання додаткової допомоги Донбасу. Крім цього він повідомив,
що допомога ЄС поєднується з проведенням реформ.
Голова наглядової ради Фундації «Суспільність» О. Рибачук відзначив,
що зустріч президентів України та Росії у Мілані – це вже прогрес, адже
раніше В. Путін взагалі не хотів виходити на рівень двосторонніх контактів:
«Як на мене, його змусила вийти на ці переговори жорстка позиція світової
спільноти і, безумовно, санкції і ті суттєві економічні втрати, які несе Росія.
Останнім часом це і ціна на нафту, і результат того, що найбільші
енергетичні підприємства Росії включно з «Газпромом» не мають доступу до
європейського ринку. Вплинуло й те, що українська армія відновила свою
боєздатність і демонструє здатність відстояти свої кордони, і як наслідок –
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позитивні настрої українців. Все це сумарно вплинуло на те, що Росія йде на
переговори».
«Раніше Україна була найбільшим покупцем газу в Росії, тому Росія
втратила ще й вигідного покупця, і бачить, що її газова удавка не працює. Я
думаю, що все це разом змушує Путіна йти на переговори», – відзначив О.
Рибачук(http://vgolos.com.ua/articles/chy_zupynyt_viynu_chergova_zustrich_por
oshenka_i_putina_160122.html).
Результати переговорів П. Порошенка в Мілані і заяви В. Путіна
прокоментував екс-міністр закордонних справ України В. Огризко. Він
переконаний, що президент РФ «ні за яких обставин не буде міняти своєї
політики стосовно України. Він це поставив як мету і допоки не буде
змушений реагувати на якусь зовнішню для нього загрозу, на мою думку,
продовжуватиме агресивну лінію стосовно України. Я власне напередодні
говорив, що очікувати якихось практичних результатів не доводиться».
«Що стосується перспектив, то вони зрозумілі. Путін буде публічно
говорити, що він готовий до того, щоб допомагати Україні подолати її
внутрішньоукраїнський конфлікт, але при цьому наголошувати, що він не
може вплинути на законно чи незаконно обрану владу “ДНР” і “ЛНР”. Ми
отримаємо нового Смірнова чи Смірнових, як це було в Придністров’ї, але
тепер на Сході України», – упевнений В. Огризко.
«Якщо країна, яка розв’язала війну стверджує, що вона буде допомагати
врегульовувати внутрішньо український конфлікт, про що можна далі
говорити? Це означає, що і нам, і Заходу продовжуватимуть давати
абсолютно брехливу інформацію про те, що відбувається, і на цій основі
сподіватися на якесь просування вперед. Я собі ставлю запитання: невже
вони думають, що і у нас, і на Заході абсолютно неадекватні люди. Все-таки,
мабуть, ні. І шансів на якесь просування вперед практично немає. Я не знаю,
що має бути практично зроблено, щоб Захід уже зараз у цій ситуації повірив
тому, що говорить Путін. Я думаю, що це вже завершено», – наголошує В.
Огризко.
У підсумках міланських зустрічей екс-міністр закордонних справ
України бачить лише один позитив – «В. Путін ще раз довів Заходу, що він
абсолютно неадекватний політик і що з ним справи мати не можна. У цьому
плані він досяг шалених успіхів».
Інші українські експерти також не очікують кардинальних змін чи
припинення бойових дій на Донбасі після переговорів у Мілані. На думку
політолога О. Палія, російський президент імітує діалог або для того, щоб
зняти санкції Заходу, або для розбрату між країнами Заходу
(http://ukr.segodnya.ua/regions/donetsk/eksperty-o-vstreche-putina-i-poroshenkoidet-dvoynaya-igra-a-mira-na-donbasse-poka-zhdat-ne-stoit-561721.html).
«Можливо, діалог імітується також для того, щоб “народ” цих
самопроголошених республік розбігався в різні боки. Це його цілі і серед них
немає відновлення територіальної цілісності України і ліквідації
терористичних банд», – припускає О. Палій.
Не очікує швидкого результату від переговорів у Мілані і політолог
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В. Фесенко. «Швидкого результату від міланських переговорів не може бути
навіть теоретично. Процес, і це стало зрозуміло ще 1,5-2 місяці тому,
розвивається дуже повільно, складно. Сторони поки можуть просуватися
лише до проміжних результатів. Найближче, на що можна розраховувати, це
домовленості щодо газу», – вважає він.
Максимум, на що можна зараз розраховувати, додав експерт, що
протягом декількох тижнів, а то й місяців, сторони вийдуть на режим
забезпечення хоча б відносного припинення вогню: «Але і тут у мене є
сумніви. По тому, як розвивалися переговори, стає зрозуміло, що Росія не
хоче виконувати навіть ті зобов'язання, які вона на себе брала в Мінську».
В. Фесенко впевнений, що Москва веде подвійну гру – імітує мирні
переговори, зберігаючи зону нестабільності на Сході України. Проте в такій
ситуації ізоляція Путіна буде тільки посилюватися, переконаний експерт
(http://ukr.segodnya.ua/regions/donetsk/eksperty-o-vstreche-putina-i-poroshenkoidet-dvoynaya-igra-a-mira-na-donbasse-poka-zhdat-ne-stoit-561721.html).
Зустріч президентів України і РФ П. Порошенка і В. Путіна в Мілані
нічого не дала, вважає глава МЗС Польщі Г. Схетина. За його словами, «для
ЄС недостатньо просто зустрічатися. Східну політику треба увесь час добре
відчувати. І це вміє робити Польща. У цьому і полягає наша роль – шукати
ключ від східних дверей. Але цей ключ не залишатиметься таким самим
протягом років. Його треба увесь час полірувати і допасовувати», – зазначив
він (http://www.theinsider.ua/politics/5442351dde743/).
«У Польщі домінує розуміння потреби говорити про східну політику
одним, сильним голосом. Ситуація на Сході Європи є дуже динамічною, ще
рік тому ніхто не міг передбачити такого розвитку подій в Україні. Але це не
означає, що ми не маємо дивитися уперед. Треба будувати польську
зовнішньополітичну стратегію, думаючи вже не про саміт у Вільнюсі у
листопаді 2013-го, а про саміт Східного партнерства у Ризі у листопаді
2015-го», – підкреслив Г. Схетина.
Він також наголосив на важливості діяльності свого попередника –
Р. Сікорського. «Без візиту Сікорського до Києва наприкінці лютого не було
б перелому у політичному житті України. Польща має досягнення у східній
політиці, і ми й надалі маємо її вести, використовуючи найкращі
відпрацьовані інструменти», – зазначив глава польського МЗС.
Італійський професор П. Кальціні відзначив, що зустріч президентів є
мінімумом з того, що можна зробити за нинішньої конфліктної ситуації. На
його думку, позитивний факт, що перемир’я на Донбасі, хоч і з труднощами,
але все ж триває.
«Мілан – це передумова до продовження діалогу, щоб досягти
деескалації конфлікту, я не кажу про його розв’язання, до цього ще далеко!
Більшого на сьогодні не слід і очікувати», – відзначив італійський політолог.
З ним погоджується й український політичний експерт О. Яхно. На її
думку, міланська зустріч буде проміжною в низці постійних переговорів,
«вона не буде кінцевою, і в подальшому ми будемо бачити ще інші формати
або
їх
продовження»
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(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26641181.html).
Отже, переговори з української теми в Мілані, які відбувалися у різних
форматах, хоч і мали певний прогрес, але повним поступом в ключових
питаннях не стали. Було домовлено, що Мінські домовленості щодо
перемир’я на Донбасі мають виконуватись. Також президенти П. Порошенко
та В. Путін обговорили низку важливих питань, серед яких проведення
місцевих виборів на Донбасі та газова проблема.
За словами Президента П. Порошенка, «всі учасники зустрічі твердо
стоять на позиціях мінського меморандуму і сконцентровані на виконанні
всіх його пунктів». Утім, зустрічі у Мілані, схоже, не позбавили
європейських лідерів сумнівів щодо готовності Росії виконувати свої
обіцянки, адже останні події переконують, що російська політика формується
не заявами, а реальними діями. Втім очевидно, що кожна наступна зустріч
відкриває додаткові канали для переговорів, і Росія також шукає шляхи
виходу з ситуації. Тож залишається сподіватися, що головні домовленості
будуть досягнуті незабаром.
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

ВО «Свобода» в умовах виборчої кампанії
5 вересня 2014 р. відбувся перший етап ХХІХ з'їзду Всеукраїнського
об'єднання «Свобода», під час якого делегати ухвалили рішення про участь
партії у позачергових виборах до Верховної Ради України. Лідер «Свободи»
О. Тягнибок, виступаючи на з’їзді, зазначив, що частину з пунктів програми,
з якою «Свобода» йшла на попередні вибори, було виконано – як-от
повалення режиму В. Януковича та ухвалення Закону «Про очищення влади»
(люстрацію).
Водночас, за його словами, «війна, яку розв'язала Росія проти України,
ставить перед українцями нові виклики». У зв'язку з цим націоналісти
вирішили удосконалити свою передвиборчу програму, аби вона максимально
відповідала суспільним викликам.
Під час другого етапу з’їзду – 14 вересня – було затверджено виборчу
програму і списки кандидатів у депутати від партії. Як інформують ЗМІ,
передвиборчу агітацію «свободівці» вирішили проводити під гаслом
«Українська перемога: програма докорінних перетворень». Серед
першочергових кроків «Свобода» вимагає проведення негайної люстрації, у
першу чергу – в Міністерствах оборони та внутрішніх справ, а також у
судовій системі. Щодо інших програмних засад, то вони передбачають:
скасування недоторканності депутатів і суддів щодо кримінальних злочинів,
запровадження воєнного стану в місцях бойових дій, надання учасникам
АТО пільг в навчанні, працевлаштуванні й започаткуванні бізнесу,
забезпечення покриття воєнних видатків країни за рахунок оподаткування
прибутків олігархів, збільшення фінансування Збройних сил, запровадження
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системи вишколу громадян, формування народного резерву збройних сил за
швейцарським зразком, запровадження візового режиму з Росією та
безвізового – з країнами ЄС.
Виступаючи перед журналістами, О. Тягнибок запевнив, що «Свобода»
приділятиме більше уваги питанням економіки і соціального захисту
населення. Він зазначив, що попередня влада лише декларувала підтримку
малого та середнього бізнесу, одночасно ухвалюючи закони, які були вигідні
лише крупним фінансово-промисловим групам. «В Україні роками нехтували
основами конкуренції та створювали тепличні умови для розвитку лише
підконтрольних владі бізнес-груп – це призвело майже до повного
винищення середнього класу як такого», – заявив О. Тягнибок.
Він також наголосив, що ті підприємці, яким все ж вдалося буквально
вижити у цих жорстких умовах, були вимушені з року в рік годувати
корупційний «олігархічно-бюрократичний клас». «Якщо парламентарі
нового скликання й надалі не помічатимуть проблем невеликих підприємств,
то про відродження української економіки не може бути й мови. Змінити
ситуацію можна тільки завдяки законотворчій діяльності, бо ще цьому
парламенту таки вдалося ухвалити закон про люстрацію, низку
антикорупційних ініціатив та декілька законів на підтримку середнього
класу. Але якщо вони так і залишаться на папері – ані олігархи, ані корупція,
ані бюрократія нікуди самі по собі не подінуться», – зазначив О. Тягнибок.
Щодо виборчого списку, то його очолив лідер партії О. Тягнибок. У
першій п'ятірці – заступник Голови Верховної Ради Р. Кошулинський,
перший віце-прем'єр-міністр О. Сич, нардеп Б. Бенюк та О. Миргородський –
командир
взводу
22-го
мотопіхотного
батальйону,
учасник
антитерористичної операції.
Під час однієї з прес-конференцій, відповідаючи на запитання щодо
партнерів, із якими «Свобода» веде перемовини, лідер об'єднання
О. Тягнибок наголосив, що консультацій не відбувається із лівими силами,
Партією регіонів та проектами, утвореними колишніми «регіоналами».
«Нашими партнерами не можуть бути сповідники лівої ідеології. Також ними
не можуть бути ті, що були або є політичними проектами колишнього
режиму Януковича. На цих виборах можуть бути домовленості щодо
розподілу округів за принципом 2012 р., коли «Свобода» отримала 36
округів, у 12 з яких здобула перемогу. Можуть бути домовленості як загалом
по усій Україні, так і локальні – на певних територіях. Частково домовленості
можуть бути не тільки з одним, а й з кількома партнерами. Особливість цих
виборів очевидна, тому вона і диктує нам такі формати участі у виборах», –
підкреслив О. Тягнибок.
При цьому він наголосив, що не виключає можливості входження до
списку партії представників інших політичних сил, однак лише ідеологічно
близьких – націоналістів.
У свою чергу, заступник голови партії, віце-спікер парламенту Р.
Кошулинський зазначив, що ВО «Свобода» готова об'єднуватися з тими, чиї
програмні засади будуть близькими до партії.
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Відповідаючи журналістам на питання про те, чи готова «Свобода»
узгоджувати з іншими політсилами кандидатів у мажоритарних округах,
Р. Кошулинський такого варіанту не виключив. «Чому ми вийшли з коаліції,
давши Президенту шанс через 30 днів розпустити парламент? Наша мета в
цій війні з РФ – очищення парламенту від комуністів і “регіоналів”, що
працюють на Росію, а не кусатися і перемагати один одного. Щоб не пустити
в Раду п'яту колону – комуністів і “регіоналів”, ми готові погодити з іншими
це питання. Ми не ставимо собі за мету критикувати або висувати претензії
людям, які стояли з нами на Майдані. У них свої програми, вони не
націоналісти, як ми», – наголосив Р. Кошулинський.
