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У ЦЕНТРІ УВАГИ
26 жовтня – позачергові вибори до Верховної Ради України
У позачергових виборах до Верховної Ради беруть участь 29 політичних
партій.
Всього зареєстровано 6 тис. 627 кандидатів, з яких 302 є діючими
народними депутатами.
Найбільше діючих народних депутатів на нинішні вибори йдуть від
партії «Блок Петра Порошенка» (42 кандидати). На другому місці –
ВО «Батьківщина» – 26 кандидатів, ВО «Свобода» – 23 кандидата.
У мажоритарних округах балотуються 149 чинних народних депутатів,
100 з яких йдуть як самовисуванці.
Експерти відзначають позитивні тенденції до збільшення кількості жінок
серед кандидатів, яких висунули партії за списками, – 25,78 % (в 2012 р. –
менше 20 %), і молоді (32,17 %), в порівнянні з попередніми
парламентськими виборами.
Звертається увага і на те, що серед усіх політичних сил показник
партійності в списках політичних партій – всього 40 %. Тобто 60 %
кандидатів, які балотуються по пропорційній частині виборчої системи із
закритими списками, – це кандидати, які не належать ні до однієї з
політичних сил.
Найбільша кількість таких осіб, які не мають партійних квитків, – в
партії «Опозиційний блок» (майже 98 %).
Станом на кінець вересня, згідно з даними Державного реєстру виборців,
кількість виборців в Україні (без урахування Автономної Республіки Крим та
м. Севастополь) становила 34 млн 044 тис. осіб.
(Інформація СІАЗ)

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Ворошилов, старш. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. іст. наук
Основные тенденции парламентской избирательной кампании
в Украине в оценках экспертов
26 октября пройдут выборы нового парламента Украины.
Один из главных мотивов проведения внеочередных выборов Верховной
Рады – необходимость очищения власти. Об этом говорил и Президент
Украины П. Порошенко, объявляя о роспуске парламента и назначая новые
выборы.
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Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на то, что украинские
политики, начиная с февраля 2014 г. – после бегства бывшего президента
В. Януковича – много говорили о необходимости изменения закона о
выборах народных депутатов, он так и не был изменен. Раньше этому
противилось пропрезидентское большинство членов Партии регионов. Ныне,
поскольку состав парламента после смены режима остался неизменным,
инициативу
относительно
упразднения
института
кандидатовмажоритарщиков и осуществления голосования по открытым партийным
спискам народные депутаты ожидаемо не поддержали. Таким образом,
новую парламентскую власть украинцы будут избирать по старым законам.
Особенностью нынешней парламентской избирательной кампании
является и то, что выборы народных депутатов проходят в условиях военной
агрессии со стороны Российской Федерации. В результате вторжения
российских военных соединений на территорию Украины в Луганской и
Донецкой областях, а также в результате оккупации и аннексии российской
стороной украинского Крыма, в выборах народных депутатов Украины не
будут принимать участие 12 мажоритарных округов Крыма и 19 из
32 мажоритарных округов Луганской и Донецкой области (эти данные
постоянно изменяются).
Как свидетельствуют результаты последних соцопросов, на выборах в
Верховную Раду (на данный момент) имеют шансы пройти как минимум
шесть партий, получив более 5 % голосов избирателей.
В частности, согласно исследованию, проведенному Киевским
международным
институтом
социологии
совместно
с
фондом
"Демократические инициативы" им. И. Кучерива с 12 по 21 сентября 2014 г.,
если бы выборы народных депутатов проходили бы в последнее воскресенье
сентября, 39,5 % опрошенных проголосовали бы за партию Блок Петра
Порошенко, 10,4 % – за Радикальную партию О. Ляшко, 7,8 % – за партию
"Батькивщина", 6,9 % – за партию "Гражданская позиция" А. Гриценко, 5,8 %
– за партию "Народный фронт", 5,2 % – за партию Сильная Украина. Вместе
с тем, большая часть украинцев – 29 % – пока не определилась, за кого будет
голосовать.
Согласно результатам исследования, проведенного социологической
группой "Рейтинг" 1-8 октября 2014 г.,
Блок Петра Порошенко поддерживают 33,5 % респондентов,
намеренных голосовать и определившихся с выбором. 12,8 % избирателей
поддерживают Радикальную партию О. Ляшко, 8,9 % – «Народный фронт»,
7,8 % – «Сильную Украину», 6,9 % – «Батькивщину», 5,4 % проголосовали
бы за «Самопоміч», 5,1 % – за «Оппозиционный блок»; 4,6 % получили бы
«Гражданская позиция», 4,5 % – Коммунистическая партия Украины, почти
4 % – ВО «Свобода». За «Правый сектор» проголосовали бы почти 2 %
опрошенных, около 5 % избирателей поддержали бы остальные партии.
Всеукраинское социологическое исследование провел и Институт
Горшенина. Опрос, состоявшийся 12 – 21 октября, показал, что
преодолевают 5-процентный барьер и проходят в новый состав парламента
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Украины 6 политических партий. В частности, партия "Блок Петра
Порошенко" набирает 24,2 % голосов респондентов. За ней следуют
ВО "Батькивщина" – 10,4 %, "Народный фронт" – 7,9 %, Радикальная партия
О. Ляшко – 7,4 %, "Гражданская позиция" – 5,4 % и объединение
"Самопоміч" – 5,3 %.
Если же привести данные последних соцопросов к единому
знаменателю, то картина получается следующая.
По данным всех опросов лидером парламентской гонки является Блок
Петра Порошенко.
Кроме того, довольно уверенно проходят в ВР Радикальная партия
О. Ляшко, "Народный фронт" и "Батькивщина" Ю. Тимошенко.
Также сегодня можно говорить о том, что в следующую Верховную Раду
попадают такие политические проекты, как "Самопоміч" (более 5 %, партия
мэра Львова А. Садового и командира батальона "Донбасс" С. Семенченко).
По видимому, заходит в Верховную Раду "Гражданская позиция"
А. Гриценко, у них тоже приблизительно такой же результат.
Последние социологические данные показывают, что в Верховную Раду
попадает и "Оппозиционный блок" бывшего вице-премьера по энергетике
Ю. Бойко. Обнародованные социологической группой "Рейтинг" данные
говорят о 5,1 %, данные Социального мониторинга – о 6,2 %, а данные
центра "София" – о 7,4 %. Но динамика достаточно серьѐзная, если учесть,
что ещѐ в сентябре у этого политического движения рейтинг был около 2 %.
Но тут, как отмечает большинство экспертов, им помогла не собственная
позиция, а не всегда выверенные действия власти.
В зоне риска (на грани вхождения в парламент) находится политическая
сила С. Тигипко "Сильная Украина". Эта политическая сила, по данным
социологов, ещѐ недавно имела 7,5 %, сейчас ее рейтинги просели до 5-5,5 %,
по данным центра "София" — 4,6 %. Но, в принципе, это движение пока
находится в зоне прохождения в парламент.
Под вопросом прохождение "Свободы", она балансирует между 4 % и
5 %.
И под вопросом прохождение в парламент Коммунистической партии —
между 3,5 % и 5 %.
Также эксперты отмечают тот факт, что сотрясения в украинском
обществе и политике, которыми стали последний Майдан и АТО, породило
невиданную доселе волну новых лиц среди кандидатов в депутаты, в том
числе и в списках известных партий. Появился и целый ряд новых партий.
Многие партии (даже те, у кого по соцопросам высокий рейтинг) идут в
парламент впервые. Это, конечно, не значит, что впервые идут туда их
члены, речь идет лишь о переформатировании или создании новых
политических объединений.
Например, впервые идут в Раду «Блок Петра Порошенко»,
«Оппозиционный блок», «Народный фронт», созданный на базе «Фронту
змін».
Из старожилов украинской политики присутствуют только
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«Батькивщина», «Сильная Украина», «Свобода» и КПУ. Есть и немало
совершенно новых партий, на которых эксперты возлагают наибольшие
надежды.
Как считает социолог, учредитель компании "Research & Branding
Group" Е. Копатько, во время выборов основная политическая конкуренция
в информационном пространстве развернулась между действующим
Президентом и Премьер-министром. "В борьбу за парламентские места
ворвался "Народный фронт" Арсения Яценюка, который сейчас конкурирует
с Петром Порошенко, и у Яценюка идет увеличение рейтинга. И
продолжается снижение рейтингов у Радикальной партии. Более стабильные
позиции у Юлии Тимошенко и у Анатолия Гриценко, но у них рейтинги
ниже, чем у Радикальной партии. Но в виду потенциально низкой явки их
тоже может ждать уменьшение рейтингов – в пользу Порошенко, Яценюка",
– считает Е. Копатько.
Что же касается оппозиции, то, по мнению многих экспертов, на
сегодняшний день она существует лишь в виде призрака – политики на
выборах активно используют оппозиционную риторику, но в реальности не
исключают возможности объединяться в коалицию с кем угодно. И потому
непонятно, кто же действительно из политиков является оппозицией к
нынешней власти – Президенту П. Порошенко и Премьер-министру
А. Яценюку.
В целом, как отмечают директор Киевского Центра политических
исследований и конфликтологии М. Погребинский и директор
аналитического Центра "Экспертный совет" И. Хисамов, избиратель не
может разобраться, кто же на самом деле является в Украине оппозицией.
Особенно в виду циркулирующей в политических кулуарах информации о
том, что Радикальную партию и "Сильную Украину" финансируют одни и те
же бизнесмены.
"Исходя из соцопросов, явка избирателей на выборах составит около
60 %. Настроения избирателей подавленное, и в день выборов это тоже
может проявиться результатами, отличающимися от данных нынешних
соцопросов. А на юге Украины – в Одесской, Херсонской, Николаевской
области, частично в Запорожье – люди готовы голосовать за оппозицию, но
они не могут разобраться, кто конкретно сейчас оппозиция", – говорит
социолог, директор Киевского Института мирных исследований
А. Мишин. Он считает, что П. Порошенко и его Блок в 2014 г. пребывает на
пике доверия избирателей из-за того, что люди воспринимают политику и
партию как надежду на "жизнь по-новому".
В целом А. Мишин скептически относится к составу будущего созыва
парламента. В частности, он отмечает низкую квалификацию людей, которые
значатся во всех партийных списках – в том числе и в "Блоке Петра
Порошенко". "Исходя из анализа партийных списков, в Верховной Раде
будет очень мало профессиональных юристов и экономистов. Вряд ли смогут
себя спокойно вести и такие неподготовленные к работе в парламенте люди,
как командиры батальонов. Кроме них в партийных списках хватает и других
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ярких, колоритных личностей, которые сразу начнут проявлять себя,
скандаля в сессионном зале", – отмечает он.
Более оптимистично настроен известный украинский политик
О. Рыбачук, который ныне возглавляет платформу общественных
инициатив «Центр UA», По его мнению, некоторые из новых партий
принципиально иначе действуют, проводя чрезвычайно прозрачные
процедуры и внутреннюю люстрацию. «Новые партии создают ячейки, давая
возможность людям на местах выбирать кандидатов. У них нет давления
аппарата и денег, поэтому там больше искренности. Новые маленькие партии
идут в люди, общаются с людьми напрямую. В крупных партиях давно никто
не говорит с людьми, там только посылают месседжи. У старых партий внизу
не остается корней, потому что нет обратной связи, и рано или поздно это их
и погубит. Они ведут дорогие, но виртуальные предвыборные кампании:
телевидение, билборды и т. п. Молодые партии, не имея таких денег, делают
ставку на живое общение с людьми», – считает О. Рыбачук, убежденный, что
будущее именно за такими партиями. Существенным признаком партий
нового типа эксперт называет также то, что «невозможно угадать, кто у них
будет лидером».
Также О. Рыбачук прогнозирует, что внеочередные парламентские
выборы 2014 г. будут последними выборами с лидерскими проектами, где
«есть раскрученное лицо, вокруг него куча денег, а партию формируют
«друзья» лица и «друзья» денег». «Впервые у избирателя появился выбор.
Кроме того, многие старые партии отказываются от позиционирования себя в
качестве вождистских. Новые партии выстраиваются по другому принципу.
Новым, недавно созданным партиям гораздо важнее дать своим
однопартийцам возможность влиять на принятие решений, апеллируя к
новому избирателю. Есть огромный запрос общества на это, некоторые из
партий это имитируют, но когда есть большой запрос, то рано или поздно
предложение гарантированно будет», — считает О. Рыбачук.
Впрочем, на сегодняшний день, как подчеркивает политолог, глава
Центра прикладных политических исследований «Пента» В. Фесенко,
"большинство украинских влиятельных партий опираются на популярность
лидера, поэтому когда проходит его пик популярности, партия тоже
переживает упадок". По его мнению, именно голосование «за лидера» на
сегодняшний день остается одним из главных мотивов украинских
избирателей. «Большинство избирателей воспринимают политику через
лидера. Для избирателя лидер олицетворяет квазиидеологические
особенности украинских партий, ему легче выбирать, когда он голосует за
лидера», — говорит В. Фесенко. Однако, как отмечает эксперт, за лидера
голосуют не только потому, что он им нравится или не нравится как человек,
но и потому, что лидер олицетворяет для избирателя тип политики
(радикальная или умеренная). По словам В. Фесенко, украинцы склонны
голосовать за умеренные политические силы, а также отдают предпочтение
так называемым проходным партиям. «Украинские избиратели в основном
голосуют за партии, способные реализовать свою политику, отказываясь
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голосовать за маргинальные партии. Это нормально, потому что люди
оценивают опыт и стиль политики», — считает политолог.
