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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Попередні результати парламентських виборів
Відповідно до даних Центральної виборчої комісії, оприлюднених на
офіційному сайті ЦВК, станом на 12.03 28 жовтня за результатами
опрацювання 87,71 % протоколів по Україні, за «Народний фронт»
проголосувало 22,12 % виборців, за «Блок Петра Порошенка» – 21,72 %, за
«Об’єднання ―Самопоміч‖» – 10,93 %, за «Опозиційний блок» – 9,40 %, за
Радикальну партію Олега Ляшка – 7,47 %, за «Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»
–
5,70
%
(Центральна
виборча
комісія
(http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp300pt001f01=910.html). – 2014. – 28.10).

В парламент проходять 7 партій – перші результати
Національного екзит-полу
Згідно з даними Національного екзит-полу, за результатами виборів, що
відбулися 26 жовтня в Україні, станом на 18:00 до парламенту проходять 7
політичних партій. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, за «Блок Петра Порошенка» віддали свої голоси 23 % опитаних; за
«Народний фронт» – 21,3 %; за Об'єднання «Самопоміч» 13,2 %, за
«Опозиційний блок» – 7,6 %; за «Радикальну партію», – 6,4 %; за «Свободу»
– 6,3 %, і за «Батьківщину» – 5,6 %.

(Цензор.net (http://censor.net.ua/n308980). – 2014. – 26.10).
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Звернення Президента з приводу завершення виборів до
Верховної Ради 26 жовтня
Дорогі співвітчизники!
Вітаю вас із святом демократії!
Щойно закрилися виборчі дільниці, на яких десятки мільйонів громадян
обирали нову Верховну Раду. Виборча кампанія і день голосування відбулися
чесно, демократично й прозоро, з високим рівнем політичної конкуренції. У
відповідності з європейськими стандартами пройде і підрахунок голосів,
який щойно розпочався і я дуже сподіваюся, що швидко закінчиться.
Результати екзит-полів дають підстави зробити перші висновки. Не далі
як вчора я просив вас проголосувати за демократичну, реформаторську,
проукраїнську та проєвропейську більшість. Дякую, що почули і підтримали
цей заклик!
Конституційна більшість – понад три чверті виборців, які взяли участь у
голосуванні – потужно та безповоротно підтримали курс України на Європу!
Українська влада, яка йшла на вибори кількома колонами, отримала
переконливий вотум довіри від народу. Списки провладних партій набрали
більше 50 %. Такого рівня підтримки на парламентських виборах українська
влада не здобувала ще ніколи. Та я розумію, що це кредит, який ми важкою
та самовідданою працею ще довго маємо повертати людям.
Не може не тішити і той факт, що більшість виборців висловилася за ті
політичні сили, які підтримують Мирний план Президента, шукають
політичних способів врегулювання ситуації на Донбасі, приділяючи при
цьому належну увагу зміцненню наших Збройних Сил.
У явній меншості залишилися прибічники силового вирішення ситуації.
І взагалі – всі демагоги та популісти, які намагалися звабити виборців
простими рецептами для «лікування» надзвичайно складних проблем, які
зараз стоять перед державою. Люди проголосували за політичну більшість з
потужним реформаторським потенціалом.
Ще один важливий, дуже символічний підсумок. Народний суд, вище
якого лише суд Божий, виніс смертний вирок Комуністичній партії України.
Вперше за 96 років в українському парламенті не буде комуністів. Я вас
вітаю з цим! Українці завдали вирішального удару по п'ятій політичній
колоні!
Справедливість восторжествувала і щодо Партії регіонів, яка взагалі не
змогла взяти участь у виборах у зв’язку з повною втратою довіри виборців.
Вибори – це є найкраща люстрація, я завжди це казав.
Дорогі співвітчизники!
Результати екзит-полів показують, що я не помилився, приймаючи
рішення про позачергові вибори Парламенту. І, коли за кілька днів вже
побачу офіційні дані, напевно, зможу сказати, що, як Президент, я
задоволений підсумками голосування.
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Перезавантаження влади завершується. Зволікання зараз з реформами –
смерті подібно. Тому я очікую якнайшвидшого формування нової коаліції. І
хоча це обов'язок політичних партій та народних депутатів, як Президент, не
буду стороннім спостерігачем. Я максимально прискорюватиму цей процес,
який має завершитися формуванням нового уряду та ухваленням першого
пакету реформаторських законів.
Моя команда вже підготувала ґрунтовний проект коаліційної угоди.
Вона – не про посади. Вона – про принципи та ідеали, про реформи та
конкретні закони. Вона – про зміни на краще для всіх та кожного.
Дорогі українці!
Безмежно дякую вам за підтримку демократичного курсу!
Ще раз вітаю з днем справді народного волевиявлення!
Час єднатися заради Вітчизни!
Слава Україні!
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/31495.html). – 2014. – 26.10).

Звернення Президента з нагоди 70-ї річниці визволення
України від фашистських загарбників
Дорогі співвітчизники!
Рівно 70 років тому наші діди й прадіди звільнили Україну від
фашистських загарбників.
Ще в березні 1939 року, коли до початку Другої світової війни
залишалося півроку, наша країна однією з перших відчула подих кривавої
трагедії. Героїчні захисники Карпатської України вступили у нерівний бій із
окупаційними військами. І відтоді протягом шести довгих та неймовірно
важких років Україна була ареною спочатку ігрищ двох тоталітарних
режимів, а згодом – особливо запеклих та масштабних бойових дій.
Саме тут, на нашій землі, значною мірою визначалася подальша доля
світу. У розпал глобального протистояння на території України воюючі
сторони провели майже половину всіх стратегічних оборонних і
наступальних операцій. Тут було розгромлено більше 60 відсотків
сухопутних сил Вермахту. Понад 9 мільйонів вихідців з України стали на бій
з ворогом у складі Червоної армії. Ще мільйони українців воювали з
нацистами та їх союзниками у складі УПА, у лавах радянських
партизанських з'єднань, в рядах Війська Польського, американської,
австралійської, британської, канадської армій, загонах французького,
югославського та словацького опору.
Внесок українців у справу визволення народів Європи від нацизму та
спільну перемогу у Другій світовій війні – беззаперечний. Навіть не будучи
незалежною державою, Україна де-факто виявилася важливим учасником
4

Антигітлерівської коаліції і заслужено стала країною-співзасновницею ООН.
За перемогу над фашизмом наш народ заплатив неймовірно високу ціну
– мільйони загиблих, поранених та ненароджених. За різними оцінками, від 8
до 9 мільйонів наших земляків полягли на полях боїв, загинули в окупації, у
концтаборах, гетто, в'язницях та на каторжних роботах на чужині. Десятки
тисяч українських міст і сіл було перетворено на руїни, чверть мешканців
залишилися без даху над головою.
Кордони України були непорушними 70 років, поки до нас знову не
повернулася війна. Цього разу вона прийшла не із заходу, а зі сходу.
Уперше за 70 років ми знову стали на захист України, її свободи та
територіальної цілісності.
Дорогі ветерани!
Я вклоняюся світлій пам'яті ваших полеглих побратимів, усіх
співвітчизників, які не пережили ту велику війну.
Я висловлюю кожному з вас сердечну синівську вдячність за мужність у
боях і важку працю у повоєнні часи, за стійкість та самопожертву.
Переконаний, що ваші сила духу та непохитна віра у торжество добра
над злом завжди надихатимуть нові й нові покоління українців на захист
рідної землі та розбудову отчого дому.
Будьте певні: з вами завжди буде любов, пошана та турбота всього
Українського народу.
Міцного вам здоров'я та щастя на довгі роки.
Дорогі учасники АТО!
Ви онуки, правнуки та праправнуки тих, хто боронив країну 70 років
тому.
Ви гідні нащадки своїх відважних пращурів.
Вся Україна низько вклоняється вам за щоденний подвиг, за мужність та
героїзм, з якими ви захищаєте Україну від бойовиків та інтервентів.
Я твердо вірю в нашу перемогу у Вітчизняній війні 2014 року, в те, що
мій політико-дипломатичний план спрацює і принесе мир на Донбас і всій
Україні.
Народ, який пам'ятає звитяги своїх предків — незборимий.
Кожен, хто у минулому захищав рідну землю, кожен, хто боронить її
нині, має бути вшанований суспільством.
Слава Україні!