Він не виключає, що в майбутньому парламенті «Свобода» може
об'єднатися і з колишніми партнерами по коаліції. Відповідаючи на питання
про те, чи пропонували «Свободі» інші політсили йти на вибори однією
колоною, політик відповів: «Політичні блоки канули в Лету – це такий
політичний підкуп. Спочатку люди об'єднуються в один блок, будучи
різними за ідеологією і своїм переконанням. Потім вони розбігаються,
збігаються ... Зараз ви бачите, що те ж саме діється в українському
політикумі. Люди, які були в одній партії, зараз в різних трьох. Це значить,
що вони об'єднувалися, щоб отримати якісь технологічні дивіденди для
приходу до влади», – робить висновок політик.
Як інформують ЗМІ, напередодні виборів «свободівці» знайшли деяке
порозуміння
зі своїми колишніми партнерами по коаліції. Зокрема,
17 жовтня 2014 р. в Києві відбулася прес-конференція, присвячена ситуації
на 223-му виборчому окрузі. Представники демократичних партій розповіли
про важливість об'єднання зусиль задля перемоги над
нардепом і
кандидатом В. Пилипишиним, який, за словами «свободівців», голосував за
«диктаторські» закони 16 січня.
Кандидат у народні депутати від ВО «Свобода» Ю. Левченко, який
балотується в цьому ж окрузі, зазначив: «Пилипишин використовує на
223-му окрузі повний набір брудних технологій: тут зареєстровано три
Левченка – уперше за ці два роки Пилипишину вдалося знайти мого двійника
з повним збігом прізвища, імені та по батькові. Агітатори мого опонента
підкуповують виборців за тією ж схемою, що і 2013 р., пропонуючи по
200 грн за голос; також поширюють різноманітну “чорнуху”».
Ю. Левченко також зазначив, що для того, аби не допустити перемоги
представників колишньої влади, партії Майдану («Блок Петра Порошенка»,
«Свобода», «Народний фронт», «Батьківщина», ДемАльянс) об'єдналися
навколо кандидатури націоналіста в цьому окрузі.
Окрім цього, в деяких інших округах ці політичні сили також змогли
домовитись про єдиного кандидата. Проте, на переконання деяких експертів,
досягнення домовленостей з іншими «майданівськими» партіями мало
допоможе «Свободі», яка, у порівнянні з попередніми виборами до ВР,
поступилася своїми електоральними позиціями новим політичним партіям.
Зокрема, на думку політолога та соціолога В. Пащенка, нині можна виділити
кілька політичних сил, які мають шанс на проходження до парламенту.
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«З великим відривом виграє Блок Порошенка. Безумовно, пройдуть
Народний фронт, Батьківщина і Ляшко. До речі, тут цікавий феномен. Оці
три сили – це ніби колишня “Батьківщина”, яка розкололася на три.
Найбільш популістську аудиторію підібрав Ляшко, номенклатура,
бюрократія проєвропейського ґатунку зорієнтувалася під Народним фронтом,
а сама “Батьківщина” залишила при собі прихильників Тимошенко», –
пояснив В. Пащенко.
Окрім того, за його словами, ще ряд політичних сил мають шанс на
проходження до парламенту. «Напевно проходить партія Гриценка і з
великою вірогідністю нішу “Свободи” займе “Самопоміч”. До речі, там саме
така тенденція спостерігається, що рейтинг “Свободи” падає і за рахунок
цього піднімається “Самопоміч”», – зазначив експерт.
Щоправда, останні соціологічні дослідження засвідчують, що «Свобода»
все ж таки має шанс пройти до Верховної Ради. За оприлюдненими
15 жовтня результатами загальнонаціонального опитування, проведеного
Центром «Соціальний моніторинг» спільно з Українським інститутом
соціальних досліджень імені Олександра Яременка, до нового парламенту
можуть потрапити до восьми партій.
Очолює рейтинг Блок Петра Порошенка із 35 % голосів виборців, за ним
йдуть Радикальна партія та «Народний фронт». До парламенту проходять
«Батьківщина» – 6,6 %, «Опозиційний блок» – 6,5 % та «Свобода» – 6,3 %.
Також бар’єр у 5% долають «Самопоміч» та «Сильна Україна». Не долають
бар’єр, за результатами дослідження, «Громадянська позиція» та
Комуністична партія України.
Опитування проводилось з 4 по 10 жовтня 2014 р. в усіх областях
України (у Донецькій та Луганській областях опитування проводилося на
території, що контролюється офіційною владою України) та Києві.
Соціологи відзначають, що такий вибір зумовлює нинішня ситуація в
країні. Вони вважають, що вибирати склад нової Верховної Ради будуть
мешканці Заходу і Центру. Це електорат зазначених політичних сил. А ось на
Сході країни за нинішньої ситуації очікується низька активність виборців.
Керівник Всеукраїнської соціологічної служби Б. Сагалаков відзначив,
що політичні сили в ході виборчої кампанії замало приділяють уваги своїм
конкретним планам, а саме: тому, що вони будуть робити після виборів.
«Багато говориться про АТО – зрозуміло, це найважливіша тема. Але є ще
конституційні зміни, питання щодо майбутньої судової системи, місцевого
самоврядування тощо. Про це, на жаль, мало дискутують», – підкреслив
експерт.
Крім цього, Б. Сагалаков звернув увагу на коливання рейтингів
політичних сил, в тому числі й серед лідерів. «Нестабільну динаміку має
рейтинг Радикальної партії. “Свобода” жорстко засудила ухвалення законів
щодо особливого статусу Донбасу, і це знайшло відображення в
соціологічних дослідженнях – підтримка націоналістів зросла», – сказав він.
Експерти,
оцінюючи результати соціологічних досліджень,
наголошують на деякому штучному завищенні чи заниженні рейтингів
17

деяких партій. Зокрема, за різними дослідженнями «Свобода» набирає від
2,5 % до 6 % і більше. Як відомо, в 2012 р. рейтинг «Свободи» занижувався.
Тоді, за прогнозами більш ніж 10 соціологічних груп ВО «Свобода»
прогнозували результат від 2,5 % до 5,1 %. Але за результатами голосування
на дільницях «Свобода» набрала 10,44 %. Похибка, чи, швидше,
маніпулювання думкою громади, була на рівні мінус 5, мінус 8 % від
реального рейтингу. Чи вірити сьогоднішнім рейтингам, вирішувати
виборцям. Ситуація сьогодні відрізняється від 2012 р., але і тут можливі
маніпуляції. Щоправда, останнім часом більшість соціологічних дослідження
вказують на поступове зростання рейтингу «Свободи».
Голова правління Українського інституту соціальних досліджень
О. Балакірєва звернула увагу на можливе подальше зростання рейтингу
партії ВО «Свобода».
Вона
зазначила, що електорат націоналістичних сил – зокрема,
ВО «Свобода» – може бути мобілізований через події біля Верховної Ради
14 жовтня. Нагадаємо, в цей день в парламенті не знайшлося достатньої
кількості голосів задля включення до порядку денного розгляду
законопроектів про заборону комуністичної ідеології та визнання ОУН-УПА
борцями за незалежність – незважаючи на те, що за розгляд останнього
законопроекту депутати голосували сім разів поспіль.
В цей час під стінами парламенту мітингували представники різних
політичних сил, зокрема «Свободи», «Правого сектора» та інші. Відбулись
сутички мітингувальників з правоохоронцями. Лідери «Правого сектору» і
«Свободи» заявили, що їхні представники в сутичках участі не брали. Лідер
ВО «Свобода» О. Тягнибок закликав своїх прихильників залишити територію
біля парламенту і продовжувати святкувати Покрову в інших місцях. Він
нагадав, що у порядок денний так і не було внесено питання про визнання
УПА воюючою стороною в другій світовій війні, «тому зараз тут вимагати
немає чого, оскільки немає ні депутатів, ні голосів». «Зараз я звернувся до
наших прихильників, щоб ми продовжили наші заходи святкування. Ми
підемо далі до Арсенальної до Інститутської і будемо зупинятися у тих
місцях, де загинули герої Небесної сотні. Святкування ми завершимо біля
пам’ятника Тарасу Шевченку», – повідомив О. Тягнибок журналістам.
Представники ЗМІ звернулись до О. Тягнибока із запитанням, чи
розуміє «Свобода», що група провокаторів скористалася ними для вчинення
правопорушень? О. Тягнибок запевнив, що прихильники партії локалізували
групу, яка кидала вибухові пакети. «Саме “свободівці” локалізували і взяли
їх в «коробку». Зараз ми йдемо далі, і правоохоронцям буде дуже легко
ідентифікувати провокаторів, якщо вони тут залишаться», – запевнив
О. Тягнибок.
Проте експерти схиляються до думки, що саме «Свободі» потрібен був
«скандал», щоб на неї звернули увагу. Але чи розраховували «свободівці»
саме на такий перебіг подій, залишається таємницею. Як зазначила
О. Балакірєва, тих людей, які цікавляться політичним життям, події
14 жовтня біля Верховної Ради можуть спонукати прийти на вибори. «На
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активну частину електорату такі події впливають, вони її стимулюють», –
зазначила експерт.
Стосовно перспектив партії у Верховній Раді у випадку її проходження у
парламент думки оглядачів різняться. Частина експертів вважає, що
«Свобода» увійде до новоствореної коаліції, частина прогнозує партії
опозиційне майбутнє. Зокрема, у щотижневому аналітичному віснику
Міжнародного центру перспективних досліджень Inside Ukraine ще влітку
зазначалось, що партії «Батьківщина» та «Свобода» можуть стати новою
парламентською опозицією після дострокових виборів у Верховну Раду.
«Зважаючи на низький результат, отриманий на президентських виборах
Ю. Тимошенко та О. Тягнибоком, очолювані ними партії, швидше за все,
готуватимуться до парламентських виборів у статусі опозиційних... Тим
більше, що прийнятий нещодавно закон про парламентську опозицію наділяє
її значними повноваженнями, зокрема, щодо головування у ключових
парламентських комітетах», – зазначається в дослідженні.
Експерти центру зазначали, що Ю. Тимошенко потрібно реорганізувати
свою політичну силу, і, перебуваючи в парламентській опозиції, це буде
зробити зручніше. Крім того, як вказують у центрі Inside Ukraine,
«Батьківщина» зможе системно відстежувати діяльність Президента і
здійснювати контроль за якістю його роботи.
Щоправда, як відзначають експерти, нішу «конструктивної опозиції»
спробує зайняти і ВО «Свобода». «Побачивши провальний результат
О. Тягнибока на президентських виборах, “свободівці” зрозуміли, що на
парламентські вибори їм вигідніше йти в якості опозиції», – підкреслюється в
дослідженні.
Тому, на думку експертів, між партіями «Свобода» та «Батьківщина»
може виникнути конкуренція за статус опозиції до Президента.
Заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова
М. Міщенко заявив, що успіх «Свободи» на минулих парламентських
виборах був частково продиктований негативним ставленням виборців до
екс-президента В. Януковича, оскільки ця партія сприймалась як антагоніст
політики колишнього Президента.
Сьогодні, коли «Свобода» сприймається як провладна партія, заявляти
про опозиційність складно. Більше того – увесь виборчий процес до
Верховної Ради України підпорядкований темі «війна-мир». Таку думку
висловив політолог В. Фесенко. «Партії, так чи інакше використовують тему
“хочеш миру – готуйся до війни”, грають на “так званий патріотичний
електорат”», – вважає експерт.
За його словами, значна частина кандидатів використовує настрої
електорату Майдану, але при цьому вони ведуть боротьбу саме за голоси цих
виборців. «Можна враховувати такий важливий момент – є електорат,
пов'язаний з Майданом. Це люди, які підтримували Майдан і очікують
серйозних практичних змін. Є частина виборців України, які не були
прихильниками Майдану. Хтось ставиться до Майдану терпимо, що не проти
нинішньої влади. Хтось критично відноситься і, звичайно ж, Тимошенко і
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“Свобода” і партія Порошенка грають на полі Майдану», – зазначив
В. Фесенко.
Тому, на думку експерта, саме всередині «табору Майдану» і
розгортається конфлікт: бути чи не бути домовленостям з сепаратистами.
«Треба або використовувати дипломатичні інструменти, або боротися до
кінця, і не йти ні на які угоди, ніякі домовленості з сепаратистами Росії. Це –
внутрішній конфлікт в таборі Майдану. Я б не сказав, що Тимошенко або
“Свобода” «кон'юнктурники». “Свобода” – націоналісти, для них будь-які
переговори з Росією, не важливо, в умовах війни або в умовах миру – “це вже
зрада”», – наголосив експерт.
В. Фесенко вважає, що «свободівці» критично ставляться до будь-яких
контактів з росіянами, а Ю. Тимошенко дотримується дещо інших позицій.
Вона свого час, коли була Прем'єр-міністром, спілкувалася і вела інтенсивні
переговори з В. Путіним. «Але зараз, враховуючи критичне ставлення до
мінських домовленостей, вона для себе обрала якусь опозиційну роль на цих
виборах. Тому вона уникає особистої критики Порошенка, але критикує його
рішення», – заявив В. Фесенко.