В целом же нынешняя предвыборная кампания впервые демонстрирует
попытки отойти от вождистских проектов: опытные украинские политики
набирают к себе в списки молодых и желательно общественно активных,
иногда уступая им даже первое место.
Однако является ли привлечение в партию комбатов и активистов
Майдана чем-то большим, чем политтехнологией? Доцент кафедры
политологии Харьковского национального университета имени
В. Каразина Т. Панченко считает отсутствие влиятельной команды большим
недостатком многих новых политических структур: «Кроме первых фигур,
остальные партийные члены малоизвестны избирателям. Стремление
включить в партийные списки лица, ставшие известными благодаря
откровенной общественной позиции и участию в АТО, является не средством
партийного строительства, а способом получения симпатий неравнодушных
избирателей».
Хотя превращения украинских партий из политического лобби
финансово-промышленного капитала в выразителей интересов разных
социальных групп (как это и принято в представительных демократиях) по
состоянию на осень 2014 г. не произошло, но впервые появилась надежда на
него. Укрепление каналов связи партий с населением, насыщение списков
общественными активистами и открытость внутренних процедур, в том
числе и списков, — то, что ускоряет данный процесс. Однако только этого,
по мнению экспертов, недостаточно. «Пока из основных функций власти
украинские политические партии лучше всего выполняют одну – борьбу за
власть. С этой точки зрения их можно называть не партиями, а «охотниками
за портфелями» (по меткому выражению М. Вебера). Такое положение будет
сохраняться до тех пор, пока не будет решен вопрос государственного
финансирования политических партий и изменения системы избрания
власти», — убежден львовский политолог Ю. Шведа, доцент кафедры
политологии философского факультета Львовского национального
университета им. И. Франко.
Присутствие общественных активистов или участников боевых действий
на востоке в списках партий вызывает у экспертов довольно противоречивые
чувства. «Присутствие представителей гражданского общества в списках
партий – это, безусловно, позитив, потому что они способны разбавить
систему, где люди идут в парламент, чтобы получить доступ к определенным
ресурсам. С другой стороны, представители гражданского общества идут на
выборы отдельно, в списках различных партий. Это означает, что они пока не
способны сформировать собственную партию, и создает опасность, что они
могут раствориться в этих партиях», – считает аналитик Фонда
«Демократические инициативы» А. Сидорчук.
Также ряд экспертов прогнозирует, что новая Верховная Рада будет
значительно конфликтнее прежнего созыва.
В частности, политолог В. Небоженко объясняет это тем, что "под одним
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куполом соберутся бывалые коррупционеры-миллионеры, агенты Кремля и
комбаты АТО. Поэтому Президент Порошенко распустит новую Раду, если в
течение года ему так и не удастся обеспечить формирование большинства
для проведения конституционной реформы с целью усиления полномочий
главы государства
Эксперт полагает, что судьбу новой Верховной Рады во многом уже
определил нынешний состав депутатского корпуса. И не только по той
причине, что большая часть нынешних нардепов пройдут в новый парламент.
«Новая Рада изначально в сложном положении. Новому парламенту нужно
будет «держать марку», учитывая тон и «конструктивную волну», заданную
под занавес действующим законодательным органом. Для новых депутатов
не будет времени на традиционную раскачку, – считает политолог. –
Ситуация будет сложной. ...По сути, в новой Раде повторится практика
жестких выяснений отношений, противостояний и ожесточенных боев
примера 90-х годов, когда такое непримиримое противостояние было между
коммунистами и настоящими националистами. Поэтому конфликтность,
проблематичность для нахождения компромисса и сомнительное будущее
относительно принятия необходимых Президенту и Кабмину решений –
изначально заложены для нового парламента». По словам В. Небоженко,
Президент П. Порошенко, распустив парламент и объявив досрочные
выборы, надеялся получить подконтрольную Раду, где будет сформировано
его большинство. Но в итоге он получит более конфликтный по своей сути
парламент, причем "уровень конфликтности будет в пять раз выше, чем мы
видим сегодня".
О том, что новый состав Верховной Рады не сможет спокойно работать,
говорит и политолог Т. Березовец. Он подчеркивает, что в парламент
баллотируется множество комбатов, общественных активистов и
журналистов с разными взглядами и воинственным настроем, а поэтому они
не смогут вместе сотрудничать. "Этот парламент будет гибридным, и,
очевидно, спокойно работать не сможет. Ведь там будет много радикальных
депутатов с противоположными точками зрения. Все партии пошли в общем
тренде включения в проходные части героев АТО, общественных
активистов, журналистов и экспертов, которые по кругу вели переговоры с
каждой политической силой относительно своего попадания в список", –
отметил Т. Березовец.
Сходную точку зрения озвучил и директор Фонда "Украинская
политика"
К.
Бондаренко:
"Я
думаю,
что
будет
крайне
непрофессиональный парламент, парламент который будет состоять из трѐх
не фракций, а частей. Первая часть – это олигархи и их клиентела, вторая –
это комбаты и люди в камуфляже. И третья – это журналисты, писатели,
люди умственного труда, неглупые, но далѐкие от реальной политической
жизни, от реального лоббизма и так далее. Поэтому парламент будет
митинговым, напоминающим Майдан, с охотой на ведьм и поиском
виноватых, постоянно конфликтующий с правительством, с Президентом. То
есть, это будет парламент такого себе революционного периода,
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напоминающий, наверное, конвент времѐн якобинской диктатуры".
Повышенной конфликтностью, а также информационно-политическими
войнами против отдельных политических лидеров с целью дискредитации их
политических сил отличаются и досрочные парламентские выборы 2014 г. На
такую особенность нынешней избирательной кампании обрати внимание
политолог В. Фесенко. По мнению эксперта, "это следствие и атмосферы
войны, которая очень влияет на избирательную кампанию, и тех конфликтов,
которые раскололи украинское общество во время Майдана».
Довольно пессимистично оценивает перспективы ВР нового созыва и
директор Агентства моделирования ситуаций В. Бала. "Единственное,
что здесь является плюсом, это то, что этот парламент будет, согласно
социологическим исследованиям, проевропейским. Конституционное
большинство парламента – это будут люди, которые будут ориентированы на
Европейский Союз и на членство в НАТО", – прокомментировал эксперт.
В целом же определяющей тенденцией этих выборов является
ощутимый запрос избирателей на новые лица среди политиков.
В то же время, учитывая сохраненную смешанную избирательную
систему, и особенно наличие одномандатных округов, надежд на
кардинальное обновление власти у экспертов нет.
Ю. Якименко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Подготовка к внеочередным парламентским выборам
на Донбассе в оценках СМИ
Внеочередные парламентские выборы, которые состоятся в Украине
26 октября 2014 г., принимая во внимание продолжающееся военное
противостояние в восточных областях, станут беспрецедентным событием в
новейшей украинской истории.
Общая политическая нестабильность и вооруженный конфликт на
Донбассе – главные факторы, определяющие ход подготовки к
волеизъявлению в регионе и дальнейшие перспективы урегулирования
ситуации.
При этом эксперты подчеркивают, что адекватная оценка готовности
Донбасса к выборам в силу ряда причин затруднена. Неоднозначны также
прогнозы относительно исхода голосования на востоке.
Социологические опросы и исследования электорального поля
проводились только в относительно безопасных районах, но даже эти
ограниченные исследования демонстрируют не только достаточно низкий
уровень готовности властных структур к старту избирательного процесса, но
и нежелание большого числа избирателей принимать в нем участие.
В частности, данные опросов, проведенных на подконтрольных
украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей
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социологической группой «Рейтинг», свидетельствуют, что принять участие
в голосовании собираются лишь 13 % избирателей, 36 % – категорически
против участия в выборах, а 21 % – сомневаются в том, что примут в них
участие. «Настроения у жителей негативные. Нам даже опросы стало
проводить сложнее на территории Донецкой и Луганской областей. Теперь
там любые вопросы об электоральных настроениях воспринимаются как
разведка и шпионаж», – комментирует ситуацию директор социологической
группы А. Антипович.
Кроме того, существуют проблемы с организацией работы на выборах
международных наблюдателей. Так, по сообщению пресс-службы Луганской
облгосадминистрации, многие международные наблюдатели фактически
проигнорировали парламентскую кампанию в области, мотивируя это
невозможностью обеспечения личной безопасности в зоне боевых действий.
В то же время представители власти утверждают, что на
контролируемых ими территориях выборы будут проведены честно и
прозрачно, без нарушений избирательного законодательства. «Мы будем
проводить выборы на той территории, где это возможно. Мы не будем
завоевывать Донецк для того, чтобы там провести выборы. Это точно. Но мы
обязательно проведем выборы на контролируемых украинскими властями
территориях», – подчеркивает председатель Донецкой облгосадминистрации
А. Кихтенко.
Как сообщают СМИ, на сайте Госреестра избирателей опубликован
список адресов в Донецкой и Луганской областях, по которым можно найти
работающие избиркомы. Однако в Центральной избирательной комиссии
объясняют, что избиркомам рекомендуется самостоятельно искать места,
удобные для работы и проведения выборов. Поэтому точного перечня
адресов, где должно проходить голосование, пока нет.
При этом, по оценкам обозревателей, в организации выборов на
Донбассе Центризбирком достиг лучших результатов по сравнению с
майскими выборами.
«По предварительным подсчѐтам, в Донецкой области смогут
проголосовать почти 1,5 млн избирателей из 3 млн, а в Луганской области на
выборы могут придти около 400 тыс. человек из 1 млн», – сообщает пресссекретарь ЦИК К. Хивренко.
Как стало известно со слов главы ЦИК М. Охендовского, выборы не
состоятся в 14 из 32 избирательных округов Донбасса. «В Донецкой области
из 21 избирательного округа точно не смогут принять участие в голосовании
избиратели, которые проживают на территории восьми избирательных
округов», – сообщил глава ЦИК. В Луганской же области, по его словам, из
11 избирательных округов «в шести абсолютно точно голосование не
пройдет».
Но, как подчеркивает пресс-секретарь ЦИК К. Хивренко, «ситуация
меняется очень динамично». «Вполне возможно, что количество работающих
на Донбассе избирательных округов может увеличиться. Всѐ зависит от того,
до чего договорятся украинские власти и представители террористических
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группировок», – заявляет он.
Среди округов Донецкой области, в которых невозможно будет провести
выборы, – 41-й, 42-й, 43-й, 44-й избирательные округа (Донецк) и 54-й
(Шахтерск), 55-й и 56-й (Макеевка), а также 61-й (Старобешево). «Есть также
еще три округа, которые для нас в данный момент являются проблемными, и
ситуация на них будет очень детально изучаться Центризбиркомом, прежде
чем делать вывод о возможности проведения на них голосования», –
отмечает М. Охендовский. По его словам, к проблемным округам относятся
45-й округ (Донецк, Авдеевка, Ясиноватое и Ясиноватовский район), 51-й
(Горловка) и 53-й (Енакиево).
Глава ЦИК сообщает также, что, по предварительным оценкам, в 51-м
избирательном округе (Горловка Донецкой области) сможет работать лишь
одна избирательная комиссия на одном участке. «Она находится почти на
линии фронта», – подчеркивает М. Охендовский.
Не состоится голосование также в пяти из одинадцати округов в
Луганской области – это 106-й округ (Северодонецк), 107-й (Лисичанск),
112-й (Рубежное), 113-й (Сватово) и 114-й (Беловодск). Среди округов, в
которых не созданы участковые избирательные комиссии, – 104-й и 105-й
(Луганск), 108-й (Красный Луч), 109-й (Краснодон), 110-й (Алчевск) и 111-й
(Северодонецк).
Одной из наиболее актуальных проблем подготовки выборов на
Донбассе является обеспечение охраны избирательных участков. «Понятно,
что один или два милиционера будут не способны решить вопрос
безопасности на избирательных участках Донецкой и Луганской областей, на
участках, где, возможно, будут попытки террористических группировок
дестабилизировать ситуацию в день голосования. Совершенно понятно, что
именно там необходимо присутствие подразделений СБУ и подразделений
Министерства обороны, то есть Вооруженные силы Украины», – считает
М. Охендовский.
Кроме того, среди проблемных моментов предстоящего голосования
глава ЦИК называет то, что пока не урегулирован вопрос назначения
повторных выборов в тех округах, где голосование не состоится.
«Абсолютно понятно, что в этих округах необходимо назначить
повторные выборы, ведь рано или поздно террористические группировки
будут уничтожены, на всей территории Донецкой и Луганской областей
будет восстановлен конституционный строй и там возникнет возможность
провести голосование. Основания назначения таких выборов должны быть
предусмотрены законом», – подчеркивает М. Охендовский.
Напомним, согласно действующему законодательству, повторное
голосование должно быть назначено не позднее, чем на десятый день после
оглашения результатов выборов, но сегодня такой вариант представляется не
вполне реальным. «Понятно, что за 10 дней ситуация не изменится ни в
Донецкой, ни в Луганской области. Очень этого хотелось бы, но надо быть
реалистами», – говорит глава Центризбиркома.
«К сожалению, подготовка проведения выборов в тех районах и городах,
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которые в настоящий момент находятся под контролем террористических
группировок, теперь невозможна», – подчеркивает он.
Что касается вопроса участия в выборах граждан, вынужденных
переселиться с востока страны, то они, как стало известно, будут иметь
возможность изменить место голосования без изменения избирательного
адреса по упрощенной процедуре. По решению ЦИК для этого им
понадобится написать заявление в Госреестр и получить разрешение по
предъявлению одного паспорта.