Петро Порошенко
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/31504.html). – 2014. – 28.10).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Парламентські вибори 26 жовтня
очима українських експертів
26 жовтня в Україні відбулися позачергові вибори народних депутатів
Верховної Ради. У виборах взяли участь 29 партій, які висунули свої виборчі
списки, а також 3322 мажоритарних кандидати, які балотуються як від
політичних сил, так і в порядку самовисування. Всього вибори проводилися в
198 округах.
Через дії проросійських бойовиків вибори не проводилися в 9-ти з 21-го
округів в Донецькій області та в 6-ти з 11-ти округів Луганської області.
Також, відповідно до закону про статус тимчасово окупованих територій,
вибори не проводилися в Криму і Севастополі, на території яких розташовані
12 мажоритарних округів.
Таким чином, з 225-ти округів вибори не проводилися в 27-ми округах, і
в парламент можуть бути обрані максимум 198 депутатів, а в цілому з
урахуванням пропорційної складової – не більше 423 депутатів. Утім,
незважаючи на неповний склад депутатів, Верховна Рада восьмого скликання
є обраною і чекає початку своєї роботи, заявив заступник голови Центральної
виборчої комісії А. Магера. При цьому він нагадав, що згідно з
Конституцією, Верховна Рада вважається легітимною, якщо обрано не менше
2/3 її конституційного складу. Заступник глави ЦВК нагадав, що в 1994 р.
Верховна Рада була обрана в складі 388 депутатів. «Ніхто не вважав і не
вважає її нелегітимною, вона прийняла Конституцію 1996 року», – нагадав
А. Магера (http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/27/7042274/).
За даними Центральної виборчої комісії явка виборців на позачергових
парламентських виборах становила 52,42 % виборців. Всього в Україні
проголосували 15 млн 963 тис. 312 виборців, на закордонних дільницях – 40
тис.730(http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp095_2pt001f01=910pt049f01=2.ht
ml).
Як повідомляє сайт Центрвиборчкому, найактивніше виборці
голосували у Львівській (70 %), Тернопільській (68,28 %) та Волинській
(64,85 %) областях. Досить високою була явка в центральній та північній
Україні: Рівненська область – 59,58 %, Хмельницька – 60,21 %, Житомирська
– 56,67 %, Вінницька – 58,08 %, Черкаська – 56,05 %. Київська – 57,24 %,
Чернігівська – 56,95 %. Дещо нижча – в таких областях: Сумська – 54,64 %,
Полтавська – 54,53 %, Кіровоградська – 53,72 %, Дніпропетровська –
47,86 %.
Найнижчою ж явка була в південно-східних областях та Закарпатті:
Луганська область – 32,87 %, Донецька – 32,4 %, Харківська – 45,32 %,
Запорізька – 47,19 %, Херсонська – 41,36 %, Миколаївська – 42,8 %, Одеська
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– 39,52 %, Закарпатська – 44,68 %. В Києві явка становила 55,86 %
(http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp095_2pt001f01=910pt049f01=2.html).
У Донецькій і Луганській областях не змогла проголосувати і половина
виборців, але вибори вважаються такими, що відбулися. Голосування змогли
провести тільки на 44 % виборчих дільниць Донецької і 30 % виборчих
дільниць Луганської області. При цьому навіть у деяких округах, у яких
вибори формально відбулися, вони проходили менше, ніж у половині
дільниць. Проте, за словами глави Донецької обласної держадміністрації
О. Кіхтенка, вибори там, де їх планували провести, відбулися організовано і
без особливих ексцесів.
У парламентських виборах також взяли участь більше двох тисяч
жителів окупованого Криму. Про це на брифінгу повідомив заступник голови
Центральної виборчої комісії А. Магера. Він уточнив, що загалом у
парламентських виборах взяли участь 2 тис. 864 жителя Криму. Для того,
щоб проголосувати, їм довелося змінити виборчу адресу і проголосувати на
материковій
частині
України
(http://www.newsru.ua/ukraine/27oct2014/2864.html).
За словами заступника голови ЦВК, для того, щоб проголосувати,
загалом свою виборчу адресу змінили 21 тис. 704 жителі Донецької області
та 11 тис. 119 жителів Луганської області. Всього по Україні своїм правом на
зміну місця голосування скористалися 190 тис. 283 особи.
У день волевиявлення в Україні проводилося декілька екзит-полів
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/26/7042192/). Національний екзитпол «Рада-2014» проводили Фонд «Демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва»,
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр
економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова. Було опитано 16 643
респондентів на 400 виборчих дільницях. Застосовувалася методика
«таємного голосування». Відсоток людей, які взяли участь в опитуванні,
становить 73 %. Похибка становить від 0,5-1 %. Результати Національного
екзит-полу були оприлюднені на прес-конференції в «Укрінформі». За його
даними голоси виборців розподілилися наступним чином: «Блок Петра
Порошенка» отримав 23 % підтримки, «Народний фронт» – 21,3 %,
«Самопоміч» – 13,2 %, «Опозиційний блок» – 7,6 %, Радикальна партія
О. Ляшка – 6,4 %, ВО «Свобода» – 6,3 %, ВО «Батьківщина» – 5,6 %. Не
подолали 5% бар’єр «Громадянська позиція» з 3,5% підтримки, КПУ – 2,9%,
«Сильна Україна» – 2,6%, Правий сектор – 2,4%, Заступ – 1,8. Решта партій
набрали менше 1% голосів виборців.
Екзит-пол «Україна. Парламентські вибори-2014» провели Центр
«Соціальний моніторинг» та Український інститут соціальних досліджень
ім. А. Яременка на замовлення телеканалу «Інтер». Опитування проходило
методом самостійного заповнення міні-анкет, імітувалась процедура
таємного голосування. Було опитано близько 20 тис. виборців на 400
виборчих дільницях. Найбільшу підтримку виборці висловили знову ж таки
«Блок Петра Порошенка» – 23,1 %, «Народний фронт» отримав 19,7 %
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голосів, «Самопоміч» – 11 %, «Опозиційний блок» – 9,9 %, Радикальна партія
О. Ляшка – 6,6 %, ВО «Свобода» – 5,8 %, ВО «Батьківщина» – 5,7 %.
Організаторами Міжнародного екзит-полу виступив уряд Канади,
соціологічна група «Рейтинг», Baltik Surveys за підтримки Міжнародного
республіканського інституту. Виборці були опитані на виході з 330 виборчих
дільниць. Опитано 25 тис. респондентів. Похибка вибірки не більше 1,5 %.
За даними Міжнародного екзит-полу, оприлюдненого на пресконференції в УНІАН, «Блок Петра Порошенка» набирає 22,2 %, «Народний
фронт» – 21,8 %, «Самопоміч» – 14,2 %, «Опозиційний блок» – 7,8 %,
Радикальна партія О. Ляшка – 6,4 %, ВО «Свобода» – 5,8 %, ВО
«Батьківщина» – 5,6 %. Не проходять до парламенту «Громадянська позиція»
А. Гриценка з 3,2 % підтримки виборців, КПУ з 2,9 %, «Сильна Україна» з
результатом 2,7 %.
За даними екзит-полу від Студії Савіка Шустера, оприлюдненого в ефірі
телеканалу «Україна», «Блок Петра Порошенка» набирає 23,2 %, «Народний
фронт» А. Яценюка – 20,7 %, «Самопоміч» – 13 %, «Опозиційний блок» –
8%, Радикальна партія О. Ляшка – 6,8 %, ВО «Свобода» – 5,8 %, ВО
«Батьківщина» – 5,5 %. «Громадянська позиція» А. Грценка – 3,1 %, КПУ –
2,9%, «Сильна Україна» – 2,8 %.
За даними Телевізійного екзит-полу ICTV, проведеного TNS, який
оприлюднили в ефірі телеканалу, «Блок Петра Порошенка» набрав 24,63 %
голосів, «Народний фронт» А. Яценюка – 22,32 %, «Самопоміч» – 11,7 %,
Радикальна партія О. Ляшка – 7,4%, «Опозиційний блок» – 6,8%, ВО
«Батьківщина» – 6,07 %, ВО «Свобода» – 6,03 %, «Громадянська позиція»
А. Гриценка – 2,8 %, КПУ – 2,79 %. Було опитано на виході з 605 дільниць
20 тис. респондентів. Стверджується, що ймовірність помилки – не більше
0,7 %.