Не варто виключати варіант, коли Ю. Тимошенко спробує порозумітись
з П. Порошенком щоб отримати посаду Прем’єр-міністра України. І тут
немає місця для партії «Свобода», але якщо цього не станеться, то
«Батьківщина» намагатиметься створити «конструктивну» опозицію до якої
спробує залучити «Свободу». Щоправда, це малоймовірно, тому що
ВО «Свобода» продовжуватиме свою власну політику, яка відмінна від
політики «Батьківщини». В цій ситуації головна інтрига в тому, чи буде ця
політика конструктивною (З'їзд ВО «Свобода» одностайно ухвалив рішення
про участь націоналістичної сили у позачергових виборах до Верховної
Ради України // http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/053607/ - 2014. –
05.09; «Свобода» розповіла, з ким готова об'єднуватися на виборах //
http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/svoboda-rasskazala-s-kem-gotovaobedinyatsya-na-vyborah-552009.html - 2014. – 14.09; «Свобода» йде на
вибори
з
«Програмою
докорінних
перетворень»
//
http://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_svoboda-jde-na-vibori-zprogramoyu-dokorinnih-peretvoren/581140 - 2014. – 16.09; Партії
об'єднуються
в
боротьбі
проти
Пилипишина
//
http://europravda.com.ua/part/55129-partyi-maydanu-obyednuyutsya-v-borotbproti-pilipishina.html - 2014. – 17.10; У парламент пройдуть партії
Порошенка, Ляшка, "Батьківщина", «Свобода», - експерт //
http://gazeta.ua/articles/politics/_u-parlament-projdut-partiyi-poroshenkalyashka-batkivschina-svoboda-ekspert/584118 - 2014. - 01.10; Крім лідерів
перегонів, у Раду проходять ВО «Свобода» та «Опозиційний блок» –
соцопитування
//
http://vgolos.com.ua/news/krim_lideriv_peregoniv_u_radu_prohodyat_vo_svobo
da_ta_opozytsiynyy_blok__sotsopytuvannya_160306.html - 2014. – 18.10; Олег
Тягнибок: «Потрібно реально, а не на словах розвивати середній клас» //
http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/komentari/054685/ - 2014. – 17.10; Після
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виборів «Батьківщина» та «Свобода» перейдуть в опозицію – експерти //
http://www.slovoidilo.ua/news/3310/2014-06-20/posle-vyborov-batkivcshina-isvoboda-perejdut-v-oppoziciyu---eksperty.html - 2014. – 20.06; Фесенко:
Тимошенко, "Свобода" и партия Порошенко играют на Майдане //
http://mignews.com.ua/politics/inukraine/3736198.html - 2014. – 24.09;
Експерти назвали партії, які проходять до нового парламенту //
http://goloskarpat.info/power/543cf0f8bb6d5/ - 2014. – 14.10; «Свобода»
впевнено проходить до парламенту – результати опитувань //
http://vgolos.com.ua/articles/svoboda_vpevneno_prohodyt_do_parlamentu__rezu
ltaty_opytuvan_160317.html - 2014. – 15.10; Крім лідерів перегонів, у Раду
проходять ВО «Свобода» та «Опозиційний блок» – соцопитування //
http://vgolos.com.ua/news/krim_lideriv_peregoniv_u_radu_prohodyat_vo_svobo
da_ta_opozytsiynyy_blok__sotsopytuvannya_160306.html- 2014. – 15.10).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
У понеділок, 20 жовтня, відбулося позачергове пленарне засідання
Верховної Ради України сьомого скликання.
Голова Верховної Ради України О. Турчинов, відкривши ранкове
засідання, зазначив необхідність розгляду низки важливих питань. «Це ті
питання, які ми не змогли розглянути минулого разу у зв'язку з
провокаціями, які відбулися навколо Верховної Ради. Це питання, які
стосуються забезпечення права голосування наших військовослужбовців, які
приймають участь в антитерористичній операції і знаходяться за межами
постійного дислокації їх військових частин. Це наш обов'язок забезпечити їх
право голосу. Це питання, пов'язані із змінами до бюджету, які стосуються
забезпечення прав інвалідів, учасників антитерористичної операції, та інших
соціальних верств населення. Це питання забезпечення ліками лікарень,
вакцинами проти ВІЛ/СНІДу та туберкульозу. Це питання, пов'язані з
забезпеченням прав переміщених осіб, людей, які змушені покинути свої
домівки. Є питання, яке ми включили після звернення комбатів, що керують
батальйонами у зоні антитерористичної операції, щодо заборони трансляції
по телебаченню серіалів, у яких прославляються загарбники України,
прославляються війська, які ведуть проти нас війну, що дратує і дезорієнтує
людей. Це також обов'язок наш прийняти таке рішення», – повідомив
головуючий.
О. Турчинов водночас зазначив, що парламент не здатний розглядати ці
питання і приймати рішення, оскільки у сесійній залі знаходиться менше ніж
226 народних депутатів. Він звернувся до керівників депутатських груп і
фракцій з проханням негайно забезпечити явку народних депутатів і
оголосив перерву на 30 хвилин.
Після перерви головуючий надав слово представникам депутатських
фракцій і груп для інформації про готовність розглядати питання, визначені
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порядком денним.
Представники фракцій і позапартійних повідомили про готовність
працювати. Вони також пропонували включити до порядку денного деякі
законопроекти, на яких вони наполягали.
Головуючий повідомив, що за його даними для участі в пленарному
засіданні зареєструвалося 225 народних депутатів, що є недостатнім для
роботи і оголосив ще одну перерву, наголосивши, що у випадку відсутності
народних депутатів в кількості, необхідній для прийняття законів, він закриє
засідання.
Після закінчення перерви О. Турчинов повідомив, що в роботі
парламенту бере участь Прем'єр-міністр А. Яценюк.
Головуючий провів реєстрацію. Для участі у пленарному засіданні
зареєструвалося 240 народних депутатів.
Він надав слово Прем'єр-міністрові А. Яценюку, який від імені уряду
звернувся до народних депутатів з проханням проголосувати під час
засідання ряд дуже важливих законів, необхідних країні. Першим він назвав
законопроект про внутрішньо переміщених осіб, зазначивши, що цей проект
передбачає правові підстави визначення внутрішньої тимчасово переміщеної
особи, дає правові гарантії цій людині на новому місці проживання, визначає
порядок працевлаштування, виплати соціальних зобов'язань держави і
надання відповідної допомоги тимчасово переміщеним особам тощо.
Прем'єр-міністр попросив парламентаріїв також проголосувати за
законопроект стосовно забезпечення медичними препаратами і лікарськими
засобами.
Народні депутати після виступу глави уряду підтримали пропозицію
головуючого про розгляд законопроектів за скороченою процедурою.
О. Турчинов надав слово Прем'єр-міністрові А. Яценюку, який доповів
законопроект про внесення змін до Закону «Про лікарські засоби» щодо обігу
та державного контролю якості лікарських засобів, ввезених на митну
територію України (реєстр. № 4459а). Він зазначив, що цей проект
передбачає можливість повністю привести у відповідність до вимог
Європейського Союзу українське законодавство про лікарські засоби. За його
словами, зараз існує процедура перереєстрації, яка не має нічого спільного з
реальною якістю лікарських засобів, «це тільки корупція». «Ми ліквідовуємо
цю процедуру, робимо її відповідною до європейських стандартів. І це дасть
можливість прийняти цей закон, використати 509 тисяч вакцин БЦЖ, які вже
закуплені урядом і очікують на поставку проти туберкульозу до українських
лікарень», – зазначив доповідач.
Голова Комітету з питань охорони здоров'я Т. Бахтєєва у співдоповіді
сказала, що цей законопроект не буде працювати і не дасть можливість
Мінохорони здоров'я провести вакцинацію. Вона також сказала, що не буде
голосувати за законопроект, хоча й розуміє важливість проведення
вакцинації.
Представник МОЗу зазначив, що норма, яку пропонується сьогодні
прийняти, стосується того, що лікарські засоби пройшли контроль якості і
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були вироблені під час дії реєстраційного посвідчення. Крім того, було
проведено контроль якості на території України. Він попросив підтримати
законопроект, який вже зареєстрованим лікарським засобам, які були
закуплені за кошти державного бюджету, місцевих бюджетів, надасть
можливість їх використовувати до завершення терміну придатності,
визначеного виробником. Прийняття цього проекту зніме блок для
700 тис. доз необхідної вакцини БЗЖ. «Це наша біобезпека держави, це є
зниження захворюваності новонароджених і дітей перших трьох років життя
від генералізованих захворювань туберкульозу», – зазначив представник
МОЗу.
За результатами голосування («за» – 215) законопроект не набрав
голосів.
Прем'єр-міністр А. Яценюк ще раз звернувся до парламентаріїв з
проханням проголосувати за законопроект, який дає можливість вакцинувати
вакциною БЦЖ проти туберкульозу 509 тис. людей і дасть можливість
«повністю зробити європейську систему і пустити європейські ліки на
український ринок, без хабарів і по дешевшій ціні».
230 голосами народні депутати підтримали законопроект в цілому.
Парламентарії 244 голосами підтримали й наступний законопроект,
пов'язаний з вдосконаленням чинного законодавства у сфері охорони
здоров'я – про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми
протидії ВІЛ-інфекції /СНІДу на 2014 – 2018 роки (реєстр. № 4384а).
Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому проект закону про
внесення змін до додатка № 3 до Закону «Про Державний бюджет України на
2014 рік» (щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів та учасників
антитерористичної операції) за реєстр. № 5146.
До порядку денного було включено два законопроекти про внутрішньо
переміщених осіб (реєстр. №№ 4490а, 4490а-1).
Головуючий запропонував через відсутність доповідача по першому
законопроекту (реєстр. № 4490а) – народного депутата Ю. Мірошниченка, –
не розглядати проект.
Законопроект за реєстр. № 4490а-1 доповів голова Комітету з питань
прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин В. Пацкан.
Він зазначив, що цей проект передбачає створення єдиного державного
реєстру вимушено переселених осіб, пропонує чітку процедуру і механізми
для допомоги цим вимушеним переселенцям.
За результатами голосування («за» – 187) законопроект не набрав
голосів.
Парламентарії обговорили зауваження і пропозиції до законопроекту.
Головуючий запропонував прийняти проект у редакції профільного
комітету.
Народні депутати 249 голосами підтримали законопроект в цілому.
До порядку денного було включено проект закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо деяких питань спадкування) за
реєстр. № 5141.
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Законопроект доповів автор – народний депутат С. Міщенко. Він
зазначив, що цей законопроект - це «основна боротьба з корупцією». За його
словами, «це не закон про спадщину Міщенка, це те, що кожен місяць сотні
мільйонів доларів отримує не бюджет, а оцінщики, інформаційні центри за
кожну довідку, нотаріуси і таке інше, тому що за кожну хату чи квартиру
отримують 10 тисяч гривень. Якщо за кожну земельну ділянку отримують 10
тисяч гривень, якщо за кожний пай 10 тисяч гривень».
С. Міщенко нагадав, що питання не в Законі про спадщину, а питання в
тому, щоб його підписали, тому що 29 травня поточного року 243 народних
депутати його вже прийняли. Він закликав парламентаріїв проголосувати за
цей закон і негайно його підписати.
Міністр юстиції П. Петренко повідомив, що Кабінет Міністрів підтримує
цей законопроект. За його словами, основна його суть полягає в тому, щоб
наші громадяни, які проживають в сільській місцевості дійсно отримали
фахову можливість і допомогу при оформленні спадщини. Він зазначив, що
законопроект доопрацьований спільно з авторами в Комітеті, і він буде
працювати.
Законопроект 254 голосами було прийнято за основу та в цілому.
Перед включенням до порядку денного та прийняттям рішення Голова
Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Д.
Жванія та народний депутат Л. Ємець доповіли законопроекти про внесення
змін до деяких законів України щодо забезпечення належної організації
виборчого процесу виборів народних депутатів України (реєстр. № 5157) і
про внесення зміни до Закону «Про вибори народних депутатів України»
щодо забезпечення реалізації конституційних виборчих прав учасників
антитерористичної операції на позачергових виборах народних депутатів
України 26 жовтня 2014 року (реєстр. № 5157-1).
Д. Жванія зазначив, що законопроект повністю узгоджений з
Центральною виборчою комісією, зі всіма суб'єктами проведення виборчого
процесу. Він також повідомив, що законопроект повністю дублює закон,
який приймався без обговорення напередодні президентських виборів.
Народний депутат Л. Ємець пояснив, що його проект стосується
виключно можливості військовослужбовців проголосувати на виборах
26 жовтня.
Законопроекти не були включені до порядку денного.
Це викликало обурення у деяких народних депутатів. Небажання колег
голосувати за включення вони пояснювали тим, що парламентарії
посилаються на те, що військовослужбовці, які знаходяться в східних
областях, постійно не проживають на цих територіях.
Пропонувалося знайти компроміс, щоб надати людям, які захищають
мирне право вибору для більшості громадян України по всій території
України, висловити свою позицію на виборах.
Представники тих, хто підтримали включення законопроектів до
порядку денного, закликали колег вставити реєстраційні картки і
проголосувати за ці проекти.
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Народний депутат А. Лабунська запропонувала виключити із
законопроектів норму про право голосування по мажоритарним округам,
залишивши можливість проголосувати тільки по загальнонаціональному
округу за політичні партії.
О. Турчинов зазначив, що це можна буде зробити тільки після
включення законопроектів до порядку денного.
Головуючий поставив проекти на повторне голосування для включення
до порядку денного. За результатами голосування вони не набрали голосів
(«за» – 138 і 202 відповідно).
Голова Комітету Д. Жванія зазначив, що «відбувається спекуляція на
цьому законі». Він нагадав, що законопроект, представлений ним,
узгоджений з Центральною виборчою комісією, з Міністерством оборони, з
Міністерством внутрішніх справ. Цей законопроект розглядався два рази на
засіданні Комітету Верховної Ради. Він є узгоджений.
«Зараз відбувається просто політична спекуляція. Якщо ми хочемо
вирішити питання фахово, давайте голосувати законопроект, який
запропонований і називається законопроект Жванії. Він не є мій
законопроект. Я, як голова Комітету, підписав його. Це всі узгодили і
сьогодні треба припиняти цю спекуляцію, треба виходити на рішення для
того, щоб ми провели вибори», – наголосив Д. Жванія.
Голосування за включення до порядку денного законопроекту (реєстр. №
5157) не було результативним («за» – 210).
О. Турчинов сказав, що результати голосування будуть опубліковані.
Ще одне голосування також не було результативним («за» – 214).
Народні депутати не підтримали включення до порядку денного три
законопроекти стосовно захисту інформаційного простору України, – про
внесення змін до Закону «Про телебачення і радіомовлення» щодо захисту
інтересів держави (реєстр. № 5036), про внесення змін до деяких законів
України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України (реєстр. №
4443а) і про внесення змін до Закону «Про телебачення та радіомовлення»
(щодо визначення поняття національного аудіовізуального продукту та
частки його у телерадіопрограмах) за реєстр. № 4143.