«Избиратели, избирательный адрес которых относится к территории
Донецкой или Луганской областей, при обращении в орган ведения
Государственного реестра... могут не добавлять документы, которые
подтверждают необходимость временного изменения места их голосования»,
– говорится в соответствующем постановлении Центризбиркома.
Проблемам организации избирательного процесса на Донбассе много
внимания уделяет и Комитет избирателей Украины. Главный вывод, который
делают сегодня представители КИУ, – в большинстве избирательных округов
в Донецкой и Луганской областях организация избирательного процесса в
соответствии с международными стандартами не представляется возможной.
«В подавляющем большинстве избирательных округов, образованных в
пределах Донецкой и Луганской областей, организовать избирательный
процесс в соответствии с международными стандартами будет невозможно.
По состоянию на 3 октября 2014 года в Донецкой области выборы полностью
невозможно провести в 10 округах, в той или иной степени сохраняется
возможность проведения голосования в 11 округах. В Луганской области
выборы будет невозможно провести в 6 округах», – сообщал недавно
председатель правления Комитета избирателей Украины А. Кошель.
Он подчеркивал также, что Центризбирком, вопреки законодательству,
изменяет округа в Донецкой и Луганской областях, при этом процедура
голосования в этих округах представляется опасной. «Положительно следует
охарактеризовать работу ЦИК, которая изменила центры двух округов в
Донецкой и двух округов в Луганской областях, хотя соответствующее
решение ЦИК противоречит требованиям закона, и существенно не повысит
безопасность голосования в этих округах», – заявил А. Кошель. По его
словам, к парламентским выборам ЦИК почти наполовину обновил состав
окружных избирательных комиссий, и продолжает эти изменения.
«Доля изменений в составе окружных избирательных комиссий
Донецкой и Луганской областей остается высокой. В Донецкой области она
составила 35 % и, скорее всего, продолжит расти. В Луганской области в
составе ОИК изменения достигают 60 %», – сообщает глава КИУ.
Так же, по словам А. Кошеля, наблюдатели фиксируют проблемы в
работе органов Государственного реестра избирателей в Донбассе, что
негативно влияет на возможности для временных переселенцев
проголосовать.
«Органы ведения Государственного реестра избирателей в Донбассе
функционируют нестабильно. Наблюдатели отмечают низкую активность
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отделов ведения Государственного реестра избирателей по информированию
избирателей. Учитывая численность вынужденных переселенцев в пределах
областей, неудовлетворительная информационная работа негативно влияет
на возможности для переселенцев временно изменить место голосования без
изменения избирательного адреса», – отмечает он.
В целом же, резюмирует А. Кошель, деятельность органов
государственной власти и местного самоуправления по подготовке к
выборам остается недостаточно скоординированной. Он также подчеркивает,
что органы местного самоуправления в восточных областях практически не
оказывают помощи ОИК в их деятельности.
Что касается самого хода предвыборной кампании на Донбассе, то, по
словам главы КИУ, она была не слишком активна. «Предвыборная
активность кандидатов на выборах в Донбассе невысока. В Донецкой и
Луганской областях более или менее полноценная избирательная кампания
на подконтрольной Украине территории началась только в конце сентября»,
– подчеркивает он.
При этом, как сообщают СМИ, наибольшей популярностью среди
избирателей региона пользуется возглавляемая С. Тигипко «Сильная
Украина».
Отметим также, что с приближением выборов в прессе все чаще звучат
заявления (главным образом, со стороны оппозиционных сил) о готовящихся
фальсификациях и возможном давлении на избирателей Донбасса.
В частности, представители «Оппозиционного блока» в своем заявлении
обращают внимание, что «существует приказ Министерства внутренних дел
Украины об охране силами полка «Днепр-1», имеющего ярко выраженную
политическую принадлежность, окружных избирательных комиссий № 49,
50, 52 и 59, где баллотируются представители этого и других батальонов».
Это, по их мнению, «ставит под сомнение честность выборов на этих
участках».
«Мы заявляем о том, что сегодня в Украине отряды территориальной
самообороны и другие вооруженные формирования фактически стали
инструментом давления на участников избирательного процесса. Частные
армии захватывают органы местного самоуправления, в которых
располагаются избирательные комиссии. Члены этих комиссий будут
вынуждены считать голоса под дулами автоматов.
Ни избирательное, ни какое другое законодательство Украины не
предусматривает подобных «нововведений». Это вопиющее нарушение,
которое прямо противоречит как букве, так и духу закона, призванного
обеспечить демократичность выборного процесса. Сегодня, в последнюю
неделю перед голосованием, очевидно, что нынешние выборы станут
самыми грязными за всю историю страны – при полном покровительстве
властей и попустительстве правоохранительных органов», – считают в
«Оппозиционном блоке».
Представители политической силы также подчеркивают, что
сегодняшняя украинская власть несет правовую и моральную
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ответственность за обеспечение честных, свободных и справедливых
выборов на всей территории страны и, в том числе, на Донбассе. «От того,
как пройдут выборы в этом восточном регионе, зависят мир и стабильность
во всей Украине», – заявляют представители «Оппозиционного блока»,
призывая международных наблюдателей обеспечить присутствие на каждом
избирательном участке, особенно в контролируемых украинской властью
районах Донецкой и Луганской области, «иначе выборы будут
сфальсифицированы».
Такого рода опасения разделяют и некоторые представители Комитета
избирателей Украины. «В Луганской области КИУ ожидает очень грязную
кампанию, с фальсификациями и использованием админресурса. На днях
было любопытное происшествие, явно связанное с выборами. В Лисичанске
один из батальонов занял телерадиокомпанию «Акцент», которая
принадлежит одному из кандидатов, а второй батальон вытеснил его оттуда в
интересах другого кандидата. Представьте – большое количество людей с
автоматами в центре города, стоят друг против друга. Дальше таких случаев
будет все больше. Выборы, скорее всего, будут ужасными», – заявил недавно
представитель КИУ в Луганской области А. Светиков. «В Луганской и
Донецкой областях есть риск непосредственного вмешательства военных в
ход голосования. Поэтому очень важно на этих выборах наличие
независимого наблюдения, способного фиксировать и предупреждать такие
вещи», – резюмирует представитель КИУ.
В целом прогнозы экспертов относительно исхода избирательной
кампании на Донбассе сводятся к мнению, что, хотя выборы и состоятся,
вопрос их легитимности будет оставаться открытым из-за неучастия в
волеизъявлении беспримерно большого числа избирателей. «Люди не верят в
демократические преобразования, но это не проблема этих выборов. Участие
будет, конечно, намного меньше, чем ранее. Самая низкая явка ожидается в
районах прифронтовой зоны, это связано с вопросами безопасности
избирателей», – отмечает А. Светиков.
Впрочем, на подведении итогов выборов низкая явка не скажется и
новый состав парламента будет сформирован.
Что касается определенной пассивности государства в решении проблем
организации выборов на востоке, то некоторые эксперты видят в этом
политическую подоплеку, подчеркивая, что такая ситуация может быть в
целом выгодна для провластных политических сил, чья поддержка в регионе
сегодня довольно низка.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України О. Турчинов переконаний, що у
новообраному парламенті буде сформована потужна, патріотична,
демократична більшість, яку, як і майбутній уряд, сформують
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проєвропейські сили. При цьому він висловив переконання, що більшість
повинна бути конституційною. «Тоді це стала, стабільна більшість, яка зможе
приймати дуже відповідальні рішення», – наголосив керівник парламенту,
нагадавши, зокрема, про необхідність внесення змін до Конституції.
Він також підкреслив, що потрібна «ідеологічна більшість – люди, які
об’єднуються за своїми переконаннями, і саме така більшість забезпечить
європейський шлях нашої країни».
«Думаю, що всі демократичні сили, які дбають не про свої амбіції, а про
Україну, зможуть домовитися», – сказав О. Турчинов, зазначивши, що нині
неприпустимо займатися формуванням більшості декілька місяців, як це
відбувалося раніше, оскільки потрібно здійснити масштабні реформи в усіх
сферах і якнайшвидше сформувати уряд (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 22.10).
***
Комплексного реформування потребує весь сектор правоохоронних
органів. Про це заявив Голова Верховної Ради України О. Турчинов у середу
під час розширеного засідання колегії Міністерства внутрішніх справ
України, де обговорювалося питання концепції реформування цього
відомства.
«Ми не можемо сьогодні говорити виключно про окреме реформування
МВС, тому що тоді реформа завершиться не починаючись», – сказав він,
наголосивши, що необхідно розглядати реформування в комплексі «всього
сектору безпеки, всіх правоохоронних органів».
Разом з тим О. Турчинов підкреслив, що головне для успішного
проведення реформ – «збалансований підхід до всього сектору безпеки
України».
У цьому контексті керівник парламенту нагадав, що кілька днів тому
підписав новий закон про прокуратуру, «який дуже важко приймався у
Верховній Раді, і надіслав його на підпис Президенту».
Згідно з цим законом прокуратура позбавляється функцій загального
нагляду та слідчих функцій, «тобто змінюється весь сектор безпеки».
Він нагадав, що незабаром повинно з’явитись декілька нових, «дуже
важливих правоохоронних органів з надзвичайно відповідальними
функціями», зокрема, Антикорупційне бюро та Національне бюро
розслідувань, яке повинно взяти на себе функції слідства.
«Принципово важливим є, щоб тези, озвучені в сьогоднішній доповіді
міністра внутрішніх справ щодо реформування, лягли в конкретні
законодавчі акти», – сказав керівник парламенту, пояснивши, що перші зміни
до законодавства, підготовані МВС, «вже за годину будуть розглядатись на
засіданні Кабінету Міністрів України».
«Це і зміни до закону про міліцію, і про структуру МВС тощо», – додав
він, зазначивши, що приймати ці закони вже буде нова Верховна Рада.
«Сподіваюсь, більшість буде в цій Верховній Раді демократична та
патріотична, яка з розумінням ставитиметься до відповідальності перед
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українським народом за проведення непопулістських реформ, які посилять
систему оборони та захисту правопорядку в нашій країні», – додав він,
висловивши сподівання, що команда МВС, яка розпочала ці реформи, їх і
завершить
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 22.10).
***
Ми маємо колосальний потенціал для оновлення силових структур, і,
у першу чергу, Міністерства внутрішніх справ України. Про це заявив
Голова Верховної Ради України О. Турчинов у середу під час розширеного
засідання колегії Міністерства внутрішніх справ України, де обговорювалося
питання концепції реформування цього відомства.
О. Турчинов наголосив, що для цього є «колосальний резерв
підготовлених кадрів» – офіцери Національної гвардії України, добровольчих
батальйонів і спецпризначенців МВС, які «героїчно зарекомендували себе
під час виконання конституційних обов’язків, бойових дій у зоні проведення
АТО».
«Саме ці герої, які пройшли колосальні випробування, і є нашим
золотим резервом, резервом оновлення системи», – зазначив керівник
парламенту, наголосивши, що ці люди, маючи досвід бойових дій, «пройшли
перевірку, яку неможливо пройти ані на детекторі брехні, ані в будь-яких
«кабінетних» установах».
Окрім того, О. Турчинов наголосив, що дуже легко втратити повагу, але
повернути її достатньо важко. У цьому контексті він висловив сподівання,
що МВС, яке розпочало структурні масштабні реформи, відновить повагу і
довіру суспільства. «І представників МВС наші громадяни сприйматимуть не
як загрозу для себе, а як надійних захисників життя, прав, власності і
правопорядку», – сказав він (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 22.10).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов спільно з керівництвом
Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України,
Міністерства оборони України та Служби безпеки України у середу взяв
участь у презентації і врученні сертифікатів на десять автомобілів
«Spartan-aps».
Ці броньовані автомобілі, за словами О. Турчинова, виготовлені на
вітчизняному підприємстві – заводі «КРАЗ». «На прикладі цих потужних
машин видно, як ефективно почав працювати оборонний комплекс країни», –
зазначив він.
Десять зразків нових потужних машин виконано на замовлення
Національної гвардії з урахуванням конструктивних зауважень і побажань та
раціоналізаторських пропозицій. «Цих машин дуже потребують наші
військові, вони є найкращими зразками подібної техніки не лише в Україні, а
й у світі», – підкреслив керівник парламенту. О. Турчинов висловив
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сподівання, що попит на них буде не лише в Україні, а й за її межами. «Це
зміцнюватиме наш експортний потенціал, це додаткові робочі місця,
додаткові зарплати», – підкреслив він.
За словами міністра оборони України С. Полторака, машини мають
вдосконалену систему озброєння, на них встановлені нові системи ураження
противника. Також він зазначив, що за кілька днів ці машини будуть
направлені у зону АТО (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 22.10).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов підписав і направив главі
держави закони про прокуратуру і про запобігання та протидію
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Закон України «Про прокуратуру» визначає правові засади організації
прокуратури України, систему прокуратури, статус прокурорів, порядок
здійснення прокурорського самоврядування, а також систему і загальний
порядок забезпечення діяльності прокуратури.
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» спрямований на
забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів в сфері
протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму.
Ці закони Верховна Рада України ухвалила 14 жовтня відповідно 316 та
232 голосами народних депутатів (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 21.10).
***
Центральна виборча комісія і Міністерство оборони здатні
забезпечити можливість голосування наших військових у зоні АТО. На
цьому наголосив Голова Верховної Ради України О. Турчинов у вівторок в
інтерв’ю програмі «ТСН» («1+1»).