Отже, виходячи з того, що всього за списками обирається 225 депутатів,
можна прогнозувати, що «Блок Петра Порошенка», який за даними екзитполів отримав 22–24 % голосів, делегує в Раду 60-62 депутати, «Народний
фронт», якому дають 20-22 %, – 55-57 депутатів, «Самопоміч» (11–14 %) –
34-35 депутатів, «Опозиційний блок» (6–8%) – 21-22 депутати, Радикальна
партія Ляшка (6–7 %) – 16-17 депутатів, «Свобода» (6 %) – 16-17 депутатів,
«Батьківщина»
(5–6%)
–
15-16
депутатів
(http://espreso.tv/news/2014/10/26/skilky_predstavnykiv_v_radi_otrymayut_partiy
i_poperedniy_pidrakhunok).
Водночас, за оприлюдненими даними ЦВК станом на ранок 28 жовтня за
результатами підрахунку 83,67 % опрацьованих протоколів, до парламенту
проходять 6 політичних партій: «Народний фронт» (22,02 %), «Блок Петра
Порошенка» (21,65 %), «Об’єднання ―Самопоміч‖» (10,96 %), «Опозиційний
блок» (9,47 %), Радикальна партія Олега Ляшка (7,46 %), Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина» (5,70 %). Дивним чином з переліку потенційних
переможців парламентських виборів «випала» «Свобода», яка за даними
практично усіх екзит-полів йшла попереду «Батьківщини», долаючи 5 %-ий
бар’єр. Така відверта невідповідність попередніх результатів результатам
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екзит-полів дає підстави для сумнівів щодо можливої фальсифікації
результатів виборів, принаймні в тому, що стосується «Свободи».
Лідер «Свободи» О. Тягнибок закликав своїх однопартійців та
прихильників не піддаватися настроям поразки. Про це він написав на своїй
сторінці у Facebook.
«Свободівці! Націоналісти! Не слухайте маячню, не піддавайтесь
настроям поразки! Максимум зусиль на захист наших голосів!» – зазначив
О. Тягнибок.
Водночас віце-спікер Верховної Ради, «свободівець» Р. Кошулинський
запевнив, що його партія до парламенту проходить.
«За нашими підрахунками, є 5,4 % за мокрими печатками», – сказав він,
додавши, що наразі існують проблеми з довезенням бюлетенів.
«Тому ми спокійні. У нас є понад 5 %. Це за нашими даними
паралельного підрахунку… Ми спокійні і чекаємо завтрашнього дня, коли
вже будуть протоколи із мокрими печатками», – заявив Р. Кошулинський в
ефірі 5 каналу.
Сенсаційними назвали результати екзит-полів соціологи, адже ще
тиждень тому рейтинги деяких партій кардинально різнилися. Найбільш
несподіваними результатами, згідно з екзит-полами, можна вважати високий
відсоток підтримки «Народного фронту», «Самопомочі», а також факт
проходження ВО «Свобода», заявив директор Українського інституту аналізу
та менеджменту політики Р. Бортник. За його словами, реальні результати
виборів відрізнятимуться від результатів екзит-полів. «В середньому в
Україні ця різниця буде в межах 3 %. Плюс до цього ще буде бонус
приблизно у 0,5 % для непопулярних нині партій, бо, виходячи з дільниці
після голосування, люди не хочуть зізнаватися, що голосували за них», –
заявив Р. Бортник.
Експерт підкреслив, що в опублікованих екзит-полах сюрпризом є
фактично три результати. «По-перше, це результат партії ―Самопоміч‖. Я
очікував, що вони пройдуть прохідний бар'єр, але не очікував, що їхній
результат буде таким високим», – сказав політолог.
По-друге, додав він, це високий результат «Народного фронту», що
свідчить про те, що вони обрали правильну передвиборчу піар-стратегію. І
по-третє, це несподіване подолання прохідного бар'єру партією ВО
«Свобода», перемогу якої не пророкувало жодне з соціологічних опитувань»,
– підсумував експерт.
Несподівані результати, які показали екзит-поли, пов'язані з тим, що до
30 % виборців не могли визначитися з вибором до самого дня голосування,
вважає Р. Бортник. «Результат нинішніх виборів визначався безпосередньо на
фінішній прямій, в останні два тижні», – зазначив Р. Бортник. І ці два тижні,
підкреслив експерт, багато чого змінили, внесли істотний перелом у виборчу
кампанію з багатьох напрямків.
«Для когось це був позитивний перелом: хтось зміг свою виборчу
кампанію посилити, достукатися до людей. А для когось це був негативний
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перелом: хто втратив те, що, здавалося б, вже було в кишені, наприклад, для
партії Тігіпка і ―Громадянської позиції‖ Гриценка», – підсумував політолог.
Особливістю виборчої кампанії було те, що вона була дуже короткою і
людям важко було обирати, констатував заступник директора Агентства
моделювання ситуацій О. Голобуцький. «Були очікування того, що явка буде
низькою, але що настільки низькою, не сподівалися», – зазначив він.
За словами О. Голобуцького, «було мало часу, щоб ознайомитися,
складні обставини в країні, деякі люди взагалі не розуміли, для чого ці
вибори. Велика частина людей не бачать, за кого голосувати, тому що їхні
інтереси ніким не представлені. Це в першу чергу виборці Півдня і Сходу, які
голосували раніше за ПР», – прокоментував експерт. Він додав, що люди
приймали рішення в останні дні, можливо, навіть на самій виборчій дільниці.
Перші результати голосування на позачергових виборах до парламенту
показують, що Президент П. Порошенко втратив за чотири місяці 30 %
виборців. Таким чином, українці на виборах дали Президенту останній шанс,
вважає
директор
Агентства
моделювання
ситуацій
В.
Бала
(http://ua.korrespondent.net/vibory2014/3436817-ukraintsi-na-vyborakh-dalyporoshenkovi-ostannii-shans-ekspert).
«Втрата такої великої підтримки говорить про те, що П. Порошенко
робить не те, що потрібно і що чекає українське суспільство. Це ще не
початок його кінця, але, як говориться, останнє китайське попередження», –
відзначив В. Бала.
За словами політолога, Президенту на сьогоднішній день варто менше
говорити, а почати працювати. Експерт вважає, що П. Порошенко після
виборчої президентської кампанії відразу розпочав кампанію з виборів до
Верховної Ради. «Він говорив, що ми будемо робити те і те. Але реально,
навіть підписання Угоди про асоціацію з ЄС відбулося завдяки Майдану.
Багато речей, які не зробив Президент, у мирний час були б не так чутливі, як
зараз», – вважає В. Бала.
Голосування, на думку експерта, також показало, що громадяни України
вже не хочуть мати царя, а хочуть жити в країні з парламентськопрезидентською формою правління. «Це означає, що Порошенкові варто
забути говорити ―я‖. Тому, якщо він не зробить серйозних висновків, не
змінить свою поведінку, то надалі у нього можуть бути реальні проблеми з
підтримкою громадян», – додав політолог.
Політичний експерт з Чернівців С. Вишинський вважає, що результати
екзит-полів не у повній мірі відповідають дійсності. «Екзитполи є не зовсім
точними. Вони демонструють картину виборів лише серед городян. Адже
опитування проводять тільки в обласних центрах. Тому думка мешканців
області загалом не враховується, – констатує С. Вишинський. – А саме їхня
думка і може кардинально змінити результати. Так, на мою думку,
Радикальна партія Олега Ляшка насправді може обійти ―Самопоміч‖ саме за
рахунок
більшої
підтримки
у
селах
та
селищах»
(http://promin.cv.ua/news/2014/10/26/7551).
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Результати екзит-полів прокоментували також представники провідних
політичних сил, що приймали участь у виборах. Міський голова Львова
А. Садовий, зокрема, вважає попередні результати екзит-полів
відображенням очікувань громадян України. «Це очікування українців.
Українці хочуть змін, українці хочуть реформ», – заявив А. Садовий в ефірі
програми «Шустер live». Він також додав, що після виборів залишиться
працювати у Львові. «Оскільки у мене 50-й номер у списку, я, очевидно, не
проходжу до парламенту і залишаюся працювати у Львові», – сказав він.
А. Садовий також висловив думку про необхідність проведення виборів
до місцевих органів влади вже навесні наступного року. Окрім того, один з
кандидатів у депутати від «Самопомочі» Є. Соболєв пообіцяв, що його партія
зробить
усе,
аби
була
скасована
депутатська
недоторканість
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/26/7042198/).
Не має наміру йти в парламент з посади мера й лідер партії УДАР,
міський голова Києва В. Кличко. Про це він сказав в ефірі телеканалу «1+1».