О. Турчинов зауважив, що в сесійному залі знаходиться недостатня
кількість народних депутатів для подальшої роботи і висловив сподівання,
що «наступний парламент прийме ці закони, важливі для країни закони» і
закрив пленарне засідання (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Plenarni_zasidannya/98645.html).
–
2014. – 20.10).
***
20 жовтня Верховна Рада України не проголосувала за зміни до
закону про вибори, що забезпечують волевиявлення військових у зоні АТО
під час виборів до Верховної Ради 26 жовтня. Не дали право бійцям
голосувати в зоні АТО переважно депутати з КПУ, депутати, які раніше
входили у фракцію Партії регіонів, також і деякі депутати з «Батьківщини».
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Так, згідно з даними сайту Верховної Ради, з фракції Партії регіонів за
включення до порядку денного відповідного законопроекту проголосував
лише один депутат – Безбах.
Інші, в тому числі ті, які балотуються до Верховної Ради зараз, це
питання не підтримали.
Зокрема, з тих, хто йде на вибори за списком Опозиційного блоку, не
проголосували Тетяна Бахтеєва, Нестор Шуфрич, Олексій Білий,
Вадим Новинський, Юрій Воропаєв, Юлія Льовочкіна, позафракційний
Іван
Мирний,
Юрій
Мірошниченко,
Олександр
Долженков,
Олександр Коваль, Вілен Шатворян, Олександр Волков, Ірина Горіна.
Лідер партії Сильна Україна Сергій Тігіпко також вирішив не розглядати
питання про надання права бійцям голосувати в зоні АТО.
Зі списку Тігіпка також не підтримали проект нинішні депутати
Світлана
Фабрикант,
Олександр
Волков,
Олег
Шаблатович,
Геннадій Федоряк.
З «Батьківщини» серед нинішніх кандидатів не голосували
Григорій Немиря, Дмитро Шлемко , Іван Кириленко, Сергій Власенко,
Валерій Дубіль, Андрій Шевченко, Віталій Данілов, Костянтн Бондарєв,
Олег Шевчук, Василь Деревляний, Руслан Богдан, Микола Кучерук,
Валерій Сушкевич, Віктор Швець, Олег Лукашук, Олександр Чубатенко.
Зі мажоритарників не проголосував кандидат по 11 округу
Михайло Поплавський.
Також не проголосували мажоритарними: Віктор Жеребнюк,
Оксана Калетник, Роман Стаднійчук, Григорій Калетнік, Євгеній Морозенко,
Костянтин Гузенко, Костянтин Павлов, Сергій Баландін, Андрій Шипко,
Артур Мартовицький, Дмитро Шпенов.
Не підтримав проект і Ігор Калєтнік, який балотується по
мажоритарному округу в Донецькій області. Не голосував і
Юхим Звягільський, Сергій Клюєв, Юрій Боярський, Денис Омельянович,
Євген Гєллер, Леонід Байсаров, Ігор Шкіря, Валерій Омельченко,
Віталій Борт, Сергій Матвієнков, Андрій Пономарьов, Сергій Кальцев,
Євген
Карташов,
Вячеслав
Богуслаєв,
Олекснадр
Пономарьов,
Євген Балицький, Олександр Дудка.
Також не проголосував за цей проект Олександр Шевченко, який
балотується з блоком Порошенка.
Не проголосував Юрій Дерев'янко, Василь Гладій з Батьківщини,
Олександр Онищенко, Руслан Бадаєв, Ігор Скосар, Станіслав Березкін,
Володимир Струк, Юрій Іоффе, Леонід Сергієнко, Степан Курпіль,
Сергій Ківалов, Іван Фурсін, комуніст Дорохов, Давид Жванія,
Валентин Королюк, Андрій Деркач, Ігор Молоток.
Серед мажоритарників по Харківській області не дали права голосувати
бійцям Валерій Писаренко, Дмитро Святаш, Володимир Мисик,
Анатолій
Денисенко,
Олександр
Фельдман,
Дмитро
Шенцев,
Анатолій Гіршфельд. Також не проголосував брат Михайла Добкіна –
Дмитро, який також йде мажоритарником по округу 178.
26

Не голосували Юрій Одарченко з Батьківщини, Михайло Опанащенко,
Микола Дмитрук, Сергій Лабазюк, Віктор Бондар, Володимир Зубик,
Геннадій Бобов, Леонід Даценко, Віктор Тимошенко, Антон Яценко,
Артем Семенюк, Владислав Атрошенко, Ігор Рибаков, Віктор Губар.
Серед мажоритарників, які балотуються у Києві, не проголосували
Сергій Терьохін, і Володимир Яворівський (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/20/7041368/). – 2014. – 20.10).
***
О. Турчинов підписав прийнятий 20 жовтня парламентом Закон
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо деяких
питань спадкування)» та направив його Президенту.
Законопроект, який було підтримано урядом, спрощує процедуру
отримання спадщини для населення, що проживає в сільській місцевості
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 20.10).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов підписав і направив главі
держави закони про засади державної антикорупційної політики в
Україні та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних
діячів, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ВР.
За повідомленням, Закони України «Про засади державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на
2014 – 2017 роки» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та
публічних діячів» були внесені урядом.
Верховна Рада України ухвалила ці документи 14 жовтня відповідно
284 та 265 голосами народних депутатів (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 17.10).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов під час зустрічі з головою
місії зі спостереження за достроковими парламентськими виборами
Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Таною де
Зулуета висловив сподівання, що в результаті виборів «сталу більшість
сформують проєвропейські демократичні сили в Верховній Раді», передає
УНН.
За словами спікера парламенту, він розраховує, що «ті політичні сили,
які репрезентують залишки старого режиму, або не пройдуть, або будуть у
меншості».
«Для мене важливо, щоб парламент став стабілізуючим чинником
української політики, як це було в найважчі часи після Революції Гідності», –
підсумував
О.
Турчинов
(Українські
Національні
Новини
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(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 17.10).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов зустрівся з групою
австрійських парламентаріїв та промисловців на чолі з професором,
колишнім
членом
австрійського
парламенту,
президентом
«Австрійського товариства кращого міжнародного взаєморозуміння» і
президентом
групи
християнських
демократичних
політиків
«Forchtensteiner Kreises» доктором Дж. Хохтлом.
У ході зустрічі Сторони обговорили питання щодо повернення
інвесторів до України та щодо покращення інвестиційного клімату на
законодавчому рівні.
За словами О. Турчинова, українська влада робить все від неї залежне,
щоб створити сприятливі умови для інвестицій.
«Для нас дуже важливо, і це є нашим пріоритетом, створити законодавчі
умови для того, щоб інвестори почували себе в Україні впевнено і
захищено», – наголосив він.
Своєю чергою, Дж. Хохтл наголосив, що з урахуванням європейського
курсу, що вибрала для себе наша держава, «а в подальшому, і з урахуванням
євроінтеграційних прагнень України, економічні стосунки між нашими
країнами перейдуть на новий якісний рівень» (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 20.10).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов доручив Апарату
Парламенту надрукувати в газеті «Голос України» прізвища депутатів,
які 20 жовтня не були на пленарному засіданні, та тих, хто не голосував
за закони, що дозволяють учасникам АТО брати участь у виборах
народних депутатів, та стосовно заборони російських телесеріалів на
українському телебаченні. «Українське суспільство буде поінформовано
про тих депутатів, які не голосували за проукраїнські патріотичні закони, хто
зривав голосування за право військових обирати», – сказав він. При цьому
О. Турчинов висловив сподівання, що важливі для країни закони прийме
наступний парламент.
«Ми звернемося до Центральної виборчої комісії, щоби вони змогли
розглянути питання, яким чином все таки спробувати дати можливість
забезпечити виборче право наших військових», – підсумував Голова
Верховної Ради, закриваючи пленарне засідання у понеділок, 20 жовтня
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 20.10).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про затвердження
Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції
/СНІДу на 2014-2018 роки».
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Законом затверджено загальнодержавну цільову соціальну програму
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, метою якої є зниження рівня
захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання якісних і
доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, послуг з
лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ.
Програмою передбачається комплекс заходів, спрямованих на удосконалення
системи добровільного діагностування ВІЛ-інфекції, забезпечення хворих на
ВІЛ-інфекцію належною антиретровірусною терапією, культивацію у
населення здорового способу життя, навчання учнів, студентів за програмами
профілактики ВІЛ-інфекції та інше.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 4384а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 20.10).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону
України «Про лікарські засоби» щодо обігу та державного контролю
якості лікарських засобів, ввезених на митну територію України».
Відповідно до закону, після закінчення строку, протягом якого було
дозволено застосування лікарського засобу в Україні, його подальше
застосування можливе за умови перереєстрації. Після перереєстрації строк
застосування в Україні лікарського засобу не обмежується.
Документ містить також норму, відповідно до якої лікарські засоби,
випущені в обіг під час строку, протягом якого лікарський засіб було
дозволено до застосування в Україні, можуть застосовуватись в Україні до
закінчення їх терміну придатності, визначеного виробником та зазначеного
на упаковці
Встановлюється також, що контроль за ввезенням на митну територію
України лікарських засобів здійснюється центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки
лікарських засобів. Усі лікарські засоби, що ввозяться на митну територію
України з метою їх подальшої реалізації (торгівлі) або використання у
виробництві готових лікарських засобів, підлягають державному контролю
якості. Порядок здійснення державного контролю якості лікарських засобів,
що ввозяться на митну територію України, встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 4459а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 20.10).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до
додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на
2014 рік» (щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів та учасників
антитерористичної операції).
Законом шляхом внесення змін до додатка № 3 «Розподіл видатків
Державного бюджету України на 2014 рік», затвердженого Законом «Про
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Державний бюджет України на 2014 рік», зменшено на 9 184,2 тис. гривень
видатки Міністерству фінансів України (загальнодержавні видатки) на
фінансування бюджетної програми «державні капітальні видатки, що
розподіляються Кабінетом Міністрів України» (код 3511090) та одночасно
збільшено на цю ж суму видатки Міністерству соціальної політики України
на додаткове фінансування бюджетної програми «керівництво та управління
у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів» (код 2505010) (2184,2 тис.
гривень) та нової бюджетної програми «забезпечення протезуванням та
ортезуванням виробами підвищеної функціональності за технологіями
виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали
участь в антитерористічній операції та/або у забезпеченні її проведення і
втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок» (код 2505040)
(7000.0 тис. гривень).
Відповідний законопроект зареєстровано за № 5146 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 20.10).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про забезпечення прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб».
Документом встановлюються гарантії дотримання прав, свобод та
законних інтересів внутрішньо переміщених осіб.
Метою закону є забезпечення реалізації гарантованих Конституцією
України прав і свобод внутрішньо переселених осіб – громадян України.
Документом передбачено також: забезпечення належних умов соціальної
адаптації, тимчасового житла; сприяння у працевлаштуванні, продовження
здобуття освіти, сприяння можливості залучення коштів гуманітарної,
благодійної допомоги, в тому числі з боку міжнародних установ, організацій
та закордонних країн.
Закон прийнято в редакції, запропонованій парламентським Комітетом з
питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 4490а-1 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 20.10).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» (щодо деяких питань спадкування).
Законом спрощено процедуру оформлення спадщини та реєстрації прав
спадкоємців на успадковане ними нерухоме майно (насамперед, у сільських
населених пунктах) шляхом надання відповідних повноважень органам
місцевого самоврядування. Крім цього, законом також скасовується
обов’язкове проведення оцінки майна у випадках спадкування майна
спадкоємцями першої та другої черги за законом та за правом представлення,
а також у випадку спадкування спадщини, яка оподатковується за нульовою
ставкою податку.
Закон, зокрема, зробить послуги щодо оформлення спадщини та
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реєстрації спадкоємцями права на успадковане ними нерухоме майно більш
доступними для громадян, зменшить часові та грошові витрати громадян на
оформлення права на спадщину та реєстрацію права на успадковане
нерухоме майно; дозволить органам місцевого самоврядування у сільських
населених пунктах надавати необхідні послуги мешканцям цих населених
пунктів, покращивши комфортність проживання у сільській місцевості тощо.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 5141 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 20.10).
***
Під час слухань у Комітеті з питань науки і освіти обговорено стан
та концептуальні засади розвитку інтелектуальної власності в Україні.
Головна мета слухань – напрацювання концептуальних пропозицій щодо
формування ефективної державної політики у сфері охорони прав
інтелектуальної власності.
Голова Комітету Л. Гриневич у доповіді звернула увагу на два основні
питання – законодавче врегулювання питань інтелектуальної власності та
питання управління цією сферою. Вона звернула увагу на те, що сьогодні в
Україні, зважаючи, насамперед, на низьку платоспроможність населення, у
ряді сфер, особливо комп’ютерних програм, аудіовізуальної продукції діють
стимули до споживання продукції, виготовленої з порушенням прав
інтелектуальної власності і також до її виробництва через високі прибутки,
які можна отримувати внаслідок недотримання таких прав.
За результатами комітетських слухань буде сформована остаточна
редакція рекомендацій, що вмістить пропозиції, які мають стимулювати
державну владу на побудову ефективної системи управління у сфері захисту
прав інтелектуальної власності в Україні та повинні якомога швидше бути
втілені у відповідні проекти нормативно-правових актів (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 17.10).
***
Жертвами «иловайского котла» стали около тысячи силовиков.
В результате боевых действий под Иловайском погибли, получили
ранения и пропали без вести около тысячи участников антитеррористической
операции. Об этом заявил глава временной следственной комиссии (ВСК)
Верховной Рады по расследованию обстоятельств трагедии под Иловайском
А. Сенченко в ходе заседания комиссии, передает информагентство РБКУкраина.