«При бажанні Центральна виборча комісія разом з керівництвом
військового відомства може знайти формат, як це зробити», – сказав він,
зазначивши, що нині «величезна кількість військових захищає країну за
межами військових частин, і це питання треба було врегулювати
законодавчо».
При цьому О. Турчинов піддав критиці аргументи фракцій, які не
голосували за відповідний законопроект. «Спробуйте поїхати в зону АТО і
нав’язати бійцям, за кого голосувати – це неможливо», – заявив він
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 21.10).
***
Одним з найважливіших рішень нинішнього парламенту є синхронна
ратифікація Угоди про асоціацію Україна-ЄС разом з Європарламентом.
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Про це заявив Голова Верховної Ради України О. Турчинов у вівторок в
інтерв’ю програмі «ТСН» («1+1»).
Відповідаючи на запитання, які рішення він вважає найважливішими,
О. Турчинов заявив: «Ми відновили дію демократичної Конституції». Він
також назвав історичним рішенням синхронну ратифікацію Угоди про
асоціацію Україна-ЄС разом з Європейським парламентом. «Ми робимо все,
щоб європейська перспектива не була чиїмось політичним гаслом, ...а стала
реальністю», – зазначив Голова Верховної Ради.
При цьому О. Турчинов пожалкував, що парламент не ухвалив ряд
законодавчих актів, внесених урядом і спрямованих на запровадження в
Україні європейських стандартів. «Уряд вносив декілька програмних
документів, щоб протягом трьох років ми були фактично європейською
країною, готовою до вступу до ЄС. На превеликий жаль, виходячи з
політичної боротьби, яка відбувається навколо виборчого процесу, це не було
підтримано», – сказав він.
При цьому керівник парламенту висловив сподівання, що наступний
склад Верховної Ради втілить ці законопроекти в життя (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 21.10).
***
Голова Верховної Ради О. Турчинов підписав закон № 5113 «Про
запобігання корупції». Про це повідомляється на сайті Верховної Ради,
передає УНН.
«Закон направлено на підпис Президенту (22.10.2014)», – йдеться у
повідомленні щодо етапу проходження закону.
Зазначимо, 14 жовтня Верховна Рада України прийняла у другому
читанні та в цілому урядовий законопроект щодо антикорупційної стратегії
на 2014-2017 рр.
Метою Закону «Про засади державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційну стратегію) на 2014-2017 роки» є визначення
комплексу першочергових заходів, спрямованих на зменшення рівня корупції
в Україні та формування базису для подальших антикорупційних реформ
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 22.10).
***
У Верховній Раді України зареєстрований проект закону про внесення
змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (щодо
відтермінування набрання чинності деяких положень). Законопроект
направлений до Верховної Ради Кабінетом Міністрів України. Відповідний
проект закону розміщений на офіційному сайті парламенту.
Прийняття проекту Закону дозволить відтермінувати набрання чинності
положеннями Закону України «Про безоплатну правову допомогу», які
потребують суттєвих бюджетних видатків до 1 січня 2017 р. та врегулювати
питання обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну
вторинну правову допомогу у кримінальних провадженнях та в
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адміністративних та цивільних справах (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 21.10).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко на нараді з керівниками силових
відомств доручив забезпечити правопорядок під час виборів 26 жовтня, а
також реалізацію виборчого права учасниками АТО.
Президент закликав приділити особливу увагу безпеці громадян під час
виборів у Донецькій і Луганській областях. Він повідомив, що голова
Донецької обласної державної адміністрації О. Кіхтенко доповів йому, що
«існує чітка взаємодія між МВС, Міноборони, щоб там, де не виключені
провокації розвідувальних груп бойовиків, було захищено конституційне
право громадян обирати собі владу».
Окремо Президент наголосив на необхідності забезпечення юридичного
захисту українських військових у зоні проведення АТО. «Я не можу
стримати обурення поведінкою окремих народних депутатів і фракцій, в тому
числі і тих, хто належить до демократичного табору, які цинічно зірвали
право українських воїнів обирати владу, обирати парламент», – зазначив П.
Порошенко (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 22.10).
***
Президент України П. Порошенко провів нараду з керівниками
силових відомств, під час якої доручив звільнити заступника
Генерального прокурора та заступника міністра внутрішніх справ, а
також здійснити кадрові рішення щодо окремих посадовців Служби
безпеки та інших силових відомств.
«Прошу протягом двох днів доповісти мені щодо ваших кадрових
рішень про очищення від подібних кадрів, які на сьогоднішній день, на мою
думку, не мають морального права представляти органи влади», – сказав
П. Порошенко.
«Нам потрібно дати додатковий поштовх, щоби продемонструвати, що
країна готова жити по-новому», – наголосив Президент (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
22.10).
***
Глава украинского государства П. Порошенко подписал указ об
увольнении М. Ставнийчук с должности советника Президента Украины
– руководителя Главного управления по вопросам конституционноправовой модернизации Администрации Президента Украины.
Соответствующий указ, подписанный 21 октября, обнародован на сайте
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главы государства (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
21.10).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Європейської комісії Ж.-М. Баррозу.
Президент України висловив подяку главі Європейської комісії, а також
президенту Європейської ради Г. ван Ромпею за їхню тверду підтримку
України під час багатосторонніх переговорів щодо мирного врегулювання
ситуації на Донбасі під час Саміту АСЕМ у Мілані 17 жовтня.
Напередодні засідання Європейської ради, яке відбудеться 23-24 жовтня,
Ж.-М. Баррозу повідомив, що ситуація в Україні стоятиме на порядку
денному цього засідання і що позиція Європейської ради щодо мирного
врегулювання ситуації на Донбасі також буде висвітлена у його заключних
висновках.
Співрозмовники також обговорили питання макрофінансової допомоги
для України. Зокрема, голова Єврокомісії повідомив, що загальна сума
допомоги, яка надійде в Україну до кінця цього року, становить 760 млн
євро. Також ЄС опрацьовує надання третього пакету макрофінансової
допомоги, який імовірно зможе надійти в Україну протягом першого півріччя
наступного року. При цьому Ж.-М. Баррозу зазначив, що виконання
Україною вимог ЄС щодо прозорості та бюджетної політики будуть
враховані в процесі прийняття цього рішення.
Також П. Порошенко та Ж.-М. Баррозу обговорили газове питання
напередодні трьохсторонніх переговорів між Україною, Росією та ЄС, що
відбудуться 29 жовтня у Брюсселі. У цьому контексті П. Порошенко
висловив сподівання, що сторони знайдуть рішення для забезпечення
енергетичної безпеки України та Європи.
Він також високо оцінив роботу Ж.-М. Баррозу на чолі Європейської
комісії впродовж останніх десяти років та особливо подякував за його
зусилля на підтримку європейської інтеграції України, зокрема підготовки і
підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Ж.-М. Баррозу заявив, що він відчуває гордість за те, що йому довелося
працювати над Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, та сподівається,
що невдовзі завершиться процес її ратифікації всіма країнами Євросоюзу.
Він назвав свій особистий досвід роботи із Україною, зокрема процес
підготовки і підписання Угоди про асоціацію та своє залучення в мирне
врегулювання ситуації на Донбасі, одним із найвизначніших поряд із
роботою над Конституційним договором ЄС та врегулюванням кризи у
Єврозоні (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 22.10).
***
Президент України П. Порошенко продовжив телефонні
консультації з федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
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Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема стан
виконання Мінського протоколу та Мінського меморандуму напередодні
засідання Європейської ради, яке відбудеться в Брюсселі 23-24 жовтня.
Також Президент України та канцлер Німеччини обговорили результати
консультацій України, Росії та ЄС з газового питання і скоординували
позиції для продовження обговорення цього питання 29 жовтня (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 22.10).
***
Президент Украины П. Порошенко провел телефонный разговор со
своим российским коллегой В. Путиным. Разговор состоялся в связи с
энергетическими консультациями в Брюсселе, информирует пресс-служба
главы украинского государства во вторник, 21 октября.
Сообщается, что П. Порошенко и В. Путин подчеркнули необходимость
обеспечения режима полного прекращения огня и артиллерийской тишины
на Донбассе.
В свою очередь в пресс-службе Кремля уточнили, что стороны
обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в газовой сфере с учетом
итогов прошедших на днях в Милане переговоров в различных форматах.
«Подтверждена также важность дальнейшего содействия процессу мирного
урегулирования на юго-востоке Украины и соблюдения режима прекращения
огня», – отметили в пресс-службе президента РФ (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 21.10).
***
Президент підписав антикорупційні закони.
Президент України П. Порошенко підписав закони щодо боротьби з
корупцією – «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про
запобігання корупції», «Про засади антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів
юридичних осіб та публічних діячів».
Запропонований Президентом Закон України «Про Національне
антикорупційне бюро України» передбачає створення спеціального
державного правоохоронного органу, завданням якого є протидія
кримінальним корупційним правопорушенням, вчиненим вищими
посадовими особами, які становлять загрозу національній безпеці.
Закон України «Про запобігання корупції» передбачає комплексне
реформування системи протидії корупції у відповідності до міжнародних
стандартів та успішних практик іноземних держав. Зокрема, передбачається
створення Національної комісії з питань запобігання корупції.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та
публічних діячів» встановлює механізм виявлення фізичної особи –
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кінцевого вигодоодержувача юридичних осіб, а також вільного доступу до
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» передбачає
визначення комплексу першочергових заходів, спрямованих на зменшення
рівня корупції в Україні та формування бази для подальших антикорупційних
реформ.
Зазначені документи були ухвалені Верховною Радою 14 жовтня
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 23.10).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон «Про
прокуратуру», який скасовує функцію загального нагляду прокуратури.
«Слідство маємо передати Державному бюро розслідувань. Останній
радянський рудимент в українській правоохоронній системі ми ліквідували»,
– сказав Президент, підписуючи закон.
Законом скасовуються функції прокуратури щодо нагляду за
додержанням і застосуванням законів (так званий «загальний нагляд»).
Основна роль у виконанні таких завдань відводиться профільним органам
державної влади. Повноваження прокуратури у сфері суспільних відносин, не
пов’язаних із кримінальним судочинством, обмежуються виключно її
можливістю здійснювати дії, пов’язані з виконанням конституційної функції
представництва інтересів громадянина або держави в суді.
Прийняття Закону «Про прокуратуру» наближує Україну до
європейських
стандартів
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 23.10).
***
П. Порошенко подписал закон о заочном вынесении приговора.
Президент Украины П. Порошенко подписал закон, предусматривающий
возможность досудебного расследования и судебного производства при
отсутствии подозреваемого (обвиняемого). Об этом глава государства
сообщил в своем Twitter во вторник, 21 октября. «Подписал закон, который
позволит провести суд над Януковичем» – написал П. Порошенко.
В то же время во время визита в Днепропетровскую область 21 октября
П. Порошенко анонсировал вступление в силу закона о заочном осуждении
со среды, 22 октября. «С завтрашнего дня у нашей прокуратуры,
следственных органов, судов наконец появится возможность в открытом
заседании посадить на скамью подсудимых и привлечь к ответственности
тех, кто грабил наш народ, предпринять соответствующие шаги
относительно их имущества, если оно приобретено нечестным образом,
относительно ареста их счетов. Чтобы они понесли ответственность за
события, спровоцированные ими в Украине. Чтобы они в полном
соответствии с Конституцией, международным правом, получили должное за
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те преступления, которые совершили против украинского народа», – заявил
П. Порошенко, информирует пресс-служба главы государства.
Отметим, закон позволяет обеспечить принцип неотвратимости
наказания в случаях, если подозреваемый (обвиняемый), находясь за
пределами Украины, скрывается от органов следствия и суда и уклоняется от
уголовной ответственности. Документ также повышает эффективность
расследования отдельных преступлений против основ национальной
безопасности Украины и общественной безопасности, а также обеспечивает
конфискацию имущества за их совершение (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 21.10).
***
Президент України П. Порошенко виступає за створення в органах
влади експертної агенції зі страхування ризиків українських експортерів.
Про це він заявив під час виступу на нараді з представниками промислових
підприємств Дніпропетровської області.
«У структурі українських органів влади має бути експертна агенція, яка
би страхувала ризики українських виробників при виході на зовнішні ринки.
Це буде зроблено за рахунок держави», – сказав П. Порошенко, висловивши
переконання, що роботу з її організації необхідно розпочати одразу після
парламентських виборів.
Глава держави підкреслив, що для влади пріоритетом є оборона
держави. Але це не може виправдовувати затримки у проведенні реформ,
необхідних для відродження економіки. Також Президент закликав
вітчизняних виробників вносити свої пропозиції щодо реформ в сфері
економіки та в питанні організації страхування експортних ризиків.
П. Порошенко додав, що за останній рік умови ведення економічної
діяльності в Україні кардинально змінилися – в результаті підписаної Угоди
про асоціацію з ЄС для українських виробників відкрився європейський
ринок. Зокрема, українська сторона досягла домовленості про односторонні
преференції з боку ЄС до 1 січня 2016 р. (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
21.10).
***
Президент України П. Порошенко під час робочої поїздки до
Дніпропетровської області представив «Стратегію реформ – 2020»
студентам Дніпропетровського національного університету ім.
О. Гончара.