«Кияни дали мені великий кредит довіри, щоб реалізувати необхідні
реформи, у киян великі очікування, і я в жодному разі їх не підведу. Але,
взявши на себе відповідальність і очоливши об’єднаний список, я веду до
Верховної Ради своїх партійців – політиків, які повинні реалізувати
очікування людей не тільки в Києві, а й по всій країні, впроваджувати
реформи. А в парламент з посади мера я не піду», – цитує заяву В. Кличка
прес-служба
його
партії
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26657870.html).
Політик також зазначив, що має «великі очікування» від нового
парламенту і сподівається на співпрацю столичної влади і новообраного
складу Верховної Ради. «Нам потрібно ухвалити багато законопроектів. Один
з ключових – зміни до законодавства щодо зарахування до доходів бюджету
міста Києва податку на доходи фізичних осіб. Всі говорять про
децентралізацію влади і бюджету. Тому податки киян повинні залишатися у
Києві. На сьогодні дефіцит міського бюджету – більш ніж 3 мільярди гривень
і при цьому понад 8 мільярдів у нас щорічно вилучають», – додав В. Кличко.
Лідер «Радикальної партії» О. Ляшко стверджує, що більш низький у
порівнянні з прогнозами соціологів результат його партії, який прогнозують
екзит-поли, пов'язаний з кампанією, яку проти партії проводив губернатор
Дніпропетровської області І. Коломойський та підконтрольний йому
телеканал
«1
+
1»
(http://www.newsru.ua/ukraine/26oct2014/lyashko_obizhen.html).
На думку лідера партії «Свобода» О. Тягнибока, до відносно низького
результату партії на дострокових парламентських виборах призвели
«маніпуляції соціологів». «Вони спеціально занижували наші цифри, і
багато наших прихильників вирішили не голосувати за нас», – сказав він в
ефірі «Шустер Live». О. Тягнибок також вважає, що новообраний
парламент «не працюватиме повну каденцію». Серед позитивних
результатів виборів він відзначив те, що в українському парламенті «вперше
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не
буде
більшовицької
партії»
(http://www.newsru.ua/ukraine/26oct2014/tiagnubok_sotsiologu.html).
Лідер партії «Батьківщина» Ю. Тимошенко заявила про готовність всіма
силами допомагати «тій владі, яку сформував народ України». «У першу
чергу я хочу констатувати, що парламентські вибори відбулися», – заявила
вона (http://www.newsru.ua/ukraine/26oct2014/gritsenko_porazka.html).
«Наша команда буде всіма силами допомагати тій владі, яку сформував
народ, щоб Україна знищила корумповану систему, стала членом НАТО...
Ми будемо завжди на стороні людей», – додала Ю. Тимошенко.
За її словами, парламентські вибори в Україні відбулися, і уперше за 23
роки обраний проєвропейський парламент, а дві політичні сили – «Блок
Петра Порошенка» і «Народний фронт» А. Яценюка – отримали мандат на
здійснення влади.
«Україна отримала сьогодні ще один посилений шанс продемонструвати
високий і переконливий рівень успіху», – наголосила лідер партії
«Батьківщина». За її словами, створення проєвропейського парламенту
означатиме можливість просування України на європейському шляху і
приєднання до системи колективної безпеки – НАТО.
Вона підкреслила, що «Батьківщина» чітко дотримуватиметься своїх
принципів і в новому парламенті робите все, щоб люди відчули зміни та
добилися справедливості.
Ю. Тимошенко подякувала українцям за те, що вони прийшли на
вибори, подякувала тим, хто голосував за «Батьківщину», та привітала партії,
які пройшли в парламент. Також вона заявила, що партія «Батьківщина»
докладе всіх зусиль для того, щоб перший номер списку партії Н. Савченко
отримала дипломатичний статус представника Парламентської асамблеї Ради
Європи. За її словами, «отримання достатньо вагомого дипломатичного
статусу дозволить ―Батьківщині‖ разом із ПАРЄ наполягати на негайному її
звільненні».
Лідер партії «Опозиційний блок» Ю. Бойко заявив, що позачергові
парламентські вибори 2014 року – найбільш «брудні» за всю історію України
по відношенню до опозиції. «Ми вдячні всім, хто віддав голос за нашу
політичну силу», – сказав він. Ю. Бойко звернувся до членів виборчкомів із
закликом «рахувати голоси по совісті».
Інший лідер «Опозиційного блоку» Н. Шуфрич пророкує нові конфлікти
всередині влади. «Цей парламент буде конфліктним в середині влади», –
сказав
він
в
ефірі
«Шустер
Live»
(http://www.newsru.ua/ukraine/26oct2014/shyfrich_boiko.html).
Лідер партії «Громадянська позиція» А. Гриценко готовий подати у
відставку з посади голови партії. «Якщо ЦВК підтвердить результат екзитполів, я, за європейською традицією, подам у відставку з посади голови
партії», – сказав він в ефірі програми «Шустер Live» 26 жовтня. А. Гриценко
також зазначив, що готовий визнати поразку на парламентських виборах. «Це
вибір
людей,
його
треба
визнати»,
–
сказав
він
(http://www.newsru.ua/ukraine/26oct2014/grytsenko_out.html).
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Глава держави у день виборів до Верховної Ради України відвідав
звільнене від терористів місто Краматорськ, де ознайомився з перебігом
голосування на двох виборчих дільницях. Він відзначив рекордну явку
виборців і подякував за таку громадянську активність.
П. Порошенко поспілкувався з солдатами військової частини і висловив
подяку за подвиг, який кожен з них здійснює щодня. «Ваша служба, ваша
самовідданість на благо України – це подвиг, – заявив Президент. – Для мене,
як і для мільйонів українців, ви – герої, яким ми завдячуємо своїм мирним
життям. Дякую вам за це».
Глава держави підкреслив, що «приїхав сюди, щоб захистити виборче
право військовослужбовців». За словами Президента, дві третини
військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО, фізично не мали
можливості бути включеними до реєстру виборців. «Те, що нам вдалося
організувати фактично за 48 годин, дало можливість більше 10 тисячам
військовослужбовців, які розташовані по всій зоні АТО, обрати собі владу,
реалізувати своє конституційне право, і це надзвичайно важливо», – заявив
П. Порошенко (http://www.president.gov.ua/news/31493.html).
Президент України проголосував на виборах до Верховної Ради в
Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України. Голосуючи, глава
держави зазначив, що віддав свій голос за майбутнє, європейський напрямок
розвитку країни та за оновлення влади.
Президент висловив сподівання, що український народ зробить дуже
відповідальний вибір. «Дуже сподіваюся, що так само, як ми вже маємо нову
Україну, як після Революції гідності маємо нового Президента, будемо мати і
новий Уряд, проєвропейську коаліцію і новий Парламент», – заявив глава
держави.
П. Порошенко висловив сподівання, що після виборів вдасться
сформувати потужну демократичну коаліцію, яка підтримає його дії на
шляху до миру та розвитку держави. «Сподіваюсь на підтримку моїх зусиль
для того, щоб в умовах парламентсько-президентської республіки мати
єдину, потужну і ефективну команду для проведення реформ і для перемоги,
щоб в Україну прийшов мир», – сказав глава держави. Президент висловив
переконання, що після виборів реалізовувати реформи буде значно легше.
Після голосування глава держави відзначив, що вибори проходять без
суттєвих порушень, у відповідності до європейських демократичних
стандартів. «Сьогодні вибори відбуваються без суттєвих порушень. Я
щасливий, що ми маємо вибори, які відповідають європейським
демократичним стандартам, і сподіваюся, що запит українського народу на
оновлення влади, нарешті, буде реалізований», – сказав він
(http://www.president.gov.ua/news/31494.html).
Виступаючи після завершення голосування у передвиборчому штабі
«Блоку Петра Порошенка», Президент України заявив, що зволікати з
формуванням нової Верховної Ради, нової парламентської коаліції, нової
більшості і нового Уряду ніхто не буде. «Вперше в історії України владні
партії набрали більше 50 відсотків голосів. Це вражає і дає розуміння, що це
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той кредит довіри, який український народ дав політичним силам, щоб
негайно розпочати процес реформ», – наголосив глава держави
(http://www.president.gov.ua/news/31497.html).