«Общее число погибших, раненых, умерших от ран и пропавших без
вести, по всем эпизодам Иловайской трагедии, составляет около тысячи
человек», – заявил А. Сенченко.
По его словам, компетентные органы по-прежнему не предоставляют
точных данных о количестве погибших под Иловайском украинских
военнослужащих.
В то же время, в отчете временной следственной комиссии Верховной
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Рады по расследованию обстоятельств трагедии под Иловайском говорится,
что при прорыве из окружения под Иловайском погибли более 300
украинских силовиков.
«До настоящего времени ни Министерство обороны, ни Генеральный
штаб не ответили на вопрос следственной комиссии, который касается
потерь Вооруженных сил Украины при прорыве нашей группировки из
«иловайского котла», направленный в их адрес еще 10 сентября 2014 г.», –
сказано в тексте отчета.
В то же время, комиссия пришла к выводу, что по непрямым оценкам
общие потери при прорыве из окружения превысили 300 человек.
Согласно их информации, потери только подразделений МВД и
Нацгвардии в зоне Иловайска с 24 августа по состоянию на 20 сентября
2014 года составили: убитых – 31 человек, раненых – 170 человек,
пропавших без вести – 65 человек, пленных – 98 человек.
Количество тех, кто умер в результате ранений, не установлено.
Как сообщал Корреспондент.net, в отчете Временной следственной
комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств трагедии под
Иловайском сказано, что к окружению и разгрому украинских войск привели
ошибочные кадровые назначения в силовом блоке, неадекватные действия
министра обороны В. Гелетея и начальника Генштаба В. Муженко и
отсутствие военного положения.
Напомним, бои под Иловайском начались накануне Дня Независимости,
а 15 сентября министр обороны В. Гелетей заявил о выводе всех бойцов сил
антитеррористической операции из Иловайска Донецкой области
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 20.10).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко заявляє, що українська делегація
виконала ті завдання, які ставила перед собою під час візиту до Мілану.
«Україна приїхала туди з дуже важливою метою – нам треба було
зберегти мир. У жодному разі не дати можливість переглянути Мінські
домовленості. Забезпечити сталий мирний процес», – сказав глава держави в
інтерв’ю журналістам українських телеканалів.
«Всі учасники консультацій заявили про те, що наш Мирний план,
мінські документи, включаючи і Протокол, і Меморандум, є базовими», –
відзначив П. Порошенко.
Глава держави повідомив, що всі учасники переговорів наголошували на
важливості реалізації всіх без виключення пунктів Мирного плану, у тому
числі на проведенні місцевих виборів в окремих районах Луганської та
Донецької областей виключно за українським законодавством. «Так звані
фейкові вибори, 2 листопада чи іншого дня, якщо вони проводяться не у
відповідності із українським законодавством, без дотримання режиму
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припинення вогню, без міжнародних спостерігачів, не можуть і не будуть
визнані жодним із учасників консультацій», – наголосив він.
Президент повідомив, що під час зустрічей у Мілані європейські лідери
продемонстрували повну підтримку України. «На сьогоднішній день є тверда
і чітка позиція, що без реального прогресу, сталого миру, виконання всіх
пунктів Мінського меморандуму питання про зняття санкцій ставитися не
буде, – сказав глава держави і додав, – Європейський Союз продемонстрував,
що є єдність всередині ЄС і солідарність з Україною» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
18.10).
***
За підсумками двосторонньої зустрічі з Президентом Російської
Федерації В. Путіним Президент України П. Порошенко повідомив, що
«досягнуто певного прогресу» з енергетичних питань.
«Поки що не вдалося досягти практичних результатів з газового
питання. Але ми сподіваємось, що перед 21 жовтня, перед зустріччю в
Брюсселі делегацій України, Росії та Європейської Комісії, ми знайдемо
вирішення енергетичних питань», -повідомив Президент.
За словами глави держави, під час зустрічі обидві сторони підтвердили,
що Мінський протокол від 5 вересня та Мінський меморандум від 19 вересня
– це «ключові документи, які мають визначати всі подальші дії».
Президент наголосив, що ключові елементи – це припинення вогню,
практичні кроки з контролю над його дотриманням шляхом «моніторингу та
верифікації припинення вогню з залученням ОБСЄ».
Крім того, під час зустрічі Президенти України та РФ узгодили
збільшення кількості безпілотних літальних апаратів, включаючи БПЛА з
Німеччини та Франції на першому етапі та залучення інших країна на
другому етапі під егідою ОБСЄ.
«Ми погодились, що має бути залучено інше обладнання, включаючи
відеокамери, супутникові системи, радари, що допоможе точно визначити
винних у порушенні режиму припинення вогню», – сказав П. Порошенко.
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 17.10).
***
Президент України П. Порошенко вважає безвідповідальними дії тих
депутатів, які не проголосували за зміни до закону про вибори, що
забезпечують волевиявлення військових у зоні АТО під час виборів до
Верховної Ради 26 жовтня.
«Аморально для депутата позбавляти воїнів права обирати», – сказав
глава держави журналістам під час робочої поїздки у Черкаську область.
Глава держави зазначив, що таке голосування народних обранців
свідчить про правильність його рішення щодо розпуску Верховної Ради і
оголошення позачергових виборів.
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Президент запевнив, що як глава держави докладе всіх зусиль для того,
щоб військовослужбовці у зоні АТО змогли проголосувати. «Сподіваюся, що
цей закон буде проголосовано. Якщо це не буде зроблено, буду
розчарований, але зроблю все, щоб це відбулося», – сказав П. Порошенко.
«Все зроблю, щоб воїни мали право проголосувати. Їх треба шанувати і
владі, і опозиції», – заявив Президент, зазначивши, що військові сьогодні
мають найбільший авторитет і довіру у населення, тому повинні мати право
виявити свою волю (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 20.10).
***
Госпогранслужбу Украины переоснастили оружием разной
мощности, в том числе тяжелым вооружением, заявил Президент
Украины П. Порошенко в понедельник, 20 октября, в Черкассах. Глава
государства прибыл в Черкасскую область с рабочим визитом.
«Президент акцентировал внимание на том, что много сделано для
переоснащения Государственной пограничной службы вооружением и
техникой. Речь идет о крупнокалиберных снайперских винтовках, станковых
и переносных гранатометах, ПЗРК Игла, зенитных установках и разного
калибра пулеметах, БТРах, Кразах и бронированных Кугуарах», – сообщает
пресс-служба главы государства.
Как отметил П. Порошенко, «на Государственную пограничную службу
будет возложена одна из важнейших задач в ее истории – вместе с
международными наблюдателями из ОБСЕ восстановить контроль за всей
линией государственной границы в наиболее проблемных пунктах на
украино-российской границе».
Также 20 октября Президент Украины сообщил, что в ходе
антитеррористической операции погибли 60 пограничников. Он уточнил, что
среди погибших было 12 служащих учебного центра Госпогранслужбы
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 20.10).
***
Новий уряд має продемонструвати прогрес у виконанні плану дій
щодо введення безвізового режиму з ЄС. Про це глава держави сказав в
інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН з посиланням на пресслужбу Президента.
Президент України відзначає важливість невідкладного формування у
майбутньому парламенті потужної коаліції демократичних сил. При цьому
глава держави зазначив, що не допустить, щоб, як у минулому, коаліція
створювалась для розподілу посад.
П. Порошенко запевнив, що після виборів консультації щодо коаліції
будуть короткими з огляду на необхідність формування нового уряду, перед
яким постануть надважливі завдання.
«Є домовленість про те, що місія МВФ прибуде до Києва у середині
листопада за умови, що буде призначений новий уряд. Не пізніше середини
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грудня ми маємо отримати рішення Ради директорів МВФ щодо нової
програми фінансування», – повідомив П. Порошенко.
Також, за словами Президента, Україна має «дуже щільний графік
імплементації Угоди про асоціацію».
«Також вже новий уряд має продемонструвати прогрес у виконанні
плану дій щодо введення безвізового режиму з ЄС», – відзначив глава
держави (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
19.10).
***
Президент України П. Порошенко звільнив чотирьох голів районних
державних адміністрацій у Івано-Франківській, Полтавській, та
Хмельницькій областях. Тексти відповідних розпоряджень від 19 жовтня
2014 опубліковані на сайті глави держави, передає УНН.
Розпорядженням № 1121/2014-рп звільнено В. Мельничука з посади
голови Городенківської районної державної адміністрації Івано-Франківської
області.
Розпорядженням № 1123/2014-рп звільнено Г. Чикрижа з посади голови
Козельщинської районної державної адміністрації Полтавської області.
Розпорядженням № 1124/2014-рп В. Паршевлюка з посади голови
Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області.
Також розпорядженням № 1125/2014-рп звільнено Р. Дмитришина з
посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької
області (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
20.10).
***
Президент України П. Порошенко підписав розпорядження про
підготовку проекту позачергового Послання Президента до Верховної
Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у сфері
національної безпеки.
Згідно з розпорядженням, керівництво підготовкою документу
покладено на главу Адміністрації Президента Б. Ложкіна. Буде утворено
робочу групу у складі радника Президента – дир.ектора Національного
інституту стратегічних досліджень В. Горбуліна, заступника глави АПУ
І. Гриніва, заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони
України О. Литвиненка, заступника глави АПУ Д. Шимківа.
Президент доручив робочій групі забезпечити збір матеріалів до проекту
Послання, їх зведення та підготовку до 18 листопада 2014 р. проекту
Послання із визначенням нової Стратегії національної безпеки України
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31443.html). – 2014. – 20.10).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон «Про внесення змін
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до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за
порушення виборчих прав громадян». Згідно із Законом № 1703-VII,
зокрема, посилено кримінальну відповідальність за підкуп виборця, учасника
референдуму, передає УНН з посиланням на прес-службу Президента
України.
Так, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем для себе
чи третьої особи неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких
дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права,
караються штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до 2-х років, або обмеженням
волі на той самий строк.
Пропозиція, обіцянка або надання виборцю неправомірної вигоди за
будь-які дії, пов’язані з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого
права, караються обмеженням волі на строк до 3-х років або позбавленням
волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.
Здійснення передвиборної агітації шляхом надання підприємствам,
установам, організаціям неправомірної вигоди або надання безоплатно
товарів, робіт, послуг карається обмеженням волі на строк від 2 до 4 років
або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.
Законом також установлюється кримінальна відповідальність за
отримання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі
особою, яка не має права його отримувати (штраф від 100 до 300
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк
до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років).
Передбачається, що Закон сприятиме забезпеченню захисту виборчих
прав громадян, посиленню відповідальності за їх порушення, наближенню
законодавства України до законодавства ЄС (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 19.10).
***
За час режиму припинення вогню українські військові збільшили свою
готовність.
З 5 вересня українська армія на Донбасі краще підготувалась до
можливого продовження війни. Про це в інтерв’ю українським телеканалам
сказав президент України П. Порошенко, передає УНН.
«Ми маємо тримати високу готовність наших сил. За ці півтора місяці, з
5 вересня, ми повністю використали для того, щоб захистити державу – ми
побудували нові фортифікаційні споруди, ми забезпечили зимовою формою
українських військових, ми забезпечили відновлення боєздатності техніки,
ми забезпечили перегрупування військ і те, що сьогодні кожна бригада і
кожна її складова має свою ешелоновану смугу оборони», – сказав
П. Порошенко.
«Ми тепер готові до того, до чого ми не були готові ні восени, ні влітку –
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якщо хтось вийде з режиму припинення вогню, то ми готові боронити свою
державу»,
–
зазначив
він
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 18.10).
***
У понеділок, 20 жовтня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів
зустріч із Віце-президентом Європейської Комісії Г. Еттінгером, який
прибув до Києва в рамках підготовки до переговорів у тристоронньому
форматі з Російською Федерацією, що відбудуться у Брюсселі.
За результатами зустрічі була узгоджена спільна позиція щодо
забезпечення інтересів українських та європейських споживачів природного
газу з Російської Федерації.
Сторони досягли згоди, що підсумком переговорів має стати узгодження
проміжної угоди на зимовий період, яка гарантуватиме постачання
природного газу в Україну, а також стабільність транзиту газу до країн ЄС.
Така угода має містити чіткі гарантії щодо постачання узгоджених обсягів
газу до України, а також гарантії розрахунків за його поставки.
Узгоджена позиція України і Європейської Комісії передбачає
необхідність закріплення домовленостей з Росією у формі документа, який
буде підписаний між НАК «Нафтогаз України» та компанією «Газпром».
Такий документ буде обов’язковим до виконання усіма сторонами і
виключатиме можливість односторонньої зміни його умов (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 20.10).
***
У четвер, 16 жовтня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк прийняв
делегацію депутатів Європейського Парламенту від Європейської
народної партії на чолі з С. Калнієте, які перебувають в Україні в рамках
підготовки до спостереження на позачергових виборах до Верховної Ради.
Глава уряду закликав європейських парламентарів взяти активну участь
у спостереженні за позачерговими виборами до Верховної Ради 26 жовтня.
Прем’єр-міністр обговорив з представниками Європарламенту питання
виконання Угоди про асоціацію та імплементації реформ. «Україна має
чіткий план стратегічних реформ, який міститься в Угоді про асоціацію з
Європейським Союзом», – підкреслив глава уряду.
Депутати
Європарламенту
привітали
нещодавнє
ухвалення
антикорупційного законодавства та реформи системи прокуратури.
А. Яценюк відзначив, що до найближчих планів уряду також належить
реформа юстиції та судової системи для приведення у відповідність до
європейських стандартів (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
16.10).
***
Премьер-министр А. Яценюк рассчитывает, что люстрация в
органах государственной власти будет проведена в течение двух лет.
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«В Германии в свое время люстрация шла больше десяти лет, мы в
Украине надеемся, утвержден план, в течение двух лет очистить
государственную службу, судейский корпус и органы прокуратуры», – сказал
он в эфире телеканала 1+1 в воскресенье вечером.