Глава держави наголосив на своїй готовності і волі до втілення реформ,
метою яких є досягнення відповідності критеріям Європейського Союзу в
2020 р. «Мета – 2020 рік. Рік, коли Європейський Союз задовільнить
українську вимогу щодо надання перспективи членства», – відзначив
Президент.
Глава держави особливо наголосив на тому, що зараз більше 70 відсотків
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українців підтримують інтеграцію України в ЄС.
Програму реформ студентам представили віце-прем’єр-міністр
В. Гройсман та заступник глави Адміністрації Президента України Д.
Шимків (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 21.10).
***
В государственный реестр избирателей уже внесены 10 тыс. солдат,
находящихся в зоне проведения антитеррористической операции (АТО).
Об этом сообщил Президент Украины П. Порошенко на встрече со
студентами Днепропетровского национального университета им. Гончара во
вторник, 21 октября.
П. Порошенко сообщил, что поручил руководителям военных ведомств
собрать заявления солдат и внести их в реестр избирателей на внеочередных
выборах в Верховную Раду Украины 26 октября.
При этом глава государства назвал безответственным то, что Верховная
Рада не смогла проголосовать законопроект о голосовании военнослужащих
на внеочередных парламентских выборах. «Это стыд и безответственность»,
– заявил П. Порошенко.
Как сообщал Корреспондент.net, 20 октября Верховная Рада Украины
отказалась предоставить разрешение голосовать военным в зоне проведения
антитеррористической операции (АТО).
В то же время в ЦИК утверждают, что у украинских силовиков в зоне
АТО еще есть способ проголосовать на внеочередных выборах в Верховную
Раду (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 22.10).
***
Президент України П. Порошенко під час робочої поїздки до
Дніпропетровської
області
відвідав
Державне
підприємство
КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля.
Глава держави провів нараду, на якій обговорювались стан, проблеми та
перспективи розвитку космічної галузі. Генеральний директор підприємства
О. Дегтярьов представив проекти в аерокосмічній, оборонно-промисловій і
транспортній сфері, зокрема участі у міжнародних проектах «Морський
старт» і «Наземний старт»; у спільному українсько-бразильському проекті
«Циклон-4», розробки ракети-носія середнього класу «Антарес»,
виробництва супутників дистанційного зондування Землі «Січ».
Також Президент підняв питання про перспективи співпраці у космічній
сфері з іншими зацікавленими державами, зокрема з Республікою Казахстан.
Участь у нараді також взяли віце-прем’єр-міністр В. Гройсман, перший
заступник глави Адміністрації Президента України Г. Зубко, радник
Президента – директор Національного інституту стратегічних досліджень
В. Горбулін, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
І. Коломойський (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2014. – 21.10).
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***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк вимагає навести порядок в
системі розрахунків за спожитий природний газ. Про це глава уряду
заявив у середу, 22 жовтня, на засіданні Кабінету Міністрів у форматі
селекторної наради з головами облдержадміністрацій із питань початку
опалювального сезону.
А. Яценюк підкреслив, що існує тенденція до погіршення стану
розрахунків за природний газ: «Якщо в 2012 році здійснювалося 80 %
платежів, то в 2014 році ми заледве перескочили 50 %».
Глава уряду повідомив, що, незважаючи на заборгованості, Кабінет
Міністрів виділив 7 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах: «Ми зараз
безпосередньо з бюджету виділяємо кошти, щоб закрити різницю в тарифі.
Уже зараз пішли розрахунки через місцеві бюджети».
А. Яценюк повідомив, що найбільший борг перед НАК «Нафтогаз» за
газ у Донецької області – близько 4 млрд грн, у Луганської – 1,2 млрд грн:
«Тільки за 2014 рік додатковий обсяг заборгованості по цим двом областям
зріс більш ніж на 1 мільярд гривень».
Глава уряду звернувся до НАК «Нафтогаз» надати інформацію щодо
стану розрахунків за природний газ в інших областях, «щоб прискорити їх і
покращити систему розрахунків».
Прем’єр-міністр звернувся до керівників обласних адміністрацій
«серйозно покращити фінансову дисципліну»: «Прошу всіх усвідомити свою
відповідальність за забезпечення розрахунків за отриманий природний газ з
боку підприємств «Теплокомуненерго».
А. Яценюк також наголосив на необхідності особливого контролю за
розрахунками за спожитий природний газ через підприємства «облгазів». Він
нагадав, що низка цих підприємств перебуває у приватній власності:
«Виходить, що люди за газ заплатили, гроші на «облгази» прийшли, а до
«Нафтогазу» не дійшли (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
22.10).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив головам обласних
державних адміністрацій забезпечити підключення тепла в регіонах. Про
це він заявив у середу, 22 жовтня, на засіданні Кабінету Міністрів у форматі
селекторної наради з головами ОДА з питань початку опалювального сезону.
А. Яценюк підкреслив, що згідно з отриманим звітом, всі області «на
100 % готові до включення тепла». За його словами, шість областей уже зараз
увімкнули опалення.
Із 26 жовтня, зазначив він, температурні режими підуть у «мінус»: «По
всій Україні, за даними Гідрометцентру, середня температура буде нижче за
8 градусів. Це означає, що всі області повинні ввімкнути опалення».
Як повідомив глава уряду, незважаючи на те, що розрахунки за
природний газ не здійснені, уряд з центрального бюджету дав дотацію «і
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перерахував кошти на те, щоби «Нафтогаз» постачав газ».
«Технічно ви готові. Газ ми забезпечили», – звернувся А. Яценюк до
керівників ОДА.
Він наголосив на необхідності приділити особливу увагу підключенню
опалення в лікарнях, дитячих садках та школах: «Потрібен особливий
контроль керівників обласних державних адміністрацій, керівників районів,
щоби на технічному рівні було забезпечення підключення тепла» (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.10).
***
Уряд виділив 7 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах за газ.
Уряд України зробив серйозні кроки для забезпечення енергетичної
незалежності країни і диверсифікації джерел енергетичного постачання: «Ми
робимо все, щоби не було критичної ситуації на ринку електроенергетики», –
наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у середу, 22 жовтня, на
засіданні Кабінету Міністрів у форматі селекторної наради з головами ОДА з
питань початку опалювального сезону.
За його словами, Україні необхідно додатково 5 млрд куб. м газу, які
українська сторона може придбати в Росії.
Додаткові обсяги газу Україна може отримувати і через збільшення
реверсного постачання газу: «Зараз ми працюємо з нашими європейськими
партнерами над технічною можливістю збільшення. Тому в нас є резервні
варіанти, в тому числі й щодо отримання додаткових обсягів газу з боку
Європейського Союзу».
А. Яценюк також наголосив на необхідності «готуватися до
надзвичайних ситуацій»: «Виходом із надзвичайної ситуації буде постачання
мазуту на теплокомуненерго. Ми вже зараз маємо можливість переробити
нафту і поставити до 200 тисяч тонн мазуту у випадку надзвичайної ситуації
на підприємства теплокомуненерго».
Глава уряду підкреслив, що зроблено «серйозні кроки із забезпечення
енергетичної незалежності і диверсифікації джерел енергетичного
постачання». Він повідомив, що на 17 % збільшився обсяг вироблення
електроенергії компанією «Енергоатом». Окрім того, вдалося збільшити на
понад 30 % обсяги вироблення електричної енергії підприємствами
альтернативної енергетики.
Він додав, що уряд збільшив інвестиційну складову для компанії
«Енергоатом», і перед нею стоїть завдання добудови нових блоків: «Така
добудова повинна здійснюватися в короткі терміни і з залученням виключно
європейських партнерів».
Виділено кошти і на «Укргідроенерго» та підприємства альтернативної
енергетики: «Той прогрес, який є за останні чотири місяці у збільшенні
обсягів вироблення електричної енергії цими компаніями, каже, що поки ми
рухаємося правильним шляхом».
Що стосується енергозбереження, А. Яценюк нагадав, що уряд прийняв
низку рішень щодо заміни газових котлів на ті, що працюють на інших видах
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пального: «Це те, що дасть нам можливість зменшувати залежність від Росії і
дійсно мати енергетичну незалежність».
Глава уряду звернувся до Міністерства фінансів прискорити виділення
коштів, «щоб максимально зменшувати енергетичну залежність від газу».
Щодо забезпечення вугіллям А. Яценюк зазначив, що за оцінками уряду
до кінця поточного року додатково потрібні близько 4 млн тонн вугілля.
Глава уряду повідомив, що перший вантаж вугілля – 84 тис. тонн, які
Україна закупила в Південно-Африканській Республіці, – сьогодні вже
перейшов Босфор.
«Звичайно, ціна набагато вища, ніж того вугілля, яке ми отримували з
Донецька і Луганська. Але російські терористи умисно розбомбили залізниці
й шахти, щоби в тому числі і створювати небезпеку для енергетичної
незалежності України», – сказав він.
«Тому ми диверсифікуємо постачання, робимо все, щоби не було
критичної ситуації на ринку електроенергетики, і забезпечуємо українські
ТЕЦ вугіллям», – підкреслив А. Яценюк.
Глава уряду також наголосив на необхідності фінансової дисципліни і
економного використання енергетичних ресурсів: «Часи непрості, економія
енергоресурсів дасть можливість заощадити кошти і легше пройти
опалювальний сезон» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.10).
***
У вівторок, 21 жовтня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк у рамках
робочої поїздки на Львівщину відвідав Міжнародний центр
миротворчості та безпеки в Яворові.
Глава уряду зазначив, що Міжнародний центр миротворчості та безпеки
– найбільш потужний військовий навчальний центр в Україні. Тут проходили
навчання близько 8 тис. військовослужбовців, які зараз виконують завдання в
зоні АТО: «Хлопці, які воюють зараз за незалежність України, як правило,
готуються в цьому Центрі».
А. Яценюк підкреслив, що для розвитку Центру необхідне додаткове
фінансування. Він зазначив, що провів з цього питання розмову з
начальником Центру полковником О. Остапчуком: «Треба додатково
профінансувати гуртожиток і медичне забезпечення». Глава уряду
повідомив, що на засіданні 22 жовтня Кабінет Міністрів прийме рішення про
виділення додаткових коштів для Міжнародного центру миротворчості та
безпеки до кінця року.
Бійці на полігоні продемонстрували А. Яценюку зразки зброї, які
знаходяться на озброєнні механізованих, спеціальних та інших підрозділів.
Курсанти показали навички стрільби зі стрілецької зброї та засобів
ближнього бою, а бійці 80-ї окремої аеромобільної бригади – технічні
можливості та навички керування БМП-1 (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 21.10).
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***
Ухвалений закон про вищу освіту передбачає абсолютно новий підхід
до фінансування державного замовлення. «Гроші ходять за студентом, а
не ректор бігає за міністром», – сказав Прем’єр-міністр України
А. Яценюк у вівторок, 21 жовтня, у Львові на зустрічі зі студентами
місцевих вузів.
А. Яценюк підкреслив, що Україна підписала й ратифікувала Угоду з
ЄС, проте від підписання Угоди до її реалізації – «дуже довгий і складний
шлях». Україна, за його словами, має стати частиною Європи, зокрема й
через якісні зміни в системі освіти.
Він нагадав, що ухвалений парламентом закон про вищу освіту
розроблявся, зокрема, ним та головою Комітету Верховної Ради з питань
освіти і науки Л. Гриневич понад два роки, іще під час перебування в
опозиції.
Закон, за його словами, «дає можливість вищим навчальним закладам
України відповідати європейським вимогам і стандартам». Закон передбачає
самоврядування вузів, самоврядування студентів.
Одна з основних цілей цього закону, підкреслив глава уряду, –
прив’язати ринок освіти до ринку праці (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 21.10).
***
В Украине официально стартовал отопительный сезон.
В большинстве областей, районов и городов Украины начался
отопительный сезон. В первую очередь тепло подключают к объектам
социальной сферы – школам, садикам, больницам. В конце недели
планируется обеспечить подачу тепла и жилищному фонду. Об этом сообщил
вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства В. Гройсман во время
рабочего визита Президента Украины в Днепропетровск.
«Мы планируем, что до конца недели в домах жителей Украины будет
тепло», – сказал В. Гройсман. Он отметил, что коммунальные службы уже
начали соответствующую работу, и поручение Президента по обеспечению
отопления в жилых домах и объектах соцсферы не позднее, чем в пятницу
текущей недели, будет выполнено в срок. Персональную ответственность за
своевременное начало отопительного периода будут нести председатели
областных государственных администраций. Контролировать ситуацию
будет Минрегион.
Напомним, что оперативно-диспетчерская служба Минрегиона работает
в круглосуточном режиме, куда по телефону 044 207 18 04 можно
обращаться по поводу проблем, которые возникают в процессе
отопительного
сезона
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 22.10).
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***
Уряд затвердив Концепцію і Стратегію реформування МВС.
Після розширеного засідання колегії МВС за участю Голови Верховної
Ради України О. Турчинова, під час якої Експертна Рада МВС презентувала
Основні заходи щодо реформування правоохоронного відомства, 22 жовтня
Кабінет Міністрів України затвердив Концепцію реформування МВС та
Стратегію. Крім того, Кабінет Міністрів затвердив ще три нормативних акти,
які поклали початок втіленню в життя положень Концепції реформи МВС.
Зокрема, уряд затвердив проект Закону України, який врегульовує
питання можливості ліквідації ряду підрозділів МВС: ГУБОЗ, транспортної
та ветеринарної міліції тощо.