Президент висловив упевненість у тому, що нарешті у Верховній Раді
з'явиться проєвропейська більшість. При цьому глава держави наголосив, що
Верховну Раду чекають значні зміни, в тому числі – скорочення кількості
комітетів. «Комітети не потрібні, це все з минулого, коли намагалися дати
хабаря за квотним принципом, щоб якимось чином когось утримати в
коаліції, – сказав він, додавши, – Нас в коаліції будуть тримати інші
принципи й інші цінності». Також глава держави вважає, що буде скорочена і
кількість посад в уряді. «Це те, що сьогодні ми маємо зробити», – сказав він.
Водночас, така категоричність заяв виглядає дещо передчасною, враховуючи
те, що за чинною Конституцією Президент не має повноважень визначати ні
структуру ВР, ні склад уряду, а про пропрезидентську більшість Верховної
Ради говорити до оголошення офіційних результатів виборів зарано.
Президент також заявив, що внесе на затвердження парламенту ту
кандидатуру Прем'єр-міністра, яка буде запропонована парламентською
коаліцією. Глава держави наголосив, що депутати «мають продемонструвати
вміння не домовлятися, а брати на себе спільну відповідальність за долю
держави, яка опинилася в дуже складному становищі». «Ми розділяємо
відповідальність – Президент, майбутній Прем'єр, уряд і коаліція. Все у нас
вийде», – сказав П. Порошенко.
У своєму «Твіттері» Президент П. Порошенко написав, що вважає
доцільним формування парламентської коаліції у складі його політичного
боку і партії «Народний фронт». «Якщо ви запитаєте, чи бачу я ―Народний
фронт‖ в якості партнерів по коаліції – так, бачу. Ми точно маємо бути
разом», – зазначив П. Порошенко. Він також зауважив, що «Блок Петра
Порошенка»
«буде
основою
парламентської
коаліції»
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/26657863.html).
Зі свого боку, про готовність стати базою для формування коаліції з
демократичних політсил, що пройшли в парламент, заявили представники
«Народного фронту». Зокрема, таку заяву озвучив в програмі «Свобода
слова» на ICTV увечері 27 жовтня міністр юстиції України, кандидат в
народні депутати від «Народного Фронту» П. Петренко.
«Жодна з політсил, які пройшли в Раду, не мають права затягувати
створення коаліції... Ми готові виступити базою для того, щоб сформувати
коаліцію, і до неї мають увійти всі демократичні партії, які пройшли в Раду»,
– сказав він.
Раніше лідер партії «Народний фронт» Прем'єр-міністр України
А. Яценюк заявляв, що спілкувався з Президентом України П. Порошенком і
вони домовилися, що найближчим часом буде формуватися коаліція в
новому парламенті. «База для нової коаліції – Угода про асоціацію», – додав
А. Яценюк (http://www.newsru.ua/ukraine/26oct2014/operativno_2.html).
Він також висловив надію, що в новий уряд увійдуть тільки
професіонали-реформатори. «Сподіваюся, що до нового Кабінету Міністрів
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України увійдуть виключно професійні люди, які здатні проводити реформи,
які здатні привнести зміни в Україні», – сказав він на брифінгу в штабі партії.
«Народний фронт» боротиметься за те, щоб на посаді прем’єр-міністра
залишився А. Яценюк, заявив один з лідерів цієї політичної сили, керівник
МВС А. Аваков в ефірі марафону Радіо Свобода та «Еспресо ТВ». За його
словами, це була позиція партії з початку виборчих перегонів.
«У політиків не так багато вибору. Ті, хто отримав більше всього
підтримки, повинні відповідати перед українським народом», – сказав він.
А. Аваков зазначив, що коаліція буде сформована доволі швидко. «Ми
можемо сформувати проукраїнську коаліцію без пережитків минулого», –
наголосив він (http://www.radiosvoboda.org/content/article/26657879.html).
У своєму Фейсбуку міністр внутрішніх справ А. Аваков відзначив, що
парламентську більшість мають сформувати саме партії Майдана. За його
словами, тільки така більшість буде потужною та проукраїнською силою.
«Люди, проголосувавши – практично однозначно вказали політикам як
діяти. Непокори народ не потерпить. Та й навряд чи політиканство візьме
верх над волею українців. Майдан був не даремно! ―Народний Фронт‖, ―Блок
Петра Порошенка‖, ―Самопоміч‖, ―Свобода‖, ―Батьківщина‖ – зобов'язані,
виконуючи волю українського народу, діяти узгоджено при формуванні
коаліції та уряду. Амбіціям і торгам місця бути не повинно», – зауважив
А. Аваков. Він також наголосив на необхідності політичної волі для цього.
Свої перші прогнози щодо формування парламентської більшості в
новій
Верховній
Раді
висловили
українські
політологи
(http://www.newsru.ua/ukraine/27oct2014/politologi_rada.html). Є два варіанти:
або коаліція партії «Блок Петра Порошенка» та «Народного фронту» і
прем'єрство А. Яценюка, або «Народний фронт» може сам сформувати
коаліцію без ―Блоку Порошенка‖», – заявив політолог В. Карасьов. На його
думку, процес формування коаліції буде супроводжуватися дуже серйозною
боротьбою за мажоритарників. А вони, в свою чергу, орієнтуються на
сильних гравців.
«У кожному разі виборець проголосував за тандем Порошенка і
Яценюка, проголосував за конкуренцію двох центрів влади. Виборець
проголосував за сильний парламент. Люди інстинктивно бояться
монополізації влади в руках Президента, навіть якщо цей президент
прогресивний, проєвропейський і так далі», – зазначає В. Карасьов.
Вибори до Верховної Ради, на думку В. Карасьова, підвели риску під
періодом президентсько-центричної політики. «Такий результат досить
несподіваний, але якоюсь мірою закономірний. Люди проголосували за
сильний парламент, сильного Прем'єра, проти гіпотетичної монополізації
влади в руках однієї команди», – вважає В. Карасьов.
Політолог В. Фесенко також вважає, що нова коаліція буде сформована
на основі «Блоку Петра Порошенка» і «Народного фронту». «Я думаю, що
каркас майбутньої коаліції – "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт",
"Самопоміч" і "Свобода"», – заявив він. Однак це, за словами В. Фесенка, не
єдиний варіант. «Порошенко сказав, що переговори будуть вестися з усіма
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партіями, які пов'язані з Майданом і підтримують євроінтеграцію», – нагадав
він.
Політолог К. Бондаренко відзначає можливу нестабільність майбутнього
парламенту. Якщо угоду про коаліцію підпишуть в стислі терміни, за 10 днів,
як сказав Президент, то вона дасть додаткову нестабільність, вважає експерт.
За словами К. Бондаренка, в цій коаліції буде велике розходження інтересів
тих політичних сил, які її складають.
«Яценюк – партія війни, Порошенко буде декларувати мир. Яценюк – це
чітка орієнтація на США, Порошенко – прихильник балансу і рівноваги.
Говорити про те, що їх можна об'єднати на майданній, постмайданній основі
– це гасла. Треба більше конкретики. Ця конкретика може зруйнувати цю
коаліцію», – пояснив політолог.
Він зазначив, що пошук формату коаліції буде здійснюватися не тільки
протягом місяця, але і протягом всієї каденції нової Верховної Ради. «Нас
можуть очікувати перманентні розпади коаліції, створення нових форматів,
тобто те, що ми спостерігаємо в парламентській діяльності в Італії, Японії.
Нестабільні парламенти, нестабільна парламентська більшість, нестабільний
уряд»,
–
прокоментував
К.
Бондаренко
(http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3437056-u-novomu-parlamentimozhut-buty-permanentni-rozpady-koalitsii-politoloh).
Що стосується опозиції, то, на думку політолога С. Тарана, у новій
Верховній Раді їх буде дві. «З першою опозицією ―Опозиційний блок‖ – все
зрозуміло – вона допомагатиме Кремлю істерити про ―три сорти України‖.
Друга опозиція – антиолігархічна. Вона складатиметься з тих небагатьох
депутатів, які потрапили до парламенту через олігархічні списки «для
прикраси», або просто випадково. Особливістю цієї опозиції є те, що: 1) її
учасники можуть бути у багатьох фракціях; 2) вона немислима без підтримки
ззовні; 3) за цією опозицією справжнє майбутнє», – відзначив експерт.