А. Яценюк также призвал правоохранительные органы доводить до
конца дела о коррупции в государственных компаниях, в частности в
«Укрзализныци». Премьер отметил, что ни один из чиновников
государственных компаний, которые работали при предыдущей власти и
нанесли убытки государству на десятки миллионов гривен, не сел в тюрьму.
Глава правительства напомнил, что полтора месяца назад отстранил от
исполнения обязанностей гендиректора «Укразализныци» Б. Остапюка, и
было начато расследование о возможных злоупотреблениях в
железнодорожном ведомстве. Он поблагодарил СБУ за работу по данному
вопросу, но подчеркнул важность того, чтобы это расследование было
доведено
до
логического
завершения
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 20.10).
***
Уряд України прийняв рішення про звільнення з посад
39 високопосадовців, які підпадають під дію Закону України «Про
очищення влади». Про це на засіданні Кабінету Міністрів України в четвер,
16 жовтня, повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк.
А. Яценюк нагадав, що Кабінет Міністрів ухвалив положення про
порядок проведення перевірки на предмет виконання Закону України «Про
очищення влади», який набув чинності.
Він повідомив, що уряд прийняв низку рішень щодо звільнення
державних службовців 1-3 категорії. Зокрема, нагадав, що звільнити з посади
міністра може лише Верховна Рада України, а перші заступники міністрів,
голови державних агентств, голови державних служб та інші керівники
центральних органів виконавчої влади – звільняються саме Кабінетом
Міністрів України.
«Відповідно до базової норми Закону України «Про очищення влади»
уряд України загалом звільняє 39 службовців вищих категорій, із яких 19
осіб подали заяви про звільнення за власним бажанням, 20 осіб звільняються
на підставі прямої норми закону – на підставі люстрації», – повідомив А.
Яценюк. За його словами, звільнені посадовці – це керівники центральних
органів виконавчої влади, перші заступники міністрів, заступники міністрів.
Він також повідомив, що уряд вносить термінове подання Президенту
України про звільнення керівника Кіровоградської обласної державної
адміністрації, «який повинен бути звільнений на підставах люстрації», а
також щодо звільнення 10 членів національних комісій. Усунені з посад
високопосадовці, нагадав Прем’єр-міністр, не зможуть працювати в органах
державної
влади
протягом
десяти
роківs
(Урядовий
портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 16.10).
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***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк в ефірі телеканалу «Україна»
заявив про те, що наразі на рахунках України є 3,1 мільярдів доларів, які
можна використати для оплати за природний газ. Про це повідомляє
УНН.
Прем’єр-міністр зазначив, що газове питання залишиться невирішеним
доти, доки не буде сформовано та підписано тимчасову угоду щодо поставок
газу та умов його оплати.
Відповідаючи на питання про відновлення економіки Донбасу, він
заявив, що наразі збитки на Донбасі складають мільярди доларів. А. Яценюк
також додав, що уряд України формує донорську конференцію, оскільки без
допомоги, Україна справитися не зможе. За словами А. Яценюка, на Донбас
потрібно направити фахівців, які б оцінили збитки (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 19.10).
***
Правительство утвердило план мероприятий по сокращению
потребления газа до 2017 года. Соответствующее решение было принято на
заседании Кабинета Министров 16 октября, сообщает пресс-служба КМУ
20 октября.
План определяет краткосрочные и среднесрочные меры по сокращению
потребления газа предприятиями теплоснабжения, промышленными
потребителями, бюджетными учреждениями, организациями и населением.
Утвержденные мероприятия в первую очередь направлены на создание
финансовых инструментов и механизмов стимулирования замещения
природного газа, упрощение разрешительных процедур и административного
регулирования, а также совершенствование законодательной базы.
В частности, планом предусмотрено задание по выделению в
следующем году бюджетных средств для покрытия части кредитов
предпринимателям под закупку энергосберегающего оборудования и
возмещение части кредитов для населения под приобретение
энергоэффективного оборудования и материалов.
Наряду с этим в план вошли мероприятия по разработке ряда
стимулирующих механизмов: относительно производства и потребления
биодизеля, внедрения мероприятий по энергосбережению в зданиях, перевод
альтернативных объектов в сфере теплоснабжения на стимулирующее
тарифообразование и других стимулов развития рынка замещения газа.
Согласно плана, для объектов альтернативной энергетики должны быть
упрощены процедуры землеотвода и им будет предоставлено право на
заключение долгосрочных договоров в сфере теплоснабжения.
В целом, по оценкам специалистов, внедрение комплекса утвержденных
мероприятий уже в 2018 году позволят достичь Украине точки
энергетической независимости в части обеспечения газом коммунальной и
бюджетной сферы.
Отметим, председатель Госэнергоэффективности Украины С. Савчук
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заявил, что внедрение энергоэффективных мероприятий позволит сократить
потребление газа на 50 % в течение ближайших 10 лет. Ожидается, что в
2025 году для населения нужно будет лишь 8,4 млрд кубометров газа, а для
ТКЭ и бюджетной сферы – 4,6 млрд кубометров (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 20.10).
***
Міністр Кабінету Міністрів О. Семерак підписав наказ щодо
організаційних заходів із забезпечення виконання у Секретаріаті
Кабінету Міністрів України Закону України «Про очищення влади».
О. Семерак зазначив, що даний наказ підписав з метою невідкладного і
неухильного забезпечення виконання Закону України «Про очищення
влади». «Щоб не допустити до участі в управлінні державними справами
осіб, до яких застосовуються заборони обіймати посади в органах державної
влади, місцевого самоврядування, органах прокуратури, судах», – додав
урядовець (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 17.10).
***
Міністерство освіти і науки України затвердило нові умови прийому
до вузів на 2015 рік.
Із новими умовами прийому абітурієнтів до вузів на 2015 рік, які
Міністерство освіти і науки України затвердило 15 жовтня, ознайомила
перший заступник міністра освіти і науки І. Совсун на брифінгу в Будинку
Уряду 17 жовтня.
Вона зазначила, що умови прийому до вузів на наступний рік містять ряд
новацій. Зокрема, чітко встановлені обмеження на прийом сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання: вузи матимуть право приймати
сертифікати лише поточного навчального року. «Тобто абітурієнти, які
здавали ЗНО в минулому році повинні будуть перереєструватися на
проходження ЗНО знову – в 2015 році», – зазначила перший заступник
міністра. Одна з причин запровадження так званого принципу давності
сертифіката пов’язана з тим, що у 2015 році міняється методика розрахунку
бала сертифіката.
Разом з цим в умовах прийому збережено правило для вузів
встановлювати мінімальний прохідний бал. Це, наприклад, дає право
«сильнішим» вузам встановити вищий прохідний бал просто для того, щоб
спростити роботу із обробкою документів вступників, не приймаючи
документи абітурієнтів з нижчими балами. «Тому абітурієнтам, які будуть
готуватися до вступу в 2015 році, треба уважно ознайомитися відповідною
інформацією про прохідні бали, яка буде розміщена на сайтах вишів», –
наголосила І. Совсун. Крім того, у Законі України «Про вищу освіту» є
вимога про присвоєння різним складовим конкурсного бала певних
коефіцієнтів в залежності від пріоритетності предмета.
Вона також повідомила, що прийом документів вступників розпочнеться
10 липня, а закінчиться 1 серпня о 10:00. Списки рекомендованих до
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зарахування будуть оприлюднені
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 17.10).

2

серпня

(Урядовий

портал

***
В 2015 году Минфин ожидает роста госзаимствований на 27 %.
Осуществление заимствований для финансирования Государственного
бюджета Украины в 2015 г. ожидается на уровне 196,37 млрд грн, что на 26,9
% превышает показатель, утвержденный на текущий год.
Соответствующий ориентир закреплен приказом Минфина от 16 октября
2014 года № 1052 об утверждении стратегического плана деятельности
министерства.
Согласно документу, увеличение выплат по государственному и
гарантированному государством долгу в 2015 г. ожидается на 19,5 % – до
207,086 млрд грн. При этом Минфин допускает, что дефицит госбюджета
сократится в 2015 г. до 3,7 % ВВП с 4,5 % по итогам текущего года
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 18.10).
***
Министр обороны Украины С. Полторак поставил задачу
чиновникам Минобороны и Генерального штаба безотлагательно внести
изменения в существующие нормативно-правовые документы, которые
определяют сроки обеспечения войск новыми образцами оружия, военной
техники и тылового имущества. Об этом министр заявил во время
ознакомления с самыми современными образцами американских военных
палаток, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.
«Ситуация в стране требует по меньшей мере в три раза быстрее
принимать решения относительно всестороннего обеспечения Вооруженных
сил Украины, и, особенно военнослужащих, выполняющих боевые задачи в
зоне проведения Антитеррористической операции», – подчеркнул Полторак.
По его словам, «ликвидация бюрократических препятствий, которые
мешают быстрому внедрению новейшего оружия, техники и образцов
тылового обеспечения – это требование Президента Украины и ожидания
тысяч военнослужащих, выполняющих боевые задачи на востоке страны».
«Поэтому в оборонном ведомстве осуществляются практические шаги для
решения существующих проблем», – заверил министр. Ознакомившись с
представленной военной продукцией, С. Полторак отметил, что она испытана
армиями многих стран мира, поэтому представляет интерес и для украинских
военнослужащих (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
19.10).
***
В Киеве вводится усиленный режим безопасности. Об этом
сообщили в пресс- центре СБУ.
По данным СБУ, режим предусматривает усиление фильтрационных
мероприятий на вокзалах, охраны органов государственной власти и
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размещение блокпостов на въездах в Киев. Об этом сообщает
ЛІГАБізнесІнформ (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2014. – 20.10).

ПОЛІТИКА
Європейський союз закликає усі сторони конфлікту на Донбасі
надати доступ до місця катастрофи літака «Boeing-777» для проведення
розслідування причин трагедії. Про це йдеться у висновках засідання Ради
ЄС із закордонних питань, передає кореспондент УНН.
«Рада знову закликає всі держави і суб’єкти у регіоні забезпечити
безпечний і необмежений доступ до місця катастрофи MH17, щоб дозволити
відновити розслідування на місці катастрофи та здійснити повну репатріацію
останків і речей загиблих», – сказав він.
Також Рада ЄС наголошує, що відповідальні за збиття літака повинні
бути притягнуті до відповідальності якомога швидше.
Нагадаємо, Боїнг-777 «Малайзійських авіаліній», що здійснював рейс
Амстердам – Куала-Лумпур, був збитий 17 липня в Донецькій області. На
його борту знаходилися 298 чоловік. Всі пасажири і члени екіпажу загинули
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 20.10).
Совет Европейского Союза призывает Россию во исполнение минских
договоренностей вывести с украинской территории незаконные
вооруженные формирования и военную технику. Об этом говорится в
заявлении, принятом по результатам заседания глав МИД стран ЕС в
Люксембурге.
«Совет ожидает полного привлечения сторон и быстрой реализации всех
положений минских договоренностей. Совет подчеркивает ответственность
Российской Федерации в этом контексте и призывает к выводу незаконных
вооруженных формирований, военной техники, бойцов и наемников, а также
укреплению украинско-российской границы с постоянным наблюдением
миссией ОБСЕ», – сказано в документе, текст которого приводит
ЛІГАБізнесІнформ.
Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза выразили надежду на
проведение внеочередных выборов в Донецкой и Луганской областях в
полном соответствии с украинским законодательством и минскими
соглашениями, а также подчеркнули, что псевдовыборы боевиков не будут
признаны.
Проведение «президентских» и «парламентских» выборов, как их
называют самопровозглашенные власти, будет идти вразрез с минским
протоколом и нарушат прогресс в поиске политического решения. Евросоюз
их не признает (Главком (http://glavcom.ua/news/242258.html). – 2014. –
20.10).
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***
Європейський союз засуджує побиття та залякування кандидатів,
які беруть участь у дострокових виборах до Верховної Ради України. Про
це йдеться у висновках засідання Ради ЄС із закордонних питань, передає
кореспондент УНН.
«Українські чиновники і виборці повинні мати змогу безперешкодно
готуватися до виборів, а усім кандидатам повинні бути забезпечені надійні і
безпечні умови для вільного проведення кампанії по всій країні. Рада ЄС
засуджує нещодавні випадки побиття і залякування деяких кандидатів і
підкреслює необхідність створення належних умов агітації для усіх
кандидатів», – йдеться у повідомленні.
Крім того, Рада ЄС висловила сподівання, що позачергові вироби до
українського парламенту, які відбудуться 26 жовтня, пройдуться у повній
відповідності з міжнародними стандартами, а також привітала розміщення
спостерігачів місії ОБСЄ/БДІПЛ для спостереження за виборами (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 20.10).
***
Москва рассчитывает, что общенациональный диалог в Украине
будет начат на следующих этапах реализации минских договоренностей,
заявил министр иностранных дел России С. Лавров в интервью
телеканалу НТВ в воскресенье, 19 октября, передает ТАСС.
По его словам, происходящее сейчас в отношениях между президентами
(П. Порошенко и В. Путиным – Ред.) подтверждает, что выход из нынешнего
кризиса будет найден. «Будем поддерживать все усилия по выполнению
достигнутых договоренностей, в том числе минских, которые начали
выполняться, а также тех, которые достигались при участии России, США и
ЕС еще в апреле в Женеве», – заверил глава российской дипломатии.
Напомним, ранее C. Лавров заявил, что Россия способствует
выполнению минских договоренностей не для того, чтобы избавиться от
антироссийских санкций. По его словам, мир в Украине является
национальным интересом России, а санкции Запада носят незаконный
характер (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 19.10).
***
Глава МИД РФ С. Лавров опроверг заявления украинских властей о
том, что в ближайшие дни все КПП будут возвращены украинским
пограничникам и таможенникам. Об этом 20 октября С. Лавров заявил на
открытой лекции по вопросам внешней политики России, передает ТАСС.