Кабінет Міністрів України розглянув і затвердив проект постанови, яка
закріплює порядок ідентифікації працівників органів внутрішніх справ,
зокрема – шляхом носіння нагрудного знака. Це дозволить легко
ідентифікувати кожного працівника органів внутрішніх справ, який
перебуває при виконанні службових обов’язків.
Також було затверджене розпорядження Кабінету Міністрів України
щодо позбавлення підрозділів ДАІ функцій із надання адміністративних
послуг, запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього
руху, надання патрульній службі міліції повноважень державної
автомобільної інспекції із забезпечення безпеки дорожнього руху в
населених пунктах. Цим нормативним актом передбачено проведення
експерименту на базі ДАІ м. Хмельницький. У рамках експерименту
відбудеться об’єднання сил підрозділів ДАІ та патрульної служби в єдиний
підрозділ. Окрім цього, цей нормативний акт визначає завдання для МВС із
підготовки законодавчої бази для цього об’єднання в цілому у країні. Після
доопрацювання вищевказані нормативні акти будуть подані на підпис
Прем’єр-міністрові України.
Таким чином в Україні розпочата стратегічна реформа міліції. Завдяки їй
замість карального органу буде створено сучасне європейське правоохоронне
відомство, місія якого – служити та захищати (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.10).
***
Завдання уряду та Мінагрополітики – підвищити конкурентність
внутрішніх борошномелів та пекарів. Про це сказав міністр аграрної
політики і продовольства І. Швайка на брифінгу за результатами засідання
уряду 22 жовтня. «Це запорука продовольчої безпеки держави, нарощування
її економічного потенціалу. Тому ціни на хліб повинні приводитися до
ринкового рівня і вибудовуватися відповідна система компенсацій, яка б
гарантувала людям можливість отримати від держави ту допомогу, яка
потребується, для окремих категорій громадян», – заявив міністр.
Він наголосив, що утримання цін на хліб, яке здійснювалося у попередні
роки, було штучним та носило політичну мотивацію. «Такі заходи були
популістськими – вартість хліба та хлібопродуктів (з борошном,
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кондитерськими виробами) у споживчому кошику ніколи не перевищувала
10 %. У той же час вартість м’яса у споживчому кошику пересічного
громадянина – біля 30 %, молока та молокопродуктів – 31 %», – повідомив
міністр. Тому необхідністю сьогодні є реформування структурованості
внутрішнього споживчого ринку.
І. Швайка відзначив, що ціною такого штучного утримання споживчої
вартості хліба є повний дисбаланс відносин між виробниками та внутрішніми
переробниками, доведення хлібопекарської галузі до межі банкрутства:
«Системні обмеження призвели до неконкурентності борошномельних та
хлібопекарських
підприємств
порівняно
з
транснаціональними
зернотрейдерами, їх неспроможність формувати внутрішні ціни на зерно,
формувати запаси від урожаю до урожаю».
Він також зауважив, що негативна тенденція із ростом цін на сорти хліба
більш ніж на 1 % в окремих регіонах пов’язана з недостатньою роботою
місцевих органів влади щодо застосування важелів регулювання цін на хліб.
За його словами, повноваження, надані державним адміністраціям щодо
регулювання цін на хліб, і механізми однакові в усіх регіонах України
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.10).
***
Уряд пропонує ввести мораторій на будівництво поблизу об’єктів
національної і всесвітньої спадщини.
Кабінет Міністрів України на засіданні 22 жовтня 2014 р. схвалив проект
Закону України «Про введення мораторію на будівництво об’єктів в
охоронних (буферних) зонах і на прилеглих територіях об’єктів всесвітньої
спадщини, історично сформованих частинах населених пунктів, внесених до
Списку історичних населених місць України».
За словами міністра культури Є. Нищука, введення такого мораторію є
вимогою громадськості. «Уже тривалий час ми стикаємося із проблемою
незаконних забудівель на тих територіях, які відносяться до всеукраїнської і
світової спадщини. Перш за все це стосується Київської, Львівської,
Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей і міста Києва, де
розташована переважна більшість об’єктів всесвітньої спадщини. Водночас
це є і зобов’язанням України перед ЮНЕСКО, – зазначив міністр і додав, що
схвалення законопроекту – це важливий крок, який дозволить зберегти
історичні місця у первинному вигляді. – Цим Законом ми демонструємо, що
дійсно цінуємо свою історію і свою спадщину, і що ми співзвучні з
європейськими законами».
Прийняття законопроекту дозволить забезпечити збереження об’єктів
всесвітньої культурної спадщини, а також прискорити розроблення та
затвердження меж і режимів використання зон охорони пам’яток культурної
спадщини, охоронних (буферних) зон та історичних ареалів населених місць,
занесених до Списку історичних населених місць України, їх фіксацію у
містобудівній та землевпорядній документації, що забезпечить доступність
відомостей про обмеження і заборони провадження на цих територіях
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господарської діяльності та можливість планування суб’єктами
господарювання
господарської
діяльності
(Урядовий
портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 22.10).

ПОЛІТИКА
Вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам
Г. Эттингер сообщил, что Украина и РФ согласились с тем, что цена на
газ для Украины до конца марта составит 385 долл. за тысячу
кубометров. «Она (цена) гарантируется российскими партнерами и не может
меняться в одностороннем порядке», – сообщил он после трехсторонних
переговоров в Брюсселе.
Согласно словам еврокоммисара, помимо определения цены, стороны
сошлись во мнении, что до конца марта будет отменен принцип «бери или
плати». Г. Эттингер утверждает, что объемы и время поставок газа будут
определяться украинской стороной при условии предоплаты. «Нафтогаз
Украины» может заказывать объемы газа, получать счет от "Газпрома" и
получать объемы газа, которые он оплатил», – пояснил вице-президент ЕК.
В свою очередь, российская сторона поставила вопрос об объемах
закупок газа. Г. Эттингер сообщил, что есть понимание по поводу того, что
разумным будет поставка для «Нафтогаза Украины» 4 млрд куб. м после
предоплаты.
Вместе с тем, пока отсутствуют гарантии финансирования закупки
данных объемов газа. По словам Г. Эттингера, за 5 рабочих дней
ЕК намерена выяснить вопрос оплаты.
Кроме того, «Нафтогаз», несмотря на процесс в Стокгольмском
арбитражном суде, обязуется оплатить 1,3 млрд долл. за поставленный газ
ноября-декабря прошлого года и с марта нынешнего. По словам
Г. Эттингера, всего до конца этого года «Нафтогаз» заплатит «Газпрому»
3,1 млрд долл. Г. Этингер отметил, что эта сумма будет либо частью долга
украинской стороны российской, либо полностью погасит существующий
долг, размер которого будет определен Стокгольмским арбитражем.
Также работа продолжается над двумя проектами соглашений. Первое
соглашение является политическим и должно быть подписано двумя
министрами, второе же – бизнес-соглашение, которое будет подписано
главами «Газпрома» и «Нафтогаза». «Мы достигли прогресса и подготовим к
следующей неделе все, чтобы в случае положительного результата обе
стороны смогли подписать соглашения», – подчеркнул Г. Эттингер.
Напомним, что по сообщениям «Минфина», Еврокомиссия предложила
свое посредничество при покупке российского газа для Украины.
Следующий раунд газовых переговоров пройдет 29 октября в Брюсселе
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 22.10).
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***
Доход "Нафтогаза Украины" от транзита российского газа в Европу
не будет засчитываться в счет долга перед "Газпромом". Об этом заявил
министр энергетики РФ А. Новак, комментируя принятие Госдумой
законопроекта, который даст возможность "Газпрому" производить
взаимозачет с "Нафтогазом Украины".
В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности
Украины Ю. Продан после окончания трехсторонних газовых переговоров в
формате Украина-Евросоюз-РФ в Брюсселе выразил удивление нежеланием
российской стороны подписывать юридически обязующий документ в
рамках газовых договоренностей. «Меня очень удивляет, когда министр
(Новак – ред.) говорит: «Подпишите юридически не обязующий документ».
Это прямая цитата … Мы очень надеемся, что все же будет подписан
юридически обязующий документ – это позиция Украины, позиция ЕК, наша
общая позиция», – сказал Ю. Продан.
Ю. Продан отметил, что нужна четкая документальная фиксация всех
переговорных позиций, которые расходятся с действующим контрактом
между "Нафтогазом" и "Газпромом" от 2009 г. – к примеру, по принципу
«бери, или плати» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. –
21.10).
***
Россия и Украина могут начать обсуждать «летний пакет» по газу
в марте-апреле 2015 г., сообщает РИА Новости со ссылкой на главу
Министерства энергетики России А. Новака. Такое заявление он сделал
после трехсторонней встречи по газу в формате Россия-Украина-ЕС.
«Пока мы этот вопрос («летнего пакета» – ред.) не обсуждали. Мы
считаем, что сначала нужно решить вопрос, безусловно, текущих поставок
для прохождения зимы. На мой взгляд, к этому вопросу можно будет
вернуться в марте-апреле месяце», – отметил министр (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 22.10).
***
Россия не рассматривает вариант, при котором газ для Украины
будет покупать европейская компания-посредник, заявил глава компании
"Газпром" А. Миллер в интервью российским СМИ, передает РБКУкраина.
«Также не рассматривается вопрос в отношении того, что будет
закупаться газ для Украины какой-то европейской компанией на границе
России и Украины. Весь газ, который поставляется в Европу, соответственно,
поставляется по контракту, где пункты сдачи находятся за пределами
Украины, соответственно, что касается потребностей самой Украины, у нас
есть действующий контракт, в рамках которого мы будем работать», – заявил
А. Миллер (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 22.10).
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***
Комитет Европейского парламента по вопросам международной
торговли поддержал предложение Еврокомиссии продлить автономные
торговые преференции Евросоюза для Украины.
Об этом из Страсбурга сообщил докладчик, депутат Европарламента
Г. Ландсбергис (Литва) по результатам заседания.
«Все прошло хорошо, как и ожидалось. Мы проголосовали «за». На
заседании присутствовали около 40 депутатов, и только 5 проголосовали
против. Есть широкий консенсус по поддержке Украины, и я даже скажу:
широкий европейский консенсус по поддержке Украины», – сообщил
Г. Ландсбергис.
Однако, по его словам, было и сопротивление со стороны радикалов,
которые «смогли привести пять человек».
«Выступила Мари Лэ Пен (Франция), которая просила отклонить
документ в целом. Но никто не отреагировал», – отметил Г. Ландсбергис.
Голосование доклада в рамках пленарного заседания состоится в
четверг, 23 октября. В докладе Европарламента предлагается «одобрить свою
позицию в первом чтении, основываясь на предложении Еврокомиссии».
Напомним, 16 сентября Верховная Рада вместе с Европарламентом
ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом,
включая создание зоны свободной торговли.
Как сообщал «Минфин», ранее продление торговых преференций было
заблокировано на уровне комитета ЕП, а впоследствии глава украинского
МИД П. Климкин напомнил представителю Еврокомиссии о том, что
Украина рассчитывает на расширение доступа на рынки Европейского Союза
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 21.10).
***
Украина обратилась в Европейский Союз с просьбой выделить новый
кредит в размере 2 млрд евро, подтвердили в Европейской комиссии. ЕС
рассмотрит возможность выделения этой суммы совместно с
Международным валютным фондом, сообщает Reuters со ссылкой на
представителя Еврокомиссии.
В минувшую пятницу в ходе встречи европейских лидеров с
Президентом Украины П. Порошенко в Милане обсуждались вопросы
увеличения макрофинансовой помощи для Украины. Однако пока речь не
идет о выделении Украине кредита в 2 млрд евро, заявил по итогам
переговоров президент Еврокомиссии Ж. М. Баррозу.
Согласно данным The Wall Street Journal, в начале октября
П. Порошенко обратился к Ж. М. Баррозу с просьбой выделить Украине
кредит в размере 2 млрд евро. Однако тогда европейские чиновники
неофициально говорили, что Киев вряд ли может рассчитывать на такую
сумму. Они назвали более реалистичной сумму в 1 млрд евро.
Напомним, ранее Европарламент одобрил пакет помощи ЕС Украине в
размере 11 млрд евро. Часть из этих средств страна уже получила
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(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 22.10).
***
Международная правозащитная организация Human Rights Watch
(HRW) обвинила украинскую армию в применении кассетных боеприпасов
при обстреле густонаселенных районов Донецка. В пресс-релизе,
обнародованном во вторник, 21 октября, подчеркивается, что использование
таких вооружений в густонаселенных районах противоречит международным
правилам ведения войны, поскольку кассетные боеприпасы являются
оружием неизбирательного действия, и может быть равносильно военному
преступлению.
В документе отмечается, что в ходе недельного расследования на
востоке Украины HRW зафиксировала факты широкого использования
кассетных боеприпасов в боях между армией Украины и пророссийскими
сепаратистами в более чем десяти городских и сельских районах. В прессрелизе отмечается, что хотя во многих случаях невозможно установить, кто
именно несет ответственность за применение этого оружия, обнаружены
улики, свидетельствующие о том, что армия Украины использовала
кассетные боеприпасы при обстреле Донецка 2 и 5 октября. В результате
одного из обстрелов был убит швейцарский сотрудник Красного Креста.
«Вызывает настоящий шок тот факт, что оружие, запрещенное
большинством государств, столь широко применяется на востоке Украины.
Украинские власти должны незамедлительно обещать не использовать
кассетные боеприпасы и присоединиться к договору о запрещении этого
оружия», – заявил эксперт HRW по вооружениям М. Хизнай.