З огляду на пряму залежність, за словами політологів, конфігурації
парламенту від депутатів-мажоритарників, важливими є прогнози, хто з
політиків пройде по мажоритарних округах. Станом на 11 ранку 27 жовтня
Центральна виборча комісія опрацювала 39,41% електронних протоколів по
одномандатних виборчих округах. За попередніми результатами, зі 197 місць
по мажоритарних округах 101 поки посідають самовисуванці. Другу
сходинку за кількістю має «Блок Петра Порошенка» – 65 кандидатів у
депутати. У «Народного фронту» – 16. «Свобода» може провести до Ради по
одномандатних округах шість нардепів, по двоє – «Опозиційний блок» і ВО
«Батьківщина». Також мають шанс потрапити в парламент по одному
кандидату від «Правого сектору», «Волі», «Самопомочі», «Сильної України»
та «Заступу» (http://www.blitz.if.ua/?q=news&id=22986).
Керівник штабу партії «Блоку Петра Порошенка» В. Ковальчук
переконаний, що за результатами виборів в одномандатних мажоритарних
округах до парламенту можуть потрапити приблизно 90 висуванців від
пропрезидентської політичної сили. Він також прогнозує, що фракція партії
буде найбільшою у парламенті, і довкола неї формуватимуть коаліцію
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(http://zaxid.net/news/showNews.do?u_shtabi_poroshenka_prognozuyut_peremog
u_90_svoyih_mazhoritarnikiv&objectId=1327755).
Найбільше електронних протоколів по мажоритарці уже опрацювали на
Закарпатті – 54,02 %. Найнижчі показники – на Сході України: Донеччина –
17,87 %, Луганщина – 12,31 %.
Більшість регіонів опрацювали близько 40 % протоколів. 100 % уже має
45-й округ на Донеччині. Там перемогу здобуває самовисуванець
Ю. Звягільський із 72,73 % голосів (за нього проголосували 1454 людини).
На Вінничині після опрацювання майже 28 % протоколів перемагає син
Президента О. Порошенко (66,21 %). На Дніпропетровщині проходить лідер
«Правого сектору» Д. Ярош – 29,05 % голосів при опрацьованих 52,22 %
протоколів. На Донеччині поки лідирують самовисуванці С. Клюєв (майже
44 % голосів) та С. Тарута (58,19 %).
Від Житомирщини проходить нинішній нардеп і екс-голова Верховної
Ради В. Литвин – 42,66 %. Закарпаття дає парламенту аж трьох Балог –
самовисуванців В. Балогу (63,62 %), П. Балогу (47,36 %) та І. Балогу
(43,75 %).
Кіровоградщина проголосувала за співаючого ректора М. Поплавського
(37,54 %) і колишнього секретаря Київської міськради часів
Л. Черновецького О. Довгого (32,13 %).
На Львівщині перемагає активіст Майдану В. Парасюк (54,41 %),
відсторонений від обов'язків міністр охорони здоров'я О. Мусій (29,69 %),
гендиректор телеканалу Zik Д. Добродомов (42,22 %) і брати Дубневичі –
Богдан (53,36 %) і Ярослав (59,22 %).
Від Одещини має шанси пройти в Раду екс-голова ЦВК С. Ківалов
(33,77 %) і Д. Жванія (29,08 %).
Полтавщина проголосувала за шість нинішніх і колишніх нардепів.
Один із них – мільярдер К. Жеваго (56,37 %).
Сумщина обрала О. Сугоняко (23,96 %), президента Асоціації
українських банків.
Харківщина хоче бачити в парламенті В. Хомутинника (31,47 %) та
брата екс-голови Харківської ОДА М. Добкіна і нинішнього нардепа
Д. Добкіна (35,84 %).
Київ обрав композитора Є. Рибчинського (32,36 %), представника
«Правого сектору» Б. Березу (29,97 %), керівника Київської міської
«Свободи» А. Іллієнка (37,84 %), свободівця Ю. Левченка (37,60 %) та двох
нинішніх нардепів – В. Ар'єва (63,80 %) і Л. Ємця (38,37 %).
Водночас, як відзначили спостерігачі, саме присутність під час виборів
мажоритарної складової спричинила більшість зафіксованих порушень
волевиявлення. За словами виконавчого директора Комітету виборців
України В. Тесленка, основна проблема на цих виборах «була закладена
самим законом про вибори», яким передбачено змішану систему. «Більше
ніж 90 % проблем зафіксовано саме в мажоритарних округах», – сказав
В. Тесленко.
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Він розповів, що основні порушення відбулися в 70 мажоритарних
округах, при цьому «таких проблемних округів на минулих виборах у 2012 р.
було вдвічі більше, а порушень на них – утричі більше ніж сьогодні».
В. Тесленко вважає, що боротьба між партіями «відбувалася без значних
порушень, була демократичною та відкритою». «Це ще одне підтвердження,
що вибори мають відбуватися за пропорційною системою... Загалом
попередньо ми оцінюємо день голосування як такий, що відбувся на порядок
відкритіше та демократичніше, ніж це було у 2012 р.», – вважає виконавчий
директор КВУ.
В. Тесленко також відзначив, що головною особливістю цих виборів
була відсутність системного застосування адміністративного ресурсу
(http://www.newsru.ua/ukraine/26oct2014/teslenko.html).
За словами заступника голови ЦВК Ж. Усенко-Чорної на брифінгу в
день голосування, «як за оцінками самої Центральної виборчої комісії, так і
за оцінками спостерігачів, у тому числі і міжнародних, позачергові вибори 26
жовтня 2014 р. проходять відповідно до закону, чесно, прозоро, відкрито, з
дотриманням усіх міжнародних стандартів».
Ж. Усенко-Чорна висловила надію на те, що така ситуація збережеться
до завершення голосування. «Є нечисленні порушення, але їх в рази менше,
ніж на чергових виборах, і в цілому вони не псують позитивної картини
проведення голосування та виборів в цілому», – запевнила заступник голови
ЦВК.
Вона також повідомила, що в ЦВК надійшло 18 скарг, пов'язаних з
порушеннями,
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з
яких
надійшли
поштою
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/26/7042179/).
Голова правління Комітету виборців України О. Кошель заявив, що
голосування виборців на виборах до Верховної Ради проведено відповідно до
вимог законодавства та міжнародних стандартів. «Ми маємо всі підстави
говорити про те, що вибори в Україні відбулися відповідно до чинного
законодавства, вибори в Україні відбулися відповідно до демократичних
норм і принципів, і на сьогодні немає жодних підстав для тих чи інших
спекуляцій навколо теми законності та легітимності виборів», – зазначив
О. Кошель під час прес-конференції. За його словами, спостерігачі КВУ
зафіксували понад 85 порушень технічного характеру. «Йдеться про незначні
та
непринципові
порушення»,
–
уточнив
О.
Кошель
(http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?vibori_v_ukrayini_vidbulisya_vidpovid
no_do_demokratichnih_norm__kvu&objectId=501994).
Громадянська мережа «ОПОРА» також заявляє, що голосування на
позачергових виборах народних депутатів України відбулося в штатному
режимі, без інцидентів, які б могли поставити під сумнів легітимність
виборчого процесу в цілому. Явка на виборах на рівні 51,2 % (за даними
паралельного підрахунку «ОПОРИ», прогнозована похибка не перевищує
1,9 %) є досить високою, враховуючи фактор бойових дій на Сході, що
свідчить про інтерес громадян до участі у політичних процесах. Абсолютна
більшість кандидатів була у рівних умовах, хоча ведення виборчої агітації в
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окремих районах Донецької та Луганської областей значно ускладнилось
виступами незаконних збройних формувань за підтримки регулярної армії
Російської Федерації. Відповідно, кампанію не можна називати цілком
вільною в межах країни. ОПОРА вважає раціональним рішення ЦВК не
проводити голосування у 15 одномандатних мажоритарних виборчих округах
(9 – Донецька, 6 – Луганська область), зважаючи на відсутність контролю
влади держави Україна над цими територіями та неможливість забезпечити
на них законний виборчий процес.
26 жовтня спостерігачі ОПОРИ фіксували такі порушення на дільницях:
спроби видачі бюлетенів без паспорта (12,9 % дільниць), присутність
сторонніх осіб на дільницях (6,8 % дільниць), спроби незаконного
голосування (6,3 % дільниць), спроба винесення бюлетеня за межі дільниці
(4,1 %), порушення таємниці голосування (3,9 %), фотографування виборчого
бюлетеня (2 %), спроба вкидання пачки бюлетенів (1,8 %), роздавання
грошей та подарунків серед виборців (1,5 %) (http://oporaua.org/news/7249promizhni-pidsumky-rezultativ-sposterezhennja-gromadjanskoji-merezhi-oporashchodo-perebigu-dnja-golosuvannja).