«Я читал заявления из Киева по итогам миланских встреч о том, что есть
договоренность и об установлении контроля на всем протяжении российскоукраинской границы, сказал министр. – Даже более конкретно было
заявлено – что в ближайшие дни все КПП будут возвращены украинским
пограничникам и таможенникам. Это неправда».
По его словам, сейчас необходимо закрепить режим прекращения огня и
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разговаривать по поводу КПП с боевиками, которые их контролируют.
Напомним, ранее Президент Украины П. Порошенко заявил, что то в
ходе переговоров в Милане Украина и РФ договорились о возобновлении
деятельности всех пропускных пунктов на украинско-российской границе, а
работа в полном объеме начнется на пропускном пункте «Гуково-Изварино»
(NEWsru.ua (http://rus.newsru.ua/world/20oct2014/granicunevernut.html). –
2014. – 20.10).
***
Истинная цель санкционных мер со стороны Запада – переделать
Россию, изменить ее позицию по ключевым, принципиальнейшим
вопросам и заставить принять позицию, заявил министр иностранных
дел России С. Лавров в интервью телеканалу НТВ, передае ТАСС.
«Наши партнеры, которые фактически ввели санкции, не скрывают, что
цель этих мер – не Украина. По сути, в их заявлениях сквозит истинная цель
рестрикций – переделать Россию, изменить ее позицию по ключевым,
принципиальнейшим для нас вопросам и заставить принять позицию Запада.
Это прошлый век, прошлая эпоха, колониальное инерционное мышление», –
заявил С. Лавров. Кроме того министр иностранных дел России выразил
уверенность, что сейчас западные страны осознали «пагубность нынешнего
курса, направленного на то, чтобы наказывать Россию».
«Нам говорят – «если вы поможете урегулировать кризис на Украине,
мы отменим санкции; давайте мы вам выставим критерий: сделайте один
шаг, обеспечьте, чтобы ополченцы пустили наблюдателей на границу с
Россией». Мы отвечаем очень просто – никакие критерии и условия такого
рода выполнять и согласовывать не будем», – сказал С. Лавров
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 19.10).
***
Російська влада планує розмістити в Криму носії тактичної ядерної
зброї, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 і оперативнотактичні ракетні комплекси «Іскандер-М».
Про це конгресмени США повідомили в листі президенту Б. Обамі,
пише російська газета «Коммерсант».
Законодавці стверджують, що ще на початку серпня російська влада
прийняла рішення про перекидання в Крим бомбардувальників Ту-22М3 і
комплексів «Іскандер-М», здатних у перспективі завдавати ударів
високоточними крилатими ракетами Р-500, у тому числі з ядерними
боєголовками.
Останнє, за словами члена комітету у справах збройних сил Сенату
США Д. Інофе, є прямим порушенням Договору про ліквідацію ракет
середньої і малої дальності, підписаного СРСР в 1987 році.
«Розміщення ядерної зброї на суверенній території іншої держави без її
згоди є жорстоким і цинічним рішенням», – йдеться у листі.
«Це дозволить Росії впритул наблизитися до баз НАТО, отримавши
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військову перевагу в регіоні», – пишуть конгресмени.
Окрім того, незаконні дії російського керівництва, за твердженням
членів Конгресу, є «грубим порушенням угоди між РФ і НАТО», підписаної
в 1997 році.
Законодавці вимагають дій від президента США у відповідь, зокрема,
пропонують повністю припинити всі контакти між членами військового
альянсу і Москвою, а також вивести російський військовий персонал «з баз і
об'єктів НАТО».
Вони також запропонували заборонити Росії проведення інспекційних
польотів в рамках договору про «відкрите небо».
Як повідомило видання джерело в російському Генштабі, рішення про
розміщення морського ракетоносного авіаполку з бомбардувальниками Ту22М3 у Гвардійському прийняте, однак остаточно процес буде завершений
лише
в
2016
р.
(Українська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/10/20/7026993/). – 2014. –
20.10).
***
За время избирательной кампании по внеочередным парламентским
выборам – 2014 возбуждено 141 дело по факту подкупа избирателей. Об
этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел
Украины А. Аваков в субботу, 18 октября.
«Вал нарушений по подкупу избирателей по всей стране растет, как
снежный ком. Я провел специальный селектор со всеми областями. Требую
ультимативно жестко пресекать и фиксировать факты нарушения
избирательного закона», – написал А. Аваков. Наиболее проблемными
регионами являются Одесская, Запорожская области, а также город Киев
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 18.10).
***
Зараз у «Блоці Петра Порошенка» вже готують текст коаліційної
угоди, яку, як сподівається Президент, буде дуже швидко підписано після
виборів. Про це в інтерв’ю українським телеканалам сказав Президент
України П. Порошенко, передає УНН.
«Я вже дав завдання своїй політичний силі готувати проект коаліційної
угоди», – сказав П. Порошенко.
П. Порошенко підкреслив, що коаліційна угода буде базуватись на
позиціях європейської інтеграції.
«Будь-ласка, ми відкриті зараз для консультацій. Запевняю, що після
парламентських виборів угода буде підписана дуже швидко», – сказав
П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 18.10).
У майбутній парламент повинні пройти 8 партій. Такі дані
соціологічних досліджень оприлюднив аналітичне агентство «СоцІнтел».
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Як повідомили «Коментарям» у прес-службі політсили «ЗАСТУП»,
найбільшу підтримку виборців може отримати «Блок Петра Порошенка», не
долають прохідний барґєр у Верховну Раду «Сильна Україна», КПУ і
«Правий сектор».
За інформацією керівника відділу кількісних досліджень аналітичного
агентства «Соцінтел» В. Димскова, в майбутньому парламенті українці
побачать «Блок Петра Порошенка» – серед людей, що визначилися, що точно
прийдуть на вибори, за нього готові проголосувати 32,9 % українців;
«Радикальну партію Ляшка (8,8 %), «Народний фронт» (8,6 %), Батьківщину
(8,2 %), «Громадянську позицію» (7,3 %), «Самопоміч» (6,2 %), «Свободу»
(6,1 %), «ЗАСТУП» (5,9 %) і «Опозиційний блок» (5,4 %).
Водночас, відзначає соціолог, простежується перетікання голосів від
«Батьківщини» (1,8 %) і «Радикальної партії Ляшка (2,2% ) до нового гравця
виборчого процесу – партії «ЗАСТУП».
«Згідно з результатами соціологічного опитування, у Верховну Раду не
потрапляють «Сильна Україна» (4,3 %), Комуністична партія України (3,4 %)
і «Правий сектор» (1,2 %). За 17 політичних партій готові проголосувати 1,7
% опитаних», – зазначає В. Димсков.
У ході дослідження були опитані 2087 респондентів у віці від 18 років
методом особистого інтервґю. Опитування проводилося з 11 по 15 жовтня
2014 року у всіх регіонах України, окрім Криму, Луганської та Донецької
областей. Похибка вибірки не перевищує 2,2 % (Коментарі
(http://ua.comments.ua/politics/242979-partiya-zastup-vpevneno-prohoditdo.html). – 2014. – 17.10).

ЕКОНОМІКА
Рада ЄС підтримує зусилля Єврокомісії щодо проміжної угоди для
відновлення постачань російського газу в Україну. Про це йдеться у
висновках Ради ЄС із закордонних питань, передає УНН.
«Рада ЄС підтримує зусилля Єврокомісії щодо пошуку проміжної угоди
для відновлення постачань газу Росією в Україну і нагадує актуальність для
сторін досягнення угоди на основі Протоколу, який був запропонований під
час останньої тристоронньої зустрічі», – йдеться у висновках.
Як зазначається у документі, така угода, а також негайні та
довгострокові заходи з підвищення енергетичної ефективності в Україні,
мають вирішальне значення для забезпечення безпеки поставок і транзиту
газу цієї зими.
«Рада ЄС закликає уряд України зберігати динаміку реформ в
енергетичному секторі, у відповідності зі своїм зобов’язанням в рамках
Договору про заснування Енергетичного співтовариства, зокрема до
подальшого руху вперед щодо реструктуризації газової галузі», – йдеться у
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висновках (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014.
– 20.10).
***
Украина и Европейская комиссия согласовали общую позицию на
газовые переговоры с РФ, которые состоятся 21 октября. Об этом
сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».
«Стороны достигли согласия, что результатом переговоров должно
стать промежуточное соглашение, которое будет гарантировать поставки газа
в Украину и стабильность его транзита в страны ЕС этой зимой. Это
соглашение должно содержать четкие гарантии как касательно поставок
Газпромом согласованных объемов газа в Украину, так и расчетов Нафтогаза
за поставленный газ», – говорится в сообщении.
Согласованная ЕК и Украиной позиция предусматривает необходимость
подписания между «Нафтогазом» и «Газпромом «документов, обязательных
к исполнению обеими сторонами и исключающих односторонние изменения.
В свою очередь пресс-служба Минэнергоугля Украины сообщила, что
министр Ю. Продан в ходе прошедших консультаций в Киеве
проинформировал сторону ЕС о ходе и результате переговоров в Милане, а
Г. Эттингер подчеркнул готовность Еврокомиссии и впредь способствовать
решению газового вопроса.
«Стороны обсудили основные положения промежуточного соглашения
по поставкам природного газа с территории РФ, будут обсуждаться на
следующей трехсторонней встрече 21 октября в Брюсселе», – говорится в
сообщении Минэнергоугля.
Напомним, в Еврокомиссии рассчитывают, что во время трехсторонних
переговоров по газу в Брюсселе Украина и РФ могут определиться с
вопросом долга за газ и ценой на новые поставки.
Вице-президент Европейской Комиссии Г. Эттингер 20 октября приехал
в Киев для проведения газовых переговоров с властями и согласования
позиций на будущие трехсторонние переговоры в формате Украина-РоссияЕС. 21 октября в Брюсселе состоится очередной раунд трехсторонних
газовых
переговоров
между
Украиной,
РФ
и
Евросоюзом
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 20.10).
***
Украина согласилась на все условия погашения долга за газ,
предложенные Россией, но поскольку у нее недостаточно денежных
средств, решению проблемы может помочь Еврокомиссия, предоставив
Украине средства. Об этом заявил глава «Газпрома» А. Миллер по итогам
переговоров в Милане.
«На сегодня Украина согласилась с тем, что первый транш в
1,45 млрд долл. должен быть заплачен до начала поставок. Она согласилась с
тем, что до конца года должна быть погашена сумма в 3,1 млрд долл.», –
сказал он.
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А. Миллер добавил, что ранее Украина настаивала на том, что эта
задолженность будет оплачена до конца первого квартала 2015 года. По его
словам, Украина согласилась платить цену за газ в 385 долл. за тыс.
кубометров.
Отвечая на вопрос, о каком минимальном объеме поставок газа зимой
идет речь – 4 или 5 млрд куб. м газа – А. Миллер уточнил, что в условиях
поставок газа по предоплате это не является вопросом, поскольку газа будет
поставлено
столько,
сколько
будет
оплачено
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 18.10).
***
Європейський союз може виділити кошти для сплати Україною
боргу за російський
газ
якщо
використання цих
грошей
контролюватиметься. Про це перед засіданням Ради ЄС із закордонних
питань повідомив міністр закордонних справ Чехії Л. Заоралек, передає
кореспондент УНН.
На запитання журналістів щодо можливості реалізації пропозиції
Великобританії про виділення Євросоюзом 1 млрд євро фінансової допомоги
Україні на сплату боргів за російський газ, а також прохання українського
уряду збільшити суму до 2 млрд доларів, глава чеського
зовнішньополітичного відомства відповів, що виділення грошей можливо, за
умови їх контролю та проведення відповідних реформ.
«Так, ми підтримуємо це, але на попередніх умовах, що будуть гарантії
щодо того, як ці гроші використовуватимуться. Що ще ми потребуємо, так це
гарантій проведення реформ, бо треба щось міняти, особливо те, як Україна
поводиться із грошима. Якщо будуть гарантії того, що в Україні зміняться
підходи до використання грошей і будуть гарантії контролю таких коштів,
тоді ми може мого говорити про такі речі», – сказав Л.Заоралек.
Він також наголосив, що це можливо, за умови, якщо в Україні
почнеться процес здійснення реформ, зокрема, антикорупційної (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 20.10).
***
Європейська комісія та держави-члени Євросоюзу нададуть 63 млн
євро допомоги для населення, яке постраждало в результаті конфлікту
на Донбасі. Про це йдеться у висновках засідання Ради ЄС із закордонних
питань, передає кореспондент УНН.
«ЄС має намір підтримати населення, яке постраждало внаслідок
конфлікту, а також зусилля уряду України у цьому напрямку. У цьому
контексті Рада ЄС вітає зусилля Європейської комісії та держав-членів ЄС
надати підтримку населенню, яке знаходиться у нужді, у розмірі 63 млн
євро», – йдеться у повідомленні.
Крім того, Рада ЄС наголошує на заклопотаності з приводу посилення
гуманітарної кризи на сході України. Вона закликає усі сторони у повній мірі
дотримуватися норм міжнародного права, для захисту цивільних осіб і
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співробітників гуманітарних організацій і забезпечити безперешкодний
доступ для гуманітарних організацій (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 20.10).
***
Согласно данным GSE, украинские газовые подземные хранилища
заполнены на 52,43 %. Наибольший объем газа хранится в Бильче-ВолицкоУгерском хранилище – 8,168 млрд куб. м газа (заполнено на 47,91 %), пишет
РБК-Украина.
Украина увеличила количество газа в подземных хранилищах по
состоянию на 17 октября на 0,05 % до 16,752 млрд куб. м. Об этом
свидетельствуют данные ассоциации Европейских операторов подземных
газовых хранилищ (GSE).
На материковой части Украины находятся 12 ПХГ общей активной
емкостью 31 млрд куб. м (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
19.10).
***
В ЕС провели стресс-тест по Украине на случай газовой войны с
Россией.
В случае долгосрочного отсутствия поставок из России Украина сможет
обеспечить себя природным газом на 50-70 %, считают в Еврокомиссии. Об
этом свидетельствуют результаты стресс-тестов Еврокомиссии по готовности
газотранспортной системы к осенне-зимнему периоду, пишет РБК Украина.