Согласно газете The New York Times, целый ряд врачей, оказывавших
медицинскую помощь пострадавшим, также подтвердили, что характер
ранений свидетельствует о том, что они вызваны кассетными боеприпасами
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 22.10).
***
ФРГ настаивает на проверке информации HRW о возможном
использовании кассетных боеприпасов на востоке Украины.
Берлин не располагает собственной информацией о возможном
использовании кассетных боеприпасов в военных действиях на востоке
Украины, в котором Киев обвинила международная правозащитная
организация Human Rights Watch. Об этом в среду, 22 октября, сообщил
уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству
с Россией Г. Эрлер в эфире немецкого телеканала ARD.
Однако информация о применении в Донбассе запрещенного оружия
заслуживает внимания, поскольку поступила из заслуживающего доверия
источника, отметил далее политик. Поэтому, по его словам, правительство
ФРГ призывает «в любом случае провести международную независимую
проверку» этих данных.
«Подобные преступления не должны оставаться безнаказанными», –
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заявил Г. Эрлер, добавив, что в расследовании возможного использования
кассетных бомб заинтересованы все стороны конфликта (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 22.10).
***
ЦВК запевняє, що надрукованих виборчих бюлетенів вистачить на
всіх бажаючих проголосувати.
Відповідно до ч. 8 ст. 80 Закону України «Про вибори народних
депутатів України» виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці
виготовляються у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців,
які включені до списку виборців на відповідній виборчій дільниці
відповідного одномандатного округу з урахуванням кратності розміщення
виборчих бюлетенів в межах поліграфічного листа при їх виготовленні. Про
це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.
Постановами від 26 вересня 2014 р. № 1224 та від 1 жовтня 2014 р.
№ 1420 ЦВК затвердила форму, колір та текст виборчого бюлетеня
відповідно багатомандатного та одномандатних виборчих округів.
Зазначеними постановами було встановлено, що виборчі бюлетені
виготовляються для кожної звичайної та закордонної виборчої дільниці у
кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, які за даними
Державного реєстру виборців станом на 26 вересня 2014 р. відносяться до
відповідної виборчої дільниці, з можливим відхиленням зазначеної кількості
з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах
поліграфічного листа при їх виготовленні.
Замовлення на виготовлення цих бюлетенів Комісія розмістила на двох
державних підприємствах, а саме – Державному підприємстві
«Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» та
Банкнотно-монетному дворі Національного банку України.
Станом на 26 вересня 2014 р., згідно з даними Державного реєстру
виборців, кількість виборців з виборчою адресою в Україні (без врахування
Автономної Республіки Крим та м.Севастополь) становила 34 044 311 осіб.
Виходячи з цього, ЦВК замовила наступну кількість виборчих
бюлетенів: для голосування в загальнодержавному виборчому окрузі –
34 558 672 штуки; для голосування в одномандатних виборчих округах –
34 141 856 штук.
Різниця в цих цифрах пов’язана з декількома факторами.
1. В замовленні для багатомандатного виборчого округу враховані
112 закордонних виборчих дільниць, для яких виготовлено 467584 бюлетені.
2. Різною кратністю розміщення виборчих бюлетенів на поліграфічному
листі при їх виготовленні. Так, при виготовленні бюлетеня для
загальнодержавного виборчого округу кратність становила 4 – тобто чотири
бюлетеня на поліграфічному листі, а при виготовленні бюлетеня для
одномандатних виборчих округів – від 3 до 12 – в залежності від довжини
бюлетеня.
Є ще важливі моменти, які впливають на замовлення виборчих
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бюлетенів.
1. Окружними виборчими комісіями утворено 57 виборчих дільниць на
тимчасовій основі, для яких будуть замовлені виборчі бюлетені.
2. 21 жовтня був останній день, коли виборець мав можливість
тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси.
Нині вже є уточнені списки виборців, які будуть проаналізовані в
Центральній виборчій комісії, і у разі необхідності будуть зроблені додаткові
замовлення виборчих бюлетенів для окремих дільниць.
Остаточна зведена інформація про кількість виборчих бюлетенів для
голосування у загальнодержавному окрузі та для голосування в
одномандатних округах, відповідно до ч. 5 ст. 81 Закону України «Про
вибори народних депутатів України», буде оприлюднена на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії не пізніш як за один день до дня
голосування.
З метою здійснення контролю за виготовленням виборчих бюлетенів для
голосування на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня
2014 р. Центральна виборча комісія постановою від 26 вересня 2014 р.
№ 1223 утворила контрольну комісію, до складу якої увійшли представники
4 політичних партій: політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,
Партії регіонів, політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»,
політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)
В. Кличка» (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 22.10).
***
За достроковими виборами до Верховної Ради України
спостерігатиме 2321 закордонний спостерігач. Про це на брифінгу
повідомив речник Міністерства закордонних справ України Є. Перебийніс,
передає кореспондент УНН. «Загальна кількість офіційних спостерігачів від
іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах
народних депутатів України складає 2321 особа: 304 від 21 іноземної
держави та 2917 – від 29 міжнародних організацій», – сказав він.
Також Є. Перебийніс зазначив, що від ОБСЄ було зареєстровано
729 спостерігачів (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2014. – 22.10).
***
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не может своими
решениями менять порядок голосования, в том числе, военнослужащих.
Об этом заявил глава ЦИК М. Охендовский на брифинге вечером во
вторник, 21 октября.
«ЦИК не имеет абсолютно никакой возможности своими решениями
менять порядок голосования, в том числе военнослужащих, документы, на
основании которых могут быть получены избирательные бюллетени,
поскольку это прямо предусмотрено самим законом о выборах народных
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депутатов Украины», – сказал М. Охендовский. По его словам,
соответствующие изменения в закон может вносить только Верховная Рада
Украины. Между тем, глава ЦИК напомнил, что парламент не смог принять
соответствующие изменения в избирательное законодательство.
«Вместе с тем, ЦИК еще накануне принял ряд решений, которые
существенно упрощают механизм изменения места голосования для
избирателей из Донецкой и Луганской областей», – напомнил
М. Охендовский, отметив, что для этого избирателям было достаточно
предоставить только паспорт гражданина Украины без дополнительных
документов, которые требуются от других избирателей.
По словам главы ЦИК, почти 10 тыс. военнослужащих воспользовались
возможностью изменить место голосования – более 5 тыс. в Донецкой и
более 4 тыс. в Луганской областях. «В целом мы можем говорить о почти
10 тысячах военнослужащих, которые воспользовались возможностью
сменить место голосования и теперь, безусловно, будут включены в списки
избирателей на избирательных участках и смогут принять участие в
голосовании», – пояснил М. Охендовский.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее глава Верховной Рады Украины
А. Турчинов заявлял, что Центральная избирательная комиссия и
Министерство обороны способны обеспечить возможность голосования на
внеочередных выборах в Раду военных в зоне проведения
антитеррористической
операции
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 22.10).
***
Один з лідерів «Опозиційного блоку» Н. Шуфрич заявив про те, що
влада визначає кандидатів, які повинні виграти вибори. Про це він
повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН з
посиланням на прес-службу політичного блоку.
«Влада, в особі Жванії, який є ідеологом цих дострокових виборів, і
одним з координаторів провладного блоку, намагаються встановити
результати виборів ще до виборів. Визначають кандидатів, які повинні
виграти», – сказав Н. Шуфрич.
Політик поінформував, що він поїде на Донбас для того, щоб зустрітися
з жителями і запевнити їх у тому, що люди не повинні відчувати почуття
страху, і обов’язково піти на вибори і проголосувати. Якщо вони цього не
зроблять – то влада вже готується проголосувати замість них. «Сьогоднішня
ситуація обов’язково повинна викликати реакцію Президента України. Я
розумію, що рейтинги влади, які похитнулися, особливо в умовах глибокої
соціальної кризи і того, що відбувається в країні, не вселяє владі надію на
очікуваний результат. Це перші вибори при президентові Порошенко, я
думаю, що престиж держави, відповідальність за державу повинні
домінувати перед особистими амбіціями однойменного блоку», – резюмував
політик (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
22.10).
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***
Близько 76,5 % опитаних громадян готові взяти участь у
позачергових виборах до Верховної Ради України. Про це свідчить
соціологічне опитування, проведене Інститутом соціальної та політичної
психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів
України, передає УНН.
Традиційно виборці є активнішими на Заході та в Центрі України.
Кількість бажаючих прийти на виборчі дільниці і проголосувати перевищує
83 %. Тоді як на Сході – 66 % та Півдні – 70 %.
Як показують результати соціологічного опитування, активність
виборців істотно залежить від віку: чим вони старші, тим більше схильні
голосувати.
Опитування проводилося методом інтерв’ювання з 9-13 жовтня 2014 р.
за вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком від 18 років і
старше. Опитано 2000 респондентів у 152 населених пунктах (з яких 71 –
міські, 81 – сільські) усіх регіонів України за винятком АР Крим та
територій, не контрольованих українською владою. Похибка вибірки
становить 3,2 % (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 22.10).
***
Близько 4 % українців готові взяти гроші за свій голос на
парламентських виборах. Утім, просять за це не менше 500 грн. Про це
повідомила на брифінгу директор Фонду «Демініціативи ім. Ілька Кучеріва»
І. Бекешкіна, передає УНН.
Близько 87 % опитаних не будуть брати гроші за свій голос у виборах.
«Особисто голосувати за гроші не готові 87 %, відсоток «розумних», які
візьмуть гроші від тих, за кого і так проголосують – 3 %. Готові взяти, якщо
влаштує сума 4 %. Але сама сума виросла. Тепер за голос хочуть понад
500 гривень», – повідомила І. Бекешкіна.
Разом з тим, зазначила І.Бекешкіна, ситуацію на мажоритарних округах
важко спрогнозувати. «Лише 5 % респондентів відповіли, що знають
виборців на своєму округу, знають багатьох – 12 % опитаних, кількох
головних – 23 %, а не знають взагалі нікого – 47 %», – свідчать дані
опитування Фонду «Демініціативи» (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 22.10).

ЕКОНОМІКА
Україна у цьому році збере 63 млн тонн зернових культур і з них –
27 млн тонн кукурудзи. Такий прогноз озвучив генеральний директор
Української аграрної конфедерації С. Стоянов, передає УНН з посиланням на
УАК.
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За повідомленням УАК, станом на сьогодні до збирання ще залишається
1,88 млн га кукурудзи і, за розрахунками С. Стоянова, аграрії можуть ще
зібрати 12,3 млн тонн цієї культури. При цьому валовий збір кукурудзи може
становити 27 млн тонн.
Таким чином, підкреслив гендиректор УАК, валовий збір зерна в Україні
складе понад 63 млн тонн у вазі до доробки без урахування Криму.
Нагадаємо, станом на 20 жовтня в Україні намолочено 51,2 млн тонн
зерна на площі 12,8 млн га при середній врожайності 39,9 ц/га. Крім того,
намолочено соняшника майже 9,2 млн тонн, сої – 3,2 млн тонн.
За прогнозами Мінагрополітики, у 2014 р. Україна може зібрати 64 млн
421
тис.
тонн
зернових
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 22.10).
***
Госконцерн "Укроборонпром" заключил с некими международными
партнерами контракт на 1,5 млрд долл. Об этом заявил гендиректор
объединения Р. Романов на брифинге в Киеве, сообщает издание "Сегодня".
«На прошлой неделе у нас были партнеры, которые за неделю посетили
наши предприятия. Результат работы – перспективный контракт на порядка
1,5 миллиарда долларов», – рассказал Р. Романов. Подробности глава
концерна не привел.
"Укроборонпром" объединяет более ста предприятий. В его структуре
выделены такие направления, как авиастроение и авиаремонт, высокоточное
вооружение и боеприпасы, бронетанковая, автомобильная и специальная
техника, судостроение, радиолокация, радиосвязь и системы ПВО
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 22.10).
***
Підприємства України впродовж січня-вересня поточного року
виконали обсяг будівельних робіт на 34, 4 млрд грн. Про це свідчать дані
Державної служби статистики України, передає УНН.
Однак, за повідомленням, вказаний показник не містить даних
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і
м. Севастополя.
Зокрема, обсяг виконаних робіт у сфері будівництва житлових та
нежитлових споруд становить 16,7 млрд грн, що у порівнянні з минулим
місяцем більше на 2 млрд грн.
Нагадаємо, згідно з даними рейтингу «ТОП-100. Найбільші компанії
України», найбільшою будівельною компанією України (житлове та
комерційне будівництво) за підсумками 2013 р. залишається «Київміськбуд».
Наразі найбільша столична будівельна компанія «ХК «Київміськбуд»
веде будівельні роботи на 19 майданчиках. Попри нестабільну економічну
ситуацію в країні, «ХК «Київміськбуд» оголосив про проведення акції
«Осінні знижки», у рамках якої інвестори мають змогу отримати до 15 %
знижки
на
квартири
(Українські
Національні
Новини
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(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 21.10).
***
Компания Holtec International (США) приступает к строительству
сухого хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) на
площадке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), сообщает
пресс-служба станции.
«Работы будут выполнять украинские строительные компании
ООО «ЮТЭМ-Инжиниринг» и корпорация «Укртрансбуд», с которыми
Holtec International в августе подписала договор на предоставление услуг по
выполнению строительных, монтажных и пуско-наладочных работ», –
сообщила пресс-служба ГСП «ЧАЭС».
После передачи площадки от ЧАЭС к исполнителю работ (которая была
запланирована на 6-12 октября), на месте строительства должны стартовать
подготовительные общестроительные работы.