На 20 % дільниць підготовче засідання виборчих комісій розпочалося
раніше 7 год. 15 хв. Тоді як Закон України «Про вибори народних депутатів
України» встановлює, що підготовчі засідання ДВК мають розпочатися не
раніше ніж за 45 хвилин до початку голосування. Внаслідок цього, офіційні
спостерігачі, які вчасно прибули на підготовче засідання ДВК, фактично
були позбавлені можливості вести спостереження за перебігом усіх виборчих
процедур, зокрема відкриття сейфу з бюлетеням, огляд, вкидання
контрольного листа та опломбування виборчих скриньок. Спостерігачі
виявили, що на 4,6 % виборчих дільниць не вівся протокол підготовчого
засідання, що є порушенням частини 2 статті 35 Закону. Майже усі дільничні
виборчі комісії країни проводили повноважні підготовчі засідання,
забезпечуючи належний кворум (більше половини членів комісії від її
загального складу). Так само не зафіксовано повторюваних інцидентів зі
зникненням печаток ДВК.
Громадянська мережа «ОПОРА» заявила про порушення в ході
голосування на дострокових парламентських виборах у Миколаївській,
Черкаській, Рівненській та Дніпропетровській областях. Про це
повідомляється
на
сайті
громадської
мережі
«ОПОРА»
(http://oporaua.org/news/7249-promizhni-pidsumky-rezultativ-sposterezhennjagromadjanskoji-merezhi-opora-shchodo-perebigu-dnja-golosuvannja).
Зазначається, що на одній з ділянок округу №131 в Миколаївській
області не дорахувалися протоколів. «Кандидат в народні депутати Сергій
Пляка ініціював перерахунок протоколів. В результаті комісія не
дорахувалася 11 протоколів, відомості внесені у відповідний акт», –
повідомляється на сайті Громадянської мережі «ОПОРА».
Кандидат в нардепи зазначив, що, незважаючи на «відсутність
протоколів», члени комісії запакували бюлетені і приготували їх до
відправки в окружну виборчу комісію.
19

На Рівненщині в 153 і 155 ОВК були зафіксовані факти переписування
членами комісії протоколів з результатами голосування. Спостерігачі
«ОПОРИ» зафіксували ці порушення на відео.
В Дніпропетровській області, за даними «ОПОРИ», в окружну комісію
№37 почали звозити перші протоколи. «Ящики не опечатано, переліку
документів немає, пачки з протоколами розкриті, а самі протоколи
переписують в приміщенні окружкому», – наголошується в повідомленні
Громадянської мережі.
Такі ж випадки переписування були зафіксовані в Черкаській області на
ОВК №196 і №199. «На питання спостерігача, що пишуть члени виборчих
комісій в протоколах, вони не відповіли і взагалі зникли», – проінформували
в «ОПОРІ» і наголосили, що такі дії є грубим порушенням закону, оскільки
неможливо проконтролювати, які дані можуть бути внесені в протоколи
безпосередньо на ОВК без присутності членів комісії та спостерігачів.
Найбільшого розголосу стосовно невдоволення порушеннями під час
виборів набула на сьогодні заява заступника губернатора Дніпропетровської
рбласті Г. Корбана, який висунув Президенту П. Порошенко ультиматум з
вимогою звільнити прокурора області Р. Федика. «Прокурор-тітушка Федик
повністю продався Вілкулу та ―Опозиційному блоку‖. Зокрема, він закрив очі
на масові цинічні фальсифікації на 38-му, 31-му, 32-му округах, де нібито
перемогли і сфальсифікували результат під кандидатів в депутатиорганізаторів побиття Євромайдану 26 січня 2014», – заявив Г. Корбан.
«Тим самим прокурор Федик, куплений Вілкулом, дав ляпаса Блоку
Петра Порошенка і всім демократичним силам. Оскільки результат в базовій
Дніпропетровської області, яка грудьми захистила свою країну, був
сфальсифікований на користь ―Опозиційного блоку‖», – додав він.
Водночас, якщо порівняти динаміку та тип порушень з останніми
черговими виборами 2012 року та позачерговими виборами в п’яти
проблемних округах 2013 року, то спостерігачі констатують зменшення
фактів контрольованого голосування та спроб шахрайства у ході дня виборів.
Це свідчить про зниження впливу адміністративного ресурсу та підкупу на
виборців. Тим не менше, всі факти, зафіксовані спостерігачами та
журналістами, повинні розслідуватись правоохоронним органами з метою
профілактики порушень в перспективі та покарання винних за незаконні дії.
Разом з тим, виявлені в день голосування порушення не носили
системного і спланованого характеру та за своїми наслідками не можуть
суттєво вплинути на результати волевиявлення, відзначили в «ОПОРІ».
Міністерство внутрішніх справ отримало 597 повідомлень про події,
пов'язані з виборчим процесом 26 жовтня, повідомляється на сайті МВС
(http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1200533). «З них у 51
випадку йдеться про підкуп виборців. Зафіксовано також 68 фактів
розповсюдження агітаційних матеріалів, 33 – пошкодження бюлетенів, 22 –
розповсюдження неправдивих відомостей і 20 – повідомлень про мінування»,
– йдеться в повідомленні.
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За даними відомства, в Харкові співробітниками міліції в підвалі школи
№103 (просп. Тракторостроителей, 110), де розташовані виборчі дільниці
№№ 631458 – 631461 виборчого округу №170, була виявлена граната «РГД42» з викрученою чекою, яка лежала поруч. Граната з чекою вилучена. «У
цій же школі був затриманий чоловік з автоматом АКС-74У № 696034 з 2-ма
магазинами до нього і 30 патронами», – повідомили у відомстві.
Також наголошується, що правоохоронці зафіксували, як мінімум три
випадки неправомірних дій членів виборчих комісій. «Наприклад, у
Вінницькій області в селищі Каменогорка секретар ДВК кинула в урну для
голосування кілька бюлетенів відразу, а в Києві, глава окружної виборчої
комісії №217 (вул. Героїв Дніпра, 32-г, Оболонський район) допустила в
серверну ОВК двох невідомих», – йдеться в повідомленні. Також за час
голосування на виборчих дільницях зафіксовано чотири випадки смерті
людей.
Більш напруженою була ситуація під час голосування у Луганській та
Донецькій областях. У Луганській області бойовики залякували місцевих
жителів покаранням за голосування на виборах до Верховної Ради,
стверджують в РНБО. Зокрема, пенсіонерам роздавали листівки із погрозами
невидачі пенсії, якщо вони підуть голосувати. Крім того, з 25 жовтня людей,
які проживають на території, підконтрольній бойовикам, не випускають в
міста, які контролюють українські військові.
За інформацією спеціального кореспондента в Луганській області
Н. Чернухи, у Стаханові та прилеглих містах з'явилися листівки з
оголошенням, де були розміщені фотографії членів комісії 106 округу, це
місто Сєверодонецьк. І там вказувалося, що ці люди розшукуються за
фальсифікацію виборів і засуджені до розстрілу, за їхні голови призначено
нагороду приблизно у 100 тис. грн. Цей інцидент наробив чимало галасу по
округу, тому що поява журналістів на будь-якій ділянці супроводжувалася
сильною напругою аж до того, що людям довелося приховувати свої обличчя
(http://newsradio.com.ua/2014_10_27/Luganshhina-vibori-projshli-z-chislennimiporushennjami-9018/).
У Донецькій області найбільше людей прийшло голосувати в
Слов'янську і Краматорську, трохи менше в Маріуполі. У самому Донецьку
вибори не проходили на жодній з дільниць. Обійшлося без будь-яких
провокацій і яких-небудь великих конфліктних ситуацій в тих місцях, де
вибори проходили. Тому можна казати про те, що, не дивлячись на низьку
явку, вибори в Донецькому регіоні, не рахуючи території, яку контролює так
зване ополчення ДНР, відбулися.
Порушення, безумовно, були, але носили вони епізодичний і
неглобальний характер. Швидше, було більше чуток і фейків. Надходила
інформація про те, що обстрілювали людей, які йшли на вибори, потім ця
інформація не підтверджувалася, говорилося про те, що бойовики нападають
на виборчі дільниці і викрадають голів комісій, потім теж цю інформацію
спростовували. Тобто ті порушення, які були, скоріше можна назвати
стандартними в день виборів. Тобто десь зіпсували бюлетені, десь не з'явився
21

голова виборчої комісії, але це все носило дійсно епізодичний характер, і
якби ці вибори проходили зовсім вже в мирний час, то можна було б казати,
що
вони
пройшли
досить
успішно
(http://newsradio.com.ua/2014_10_27/Donechchina-najb-lsha-javka-bula-uSlovjansku-Kramatorsku-9314/).