«Как показывают результаты стресс-тестов, за счет собственной добычи
и возможностей подземных хранилищ газа Украина может обеспечить 50-70
% газа от потребности, если будут приняты необходимые меры. По
оптимистичному сценарию, импорт из ЕС сможет частично покрыть дефицит
газа», – говорится в отчете Еврокомиссии.
При этом в ЕС позитивно оценили начало реверса газа в Украину из
Словакии.
Отметим, в начале июля Еврокомиссия обратилась к государствамчленам ЕС, а также другим ответственным странам, среди которых и
Украина, с просьбой смоделировать влияние различных возможных
сценариев срыва на поставки газа в своих странах этой зимой и описать меры
борьбы с дефицитом поставок.
Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ хотят запретить реэкспорт
российского газа в Украину (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
17.10).
***
Зниження спекулятивного попиту на валюту зробить можливим
зняття частини адміністративних обмежень в найближчому
майбутньому. Про це заявив заступник голови Нацбанку України
О. Писарук під час зустрічі з членами Європейської бізнес асоціації, йдеться
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на сторінці Нацбанка у Facebook. Як зазначається, на зустрічі піднімалися
питання пов’язані з введенням Національним банком адміністративних
заходів, спрямованих на запобігання різким коливанням курсу гривні.
«Залишаючись прихильником ринкового курсоутворення, О. Писарук
зазначив, що у країні, на теренах якої відбуваються військові дії,
розраховувати у питаннях регулювання винятково на силу ринку не
випадає», – йдеться у повідомленні.
Скорочення економіки, падіння валютних надходжень та поява
негативних очікувань у суспільстві змушує Національний банк вдаватися до
поєднання адміністративних та ринкових заходів, сказав заступник голови
НБУ. Він навів приклади того, що такий комбінований підхід до валютного
регулювання дозволив досягти певних позитивних результатів. Зокрема
валютний ринок почав функціонувати у більш збалансованому стані, ніж
кілька тижнів тому. Обсяги заявок на купівлю валюти поступово
зменшуються. І навіть чорний ринок валюти демонструє зменшення спредів
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2014. – 20.10).
***
Украина получила право поставлять в Евросоюз продукцию
птицеводства. Об этом сообщили в Государственной ветеринарной и
фитосанитарной службе Украины.
По данным пресс-службы Госветфитослужбы, Украина может
осуществлять экспорт украинской продукции в страны-члены ЕС из
предприятий, которые имеют право экспорта и размещены на сайте
Европейской комиссии.
«Согласно регламенту ЕК № 88/2013/ЕС от 31 июня 2013 г. о внесении
изменений в решение 2007/777/ЕС и регламента (ЕС) № 798/2008
относительно внесения Украины в список третьих стран, из которых
разрешен ввоз мяса птицы, мясных продуктов из птицы, яиц и яичных
продуктов на территорию Европейского Союза (за исключением яиц
категории А)», – говорится в сообщении.
Напомним, что сельхозпроизводство в Украине за первые 9 месяцев
2014 года выросло на 16 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
19.10).
***
У січні-вересні Фонд державного майна перерахував до державного
бюджету 58,438 млн гривень від приватизації державного майна. Про це
повідомив представник ФДМ, пишуть «Українські новини». Як
повідомляється, дані надані станом на 1 жовтня.
У 2014 році передбачено 17 млрд гривень надходжень до держбюджету
від приватизації, таким чином, надходження в січні-вересні становили
0,34 % від даної суми.
Як повідомлялося, в січні-серпні Фонд державного майна перерахував до
державного бюджету 55,866 млн гривень від приватизації державного майна.
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У 2013 році ФДМ перерахував до державного бюджету
1,48 млрд гривень від приватизації державного майна (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 20.10).
***
Запасы зерна в сельскохозяйственных предприятиях Украины (кроме
малых) и предприятиях, занимающихся хранением и переработкой
зерновых, на 1 октября составили 23,4 млн тонн, что на 26 % больше,
чем по состоянию на аналогичную дату 2013 года. Об этом сообщили в
пресс-службе Госкомстата.
По сообщению, запасы пшеницы по состоянию на начало октября в
стране составляли 13,6 млн тонн, ячменя – 3,4 млн тонн, кукурузы –
4,8 млн тонн, а ржи – 300 тыс. тонн. При этом на сельскохозяйственных
предприятиях по состоянию на 1 октября на хранении находилось
14,6 млн тонн зерна – 8,2 млн тонн пшеницы, 2,3 млн тонн ячменя,
2,8 млн тонн кукурузы, 200 тыс. тонн ржи.
При этом запасы семян подсолнечника в стране на упомянутую дату
составили 6,2 млн тонн (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 17.10).
***
По данным Госстата, производство молока в сельскохозяйственных
предприятиях за девять месяцев этого года составило 2,06 млн т, что на
4,1 % превышает аналогичные показатели предыдущего года. В то же
время поголовье коров сократилось за это время на 4,4 %, что
свидетельствует о росте их производительности. Об этом сообщили в
ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».
По
прогнозу
УКАБ,
средняя
продуктивность
коров
в
сельскохозяйственных предприятиях в этом году достигнет 5300 кг, тогда как
еще пять лет назад этот показатель составлял лишь 3926 кг. Динамика
повышения продуктивности коров наблюдается в течение длительного
времени, однако в результате усовершенствования технологии производства
молока ее темпы ускорились в последние годы.
В Украине есть сельскохозяйственные предприятия, которым уже
удалось достичь высоких результатов в молочном скотоводстве. Например,
средняя продуктивность коров передовых ферм одного из холдингов
превышает 12 тысяч кг в год, в расчете на дойную корову. К сожалению,
таких примеров довольно мало, а у 60 % предприятий среднегодовая
производительность коров не превышает 4 тысячи кг. «Таким образом,
Украина имеет возможность и дальше повышать производительность коров
за счет совершенствования племенной работы, улучшения кормовой базы и
структуры рациона, улучшения системы управления стадом и оптимизации
технологических процессов производства молока. Большую роль в этом
играет обмен опытом и привлечения передовых мировых технологий», –
сообщила эксперт аграрных рынков УКАБ А. Жарко (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 17.10).
51

***
Прибуток «Укрінбанку» в січні-вересня 2014 року cтановив 19,773
млн грн, що в 6,6 разу більше, ніж за відповідний період минулого року.
Про це йдеться в прес-релізі банку, пишуть «Українські новини».
Згідно з повідомленням, його активи за цей період збільшилися на 12 % і
становили 6,728 млрд грн, кредитний портфель досяг 5,234 млрд грн.
В звітному періоді банк продовжив нарощувати капіталізацію: статутний
капітал банку з початку року збільшився на 33 % і становив 405 млн грн.
Обсяг залучених коштів клієнтів за дев’ять місяців зріс на 22 % і на 1
жовтня становив 5,319 млрд гривень, у тому числі обсяг коштів юридичних
осіб збільшився на 51 % і досяг 2,491 млрд грн (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2014. – 20.10).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Промышленное производство в Украине (без учета временно
оккупированной территории Автономной Республики Крым и г
Севастополя) в сентябре 2014 г. по сравнению с соответствующим
месяцем 2013 г. снизилось на 16,6 % против 21,4 % в предыдущем месяце.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
В то же время, промпроизводство в Украине в сентябре 2014 г. к августу
2014 г. выросло на 4,9 %.
За январь-сентябрь 2014 г. к аналогичному периоду 2013 г. снижение
составило 8,6 %.
В добывающей промышленности и разработке карьеров по сравнению с
январем-сентябрем 2013 г. индекс промышленной продукции составил
91,0 %, перерабатывающей – 90,6 %, в снабжении и распределении
электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 95,4 %.
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий за
месяц выросло на 20,9 % (в годовом исчислении – на 13 %), объем легкой
промышленности за месяц вырос на 21,2 % (за год – сократился на 1,4 %).
Напомним, в августе 2014 г. падение промпроизводства в
Украинесоставило 21,4 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
18.10).
***
Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным
литьем, в Украине (без учета временно оккупированной территории
Автономной Республики Крым и г. Севастополя) в сентябре 2014 г. по
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сравнению с аналогичным месяцем 2013 г. сократилось на 20,2 % и
составило 1 млн 033 тыс. т. Об этом сообщает Государственная служба
статистики (Госстат). При этом по сравнению с прошлым месяцем
производство стали выросло на 6,5 %.
Производство стали за девять месяцев 2014 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2013 г. уменьшилось на 15,9 % и составило
9 млн 713 тыс. т.
Производство полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, в
сентябре 2014 г. к сентябрю 2013 г. сократилось на 47,2 %, к августу 2014 г. –
на 6,4 % и составило 741тыс. т. За январь-сентябрь 2014 г. их производство
составило 11 млн 647 тыс. т, сократившись на 12,5 % по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Производство чугуна за год сократилось на 37,3 %, за месяц – выросло
на 1,9 % и составило 1 млн 534 тыс. т. За девять месяцев 2014 г. производство
чугуна составило 19 млн 653 тыс. т, сократившись на 10,2 %
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 19.10).
***
Временная администрация в Еврогазбанке продлена на месяц.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 13 октября
решил продлить на месяц, до 17 ноября, срок временной администрации в
Еврогазбанке полномочия уполномоченного лица фонда В. Ковалева,
сообщается на сайте ведомства. «С целью обеспечения сохранности активов
неплатежеспособного банка, предотвращения потери имущества и убытков
банка», – поясняет ФГВФЛ свое решение.
Одновременно Фонд сообщает, что с 17 октября Еврогазбанк будет
осуществлять выплаты средств вкладчикам по договорам, срок действия
которых истек в период с 18 июля по 1 августа 2014 года включительно, а по
договорам, срок действия которых закончился раньше, через учреждения
банка «Киевская Русь».
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2014 года по размеру
общих активов Еврогазбанк занимал 53-е место (2,738 млрд грн) среди
173 действовавших в стране банков.
Напомним, что Кабмин на этой неделе предоставит 10 млрд гривен в
Фонд гарантирования вкладов (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2014. – 17.10).
***
Подавляющее число трудоспособных украинцев трудоустроены
нелегально и получают теневые доходы. Об этом сообщил руководитель
главного департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации
Президента Ю. Рубан.
«Если сказать вам по правде, из 27 млн лиц трудоспособного возраста у
нас вообще в легальном секторе экономики где-то 17 млн, максимум», –
сказал Ю. Рубан. Вместе с тем, директор Института демографии и
53

социальных исследований имени М. Птухи Национальной академии наук
Э. Либанова проинформировала, что по статистике ее ведомства в Украине
легально работает 13 млн граждан. По оценке Фискальной службы, в
Украине до 80 % предпринимателей выплачивают зарплату своим
сотрудникам в конвертах (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
17.10).
***
Украина, испытывающая острый дефицит угля из-за военных
действий на Донбассе, в сентябре 2014 года сократила потребление
данного вида топлива по сравнению с сентябрем 2013 года на 46,8 % – до
3,186 млн тонн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным ведомства, по сравнению с августом 2014 года потребление
угля сократилось на 10,2 %.
Напомним, Украина впервые за длительный период испытывает острый
дефицит энергетического угля. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи
сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны,
где расположена большая часть действующих шахт.
Ранее «Минфин» сообщал о том, что из-за нехватки угля на рынке
электроэнергии
введут
чрезвычайные
меры
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 17.10).
***
Из-за снижения цен на энергоносители продолжают падать
показатели инфляции в еврозоне. В сентябре средний рост на товары и
услуги составил 0,3 % по отношению к аналогичному месяцу 2013 года, что
на 0,1 процентного пункта меньше, чем показатель августа.
Об этом 16 октября сообщило Европейское статистическое агентство в
Люксембурге, подтвердив свой прогноз, сделанный в конце сентября.
Тем самым уровень инфляции находится на самом низком уровне с
октября 2009 года. В Германии сентябрьский показатель роста цен составил
0,8 %. Между тем в Греции, Испании, Италии, Словении и Словакии
потребительские цены снизились. Наиболее высокий показатель дефляции –
1,1 % – в Греции. Об этом сообщает Deutsche Welle (Електронні Вісті
(http://elvisti.com). – 2014. – 17.10).
***
Вслед за рейтинговым агентством Standard & Poor’s прогноз
рейтинга Франции со «стабильного» на «негативный» понизило
международное рейтинговое агентство Fitch.
«Рейтинг кредитоспособности страны остался на уровне «АА+», –
сообщает 15 октября. Fitch планирует до 12 декабря принять решение о том,
следует ли ему снизить рейтинг Франции.
Свое решение Fitch, как ранее и Standard & Poor’s, объяснил тем, что
бюджет Франции на 2015 год предусматривает дефицит на уровне 4,3 % от
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объема ВВП. Запланированный Парижем дефицит бюджета значительно
превышает максимально допустимый уровень в 3 %, предусмотренный
европейским пактом стабильности. Fitch считает, что данный шаг ослабляет
доверие к французской бюджетной политике. По мнению рейтингового
агентства, Париж должен активнее проводить реформы. Об этом сообщает
Deutsche Welle(Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2014. – 17.10).
***
Международное
рейтинговое
агентство
Moody’s
понизило
кредитный рейтинг России на один пункт – с Baa1 до Baa2. Об этом
говорится в распространенном сообщении агентства. Прогноз по рейтингу
остается негативным, сообщает Прайм.
В числе причин снижения рейтинга агентство называет сдержанные
среднесрочные перспективы экономического роста России, усугубленные
продолжающимся кризисом в Украине и введенным в отношении Москвы
экономическими санкциями.
Кроме того, аналитики Moody’s заявляют о «постепенном, но
непрерывном уменьшении валютных резервов страны в связи с оттоком
капиталов, ограничением доступа российских заемщиков на международный
рынок и низкими ценами на нефть» (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2014. – 18.10).
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