«Параллельно с этим ведется разработка проектов выполнения работ,
оформляются соответствующие допуски и уже в середине ноября начнутся
масштабные работы по продолжению строительства ХОЯТ-2. Одновременно
в течение октября-декабря 2014 года будут проведены работы по
обследованию и испытанию существующего оборудования, которое было
поставлено и смонтировано предыдущим подрядчиком строительства ХОЯТ2», – отмечено в сообщении.
Завершение строительства ХОЯТ-2 предусматривает модификацию
существующих конструкций с целью повышения безопасности.
«Все процессы обращения с тепловыделяющими сборками (ТВС),
включая прием, выгрузку, резку, сушку, упаковку, герметизацию и
перемещение на длительное хранение, будут полностью автоматизированы»,
– резюмируют в ГСП «ЧАЭС».
Напомним, строительство ХОЯТ-2 является необходимым условием для
вывода из эксплуатации блоков ЧАЭС. Топливо с энергоблоков ЧАЭС до сих
пор хранится в бассейнах выдержки.
ХОЯТ-2 обеспечит прием и хранение в течение 100 лет более 21 тыс.
ТВС РБМК-1000 при продуктивности 2,5 тыс. ТВС в год.
Ранее сообщалось, что Holtec International завершит строительство
хранилища отработанного ядерного топлива № 2 (при Чернобыльской АЭС)
не ранее ноября 2016 г.
Holtec International является генеральным подрядчиком строительства
хранилища (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 22.10).
***
Россельхознадзор с 22 октября запретил ввоз овощей и фруктов из
Украины.
Россельхознадзор «выразил серьезную обеспокоенность в связи с
поставками небезопасной растительной продукции с Украины и напомнил,
что обратился к Госветфитослужбе Украины с просьбой до 21 октября 2014 г.
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дать информацию об объемах выращенной в текущем году в Украине
продукции и площадях, занятых под отдельные культуры в каждой ее
области». Российское ведомство потребовало предоставить гарантии
украинского происхождения растительной продукции, поставляемой
Украиной в Россию.
«Это связано с тем, что резкое увеличение объемов поставок
растительной продукции с Украины, а также отсутствие или намеренное
удаление маркировки с ее упаковки свидетельствует о ее неукраинском
происхождении, и может объясняться поставкой растительных грузов из
Европейского Союза, подпадающих под ответные санкции России», –
поясняет Россельхознадзор.
Россельхознадзор не получил ответа на свои запросы от
Госветфитослужбы Украины, поэтому с 22 октября вводит запрет на
поставку из Украины всех видов подкарантинной растительной продукции
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 21.10).
***
У вересні 2014 р. підприємства та орагізації Києва використали
природного газу 102,5 млн кубометрів, що в 2,1 раза менше проти вересня
2013 р. Про це повідомили УНН у Головному управлінні статистики у
м. Києві.
У відомстві також поінформували, що у вересні 2014 р. підприємствами
та організаціями м. Києва було використано вугілля кам’яного –
24,8 тис. тонн, що на 22 % менше, ніж торік, газойлів (палива дизельного) –
16,6 тис. тонн, що менше на 11,8 %, бензину моторного – 5,8 тис. тонн або на
16,7 % менше проти вересня 2013 р.
Нагадаємо, голова правління НАК «Нафтогаз України» А. Коболєв
назвав чотири умови, за яких реально пройти зимовий сезон без газу з Росії.
За його словами, це можливо: за умови повного завантаження реверсних
потужностей через Словаччину, за умови незначного завантаження
угорського напрямку, за умови середнього завантаження польського
напрямку, і за умови економії 25 % споживання газу (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 21.10).
***
В Ильичевский порт прибывает первое судно с грузом
энергетического угля из Южно-Африканской Республики (порт
отправления – Ричардс-Бэй). Об этом сообщили в пресс-службе
Мининфраструктуры.
Всего Украина импортирует 1 млн тонн угля ЮАР. Соответствующее
соглашение было одобрено Кабинетом Министров.
Как сообщалось 10 октября, Украина ожидает первую партию угля из
Южно-Африканской республики объемом 75 тыс. тонн. Об этом сообщил
журналистам в среду министр энергетики и угольной промышленности
Украины Ю. Продан.
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Напомним, правительство Украины заключило договор с ЮАР на
поставку около миллиона тонн угля, первую партию объемом 250 тыс. тонн
рассчитывает получить в октябре (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 22.10).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Национальный банк Украины 20 октября 2014 г. предоставил семи
банкам 516,4 млн гривен рефинансирования для поддержки ликвидности,
сообщает пресс-служба Нацбанка.
Средства предоставлены по средневзвешенной процентной ставке в
размере 17,5 % годовых через постоянно действующую линию
рефинансирования (кредиты овернайт).
Отметим, это самая крупная сумма рефинансирования, которую Нацбанк
предоставлял украинским банкам в форме кредитов овернайт в один
операционный день в текущем месяце.
Как сообщал «Минфин» ранее, 8 октября НБУ предоставил банкам
2 млрд грн путем проведения тендера по поддержке ликвидности и
240,2 млн грн – через кредиты овернайт (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 22.10).
***
В Украине против владельцев и руководителей банков открыто
115 уголовных дел, об этом сообщил заместитель директорараспорядителя ФГВФЛ А. Оленчик. По его словам, в рамках работы Фонда
с неплатежеспособными банками согласно основных принципов
эффективных
систем
страхования
депозитов,
подготовленных
Международной ассоциацией страховщиков депозитов и Базельским
комитетом по банковскому надзору, страховщик депозитов, который
занимается выведением банков с рынка, обязан анализировать, в том числе,
влияние на состояние банка действий или бездействия должностных лиц или
собственников существенного участия банков.
«В этом направлении Фонд активно проводит деятельность с
правоохранительными органами, и на сегодняшний день ведется
115 действующих уголовных производств в отношении владельцев и топменеджеров банков, находящихся под юрисдикцией Фонда», – говорится в
сообщении пресс-службы.
Как сообщал «Минфин» ранее, Национальный банк намерен продолжить
политику очищения банковского рынка от неплатежеспособных и схемных
банков, а системным финансовым учреждениям регулятор готов оказать
поддержку
в
случае
возникновения
проблем
(Минфин.com.ua
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(http://minfin.com.ua). – 2014. – 22.10).
***
Угроза дефолта в Украине в следующем году составляет около 50 %.
Такое мнение во время круглого стола высказал бывший заместитель
председателя НБУ А. Савченко.
Он также добавил, что, по его прогнозам, она составляет 50 %, однако
может и увеличиваться.
А. Савченко отметил, что избежать дефолта Украина сможет только,
если в этом году начнутся реформы.
В свою очередь главный финансовый аналитик РА «Эксперт-Рейтинг»
В. Шапран отметил, что оценки международных агентств по этому вопросу
очень пессимистичные. Он также отметил, что сегодня вопрос дефолта уже
перешел из экономического в политическую плоскость и в плоскость
отношений с международными финансово-кредитными организациями.
«Судя по риторике МВФ… Фонд не собирается прекращать поддержку
страны», – добавил он. В. Шапран отметил, что в целом такого дефолта как в
1998 г. не будет. «Думаю, что до такого мы не доживем, но, конечно, все
будет зависеть от ситуации в реальном секторе», – отметил он (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 22.10).
***
Падение на 50 % выпуска шоколада в Украине и проблемы в
африканских странах с экспортом какао из-за вируса Эбола дают
основания для огромного подорожания шоколадных изделий, пишет
BusinessUA.
За сентябрь месяц производство шоколада, готовых пищевых продуктов,
в которых присутствует какао, по Украине составило 17,5 тыс. тонн, что на
49 % меньше сентября 2013 г. и на 11 % меньше августовских показателей
2014 г., информирует Госстат.
В течение 2014 г. производство шоколада уменьшилось на 27,1 % по
сравнению с прошлым годом, до 164 тыс. тонн.
Международная ситуация, сокращение производства в два раза,
инфляция являются факторами, которые будут стимулировать к
значительному удорожанию цены на шоколад (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 22.10).
***
Одна из крупнейших украинских аграрных групп «Кернел» завершила
2014 финансовый год (ФГ, июль-2013-июнь-2014) с чистым убытком
$98,3 млн против чистой прибыли $111,6 млн в 2013ФГ.
Как сообщается в годовом отчете холдинговой компании группы Kernel
Holding SA (Люксембург) во вторник, ее выручка сократилась на 14,4 % – до
$2,393 млрд, EBITDA – на 22,4 %, до $223 млн. Операционная прибыль
компании за отчетный период составила $128,7 млн, что на 35,9 % ниже
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прошлогоднего показателя, валовая прибыль – $408,2 млн (на 9,4 % ниже).
Компания отмечает, что нынешняя политическая ситуация в Украине
оказала негативное влияние на деловую активность в стране. Падение цен на
сырьевые товары и девальвация гривни отразились на финансовых
результатах группы.
По данным компании, доход от продаж наливного подсолнечного масла
в 2014 ФГ сократился на 29,4 % – до $1,079 млрд, бутылированного – на
27,4 %, до $132,6 млн.
Совокупный финансовый долг компании на конец отчетного периода
оценивается в $749,4 млн против $734,1 млн на конец 2013 ФГ.
Общий земельный банк компании составляет 389 тыс. га.
Как сообщалось, по итогам 2014 финансового года «Кернел» увеличил
продажи зерна на 40,5 % – до 4,225 млн тонн. При этом продажи наливного
подсолнечного масла по итогам года сократились на 11,5 %, до
920,289 тыс. тонн, бутылированного – на 12,8 %, до 94,364 тыс. тонн.
«Кернел» – вертикально интегрированная компания, работающая в
агропромышленном секторе Украины с 1994 г. Производит сахар,
подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию бутилированного масла в
стране под торговыми марками «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Золота»,
экспорт масла и зерновых, а также предоставляет услуги по хранению
зерновых
и
масличных
культур
на
элеваторах
(Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 21.10).
***
Самопроголошена влада Криму веде переговори щодо поставок вугілля
з самопроголошеної «ДНР». Про це з посиланямм на РІА «Новини»
повідомляє УНН.
«20 жовтня відбулися продуктивні переговори. Сподіваюсь, що ми
найближчим часом отримаємо гарні пропозиції з гарною ціною на поставки
вугілля в Крим», – цитує агенція так званого міністра палива і енергетики
Криму С. Єгорова. Раніше, повідомив він, у Криму збиралися підписати
договори про поставки вугілля з деякими російськими регіонами через
дефіцит вугілля, яке раніше постачалося з материкової частини України. Але
так званий прем’єр-міністр «ДНР» О. Захарченко пообіцяв взяти під свою
опіку управління шахтами і зайнятися продажем вугілля в Росію.
На осінньо-зимовий період півострову потрібно щонайменше 60 тис. тон
вугілля, половину з якого споживають бюджетні організації (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 21.10).
***
Госдолг государств еврозоны увеличился с 89 % ВВП на конец 2012 г.
до 90,9 % на конец 2013-го, а в ЕС – с 83,5 % до 85,4 % ВВП. Об этом
свидетельствуют данные Eurostat.
При этом дефицит бюджета 10 из 28 стран ЕС в 2013 г. оказался больше
3 % ВВП, а в шести государствах было заметно превышено пороговое
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значение отношения госдолга к ВВП в 60 %.
По информации европейского статистического агентства, дефицит
бюджета стран еврозоны и ЕС за 2013 г. сократился, в то время как уровень
госдолга – вырос.
Как указывают обновленные данные агентства, дефицит бюджета в
еврозоне сократился с 3,6 % ВВП в 2012 г. до 2,9 % в 2013 г., а в ЕС – с 4,2 %
до 3,2 % ВВП.
Вместе с тем уточняется, что в 2013 г. только в Люксембурге и Германии
был зафиксирован профицит бюджета (0,6 % ВВП и 0,1 % ВВП
соответственно). Наиболее заметный дефицит бюджета отмечен в Словении
(14,6 % ВВП), Греции (12,2 %), Испании (6,8 %), Великобритании (5,8 %) и
Ирландии (5,7 %).
Самое низкое отношение госдолга к ВВП – в Эстонии (10,1 %), Болгарии
(18,3 %), Люксембурге (23,6 %), Румынии (37,9 %) и Латвии (38,2 %). В
шести странах госдолг в 2013 г. превышал 60 % ВВП – это Греция (174,9 %
ВВП), Португалия (128,0 %), Италия (127,9 %), Ирландия (123,3 %), Бельгия
(104,5 %) и Кипр (102,2 %) (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
22.10).
***
Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинги
семи крупнейших финансовых институтов России вслед за объявлением
о снижении кредитного рейтинга РФ с Baa1 до Baa2, пишет РИА
Новости.
В список вошли «Сбербанк» (Россия), «Банк ВТБ» (Россия),
«Газпромбанк», «Россельхозбанк», Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию, «Внешэкономбанк», а также «Альфа-Банк» (Россия).
Прогноз по долгосрочным рейтингам этих учреждений является
негативным.
Напомним, в субботу агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг
России с Baa1 до Baa2. В числе причин понижения рейтинга страны
агентство указало разворачивающийся кризис в Украине.
Помимо этого, эксперты Moody’s прогнозируют «постепенное, однако
непрерывное уменьшение валютных резервов страны», спровоцированное
оттоком капиталов, трудностями в доступе заемщиков к международным
рынкам кредитования, а также падением цен на нефтепродукты
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 22.10).
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