Отже, позачергові вибори депутатів Верховної Ради України відбулися.
Попри коротку виборчу кампанію, яка проходила в умовах військового
конфлікту на Сході країни, можливість перезавантаження парламенту
використана. Новий парламент буде змушений відповідати сьогоднішнім і
майбутнім викликам. Суспільство вже не дозволить депутатам
відсиджуватись, а контролюватиме їх і нагадуватиме партіям про ті
програми, які вони декларували напередодні виборів. Будемо сподіватися, що
новий парламент вийде на більш високий рівень консолідації навколо миру,
реформ та руху у європейському напрямку.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України О. Турчинов висловив сподівання, що
за результатами позачергових парламентських виборів, які 26 жовтня
відбулися в Україні, буде створено стійку проєвропейську патріотичну
більшість у Верховній Раді України.
Про це О.Турчинов заявив під час спілкування з журналістами після
голосування на своїй виборчій дільниці у неділю, 26 жовтня.
«Ця більшість піде шляхом оновлення влади в Україні», – підкреслив
керівник парламенту, додавши, що більшість сформує уряд, і Україна піде
шляхом оновлення і побудови нової, сильної та незалежної держави.
Він зазначив, що 26 жовтня увечері завдяки результатам екзит-полів
архітектура майбутнього Парламенту буде відома.
Голова Верховної Ради висловив переконання, що вибори в Україні
відбуватимуться чесно, прозоро, без жодних фальсифікацій, а у випадку
спроб порушень виборчого законодавства правоохоронні органи «достатньо
жорстко реагуватимуть на такі випадки». При цьому керівник парламенту
нагадав, що недавно прийняті зміни до законодавства, які суттєво посилюють
відповідальність за фальсифікації й інші порушення виборчого закону.
На запитання журналістів, чи готовий він очолити Верховну Раду нового
скликання, О. Турчинов відповів, що нова парламентська більшість сама
визначатиме керівництво парламенту.
О. Турчинов голосував на позачергових парламентських виборах з
дружиною, а його син взяв участь у голосуванні за місцем проходження
служби у Національній гвардії України (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/98737.html). – 2014. –
26.10).
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***
Відбулась зустріч Голови Верховної Ради України О. Турчинова з
делегацією
Європейського
Парламенту
зі
спостереження
за
позачерговими виборами до Верховної Ради України.
В ході зустрічі Сторони обговорили питання проведення позачергових
парламентських виборів в Україні.
За словами О. Турчинова, попри неможливість проведення виборів в
частині Донецької і Луганської областей та в АР Крим, «влада забезпечить
проведення чесного, прозорого та відкритого виборчого процесу на всій
території України».
Він зазначив, що на тих територіях, які зараз окуповані, після звільнення
будуть проведені довибори по мажоритарних округах.
«Не зважаючи на всі труднощі, ми почали виборчий процес, тому що
українське суспільство потребує оновлення всієї влади», – сказав він,
наголосивши, що сподівається на те, що новий парламент зможе сформувати
«потужну, демократичну, проєвропейську більшість, яка продовжить процес
перетворення України на справжню європейську країну».
В цьому контексті Голова Верховної Ради нагадав, що, не чекаючи на
обрання нового парламенту, вже почалось реформування судової системи,
правоохоронних органів, прокуратури, фіскальних органів та був прийнятий
ряд важливих законопроектів щодо боротьби з корупцією.
«Європейський шлях – стратегічне рішення України і, не зважаючи на
спроби російської воєнщини зупинити нас на цьому шляху, ми впевнено
просуваємось до Європи», – підсумував він.
Своєю чергою голова делегації спостерігачів Європарламенту
А. Пленкович зазначив, що така численна делегація – 14 європарламентаріїв,
«це потужний політичний сигнал щодо важливості процесів, які
відбуваються у вашій країні», тому що зазвичай на виборах присутня вдвічі
менша делегація. «Ми готові підтримувати Україну на шляху здійснення
реформ», – сказав він, наголосивши, що Європа «продовжить надавати
Україні допомогу в різних сферах, в тому числі – фінансову» (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Topnovyna/98736.html). – 2014. – 24.10).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов сподівається, що
спрощення візового режиму між Україною і Європейським Союзом
відбудеться вже на початку нового року.
Про це він сказав у ході зустрічі з делегацією Європейського
Парламенту зі спостереження за достроковими виборами до Верховної Ради
України.
За словами О. Турчинова, парламент завершив свою частину роботи, яка
була спрямована на спрощення візового режиму з Європейським Союзом.
Своєю чергою, додав він, уряд профінансував закупівлю відповідного
обладнання та технічного облаштування, щоб налагодити випуск
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біометричних паспортів.
«Сподіваємося, що з початком нового року відбудеться спрощення
візового режиму між Україною та Європейським Союзом», – сказав він,
додавши, що це буде суттєвим кроком, що засвідчить підтримку
Європейським Союзом нашої країни (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/98728.html). – 2014. –
24.10).
***
Останні події в Україні сформували сильну волелюбну націю. На
цьому наголосив Голова Верховної Ради України О. Турчинов в інтерв’ю
інтернет-ресурсу «Цензор».
«Найголовніше – у нас сформувалася сильна волелюбна нація.
Українська нація, яка не тільки захистила на Майдані право визначати свій
шлях, а й показала, що готова зі зброєю в руках захищати свою свободу,
свою незалежність», – наголосив він.
Відповідаючи на запитання, керівник парламенту також відзначив, що
«головною силою, яка врятувала Україну від хаосу і диверсій в Києві і в
інших містах, були звичайні громадяни, які усвідомили на Майдані свою
відповідальність перед країною».
«Вони перемогли в боротьбі, потім – зберегли і захистили нову владу, а
зараз – зі зброєю в руках захищають незалежність України, – підкреслив він.
– Ця приголомшлива самосвідомість і колективний розум українців – той
фактор ―Х‖, який не розуміє Путін, який недооцінив Кремль, і який не
дозволив поневолити і знищити Україну» (Офіційний портал Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/98727.html). – 2014. –
24.10).
***
На переконання спікера парламенту О. Турчинова, головною умовою
реінтеграції Донбасу є його повне звільнення.
«Донбас – це частина України, і ця тема для нас не є дискусійною. Але
головною умовою його реінтеграції є повне звільнення», – сказав Голова
Верховної Ради України О. Турчинов, відповідаючи на запитання журналу
«Новое время».
«Без цього всі розмови про співіснування, кооперацію призведуть до
створення не тільки зони замороженого конфлікту на десятиліття, а й
постійного центру дестабілізації ситуації в країні», – наголосив він
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/98709.html). – 2014. –
23.10).
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***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов переконаний, що Крим
повернеться до складу України.
«Але його повернення стане можливим тільки за активної підтримки
цього процесу більшістю населення півострова», – сказав О. Турчинов в
інтерв’ю журналу «Новое время».
За його словами, для цього необхідно «повністю очистити від
загарбників материкову частину країни, продовжуючи нарощувати потенціал
наших Збройних Сил, забезпечити демократизацію і системне економічне
зростання України, що спричинить повну інтеграцію нашої країни до ЄС».
«Уже зараз ті, хто плескали в долоні російським окупантам, почали
розчаровуватися. Але повернення не відбудеться, поки населення півострова
чітко не усвідомить: пішовши від України, вони втратили набагато більше,
ніж «придбали». І тоді це стане потужним елементом зустрічного руху
повернення у демократичну, сильну й успішну Україну з тоталітарної,
приреченої на перманентні кризи Росії», – наголосив О. Турчинов
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/98710.html). – 2014. –
23.10).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент Украины П. Порошенко поздравил украинцев с
демократическими выборами, которые состоялись. Об этом глава
Украинского государства написал на своей страничке в Twitter.
«Демократические выборы в Верховную Раду в Украине состоялись!
Поздравляю украинцев»,
–
написал П. Порошенко
(Главком
(http://glavcom.ua/news/243868.html). – 2014. – 26.10).
***
Зволікати з формуванням нової Верховної Ради, нової парламентської
коаліції, нової більшості і нового уряду ніхто не буде, заявив Президент
України П. Порошенко, виступаючи після завершення голосування у
передвиборчому штабі «Блоку Петра Порошенка».
«Вперше в історії України владні партії набрали більше 50 відсотків
голосів. Це вражає і дає розуміння, що це той кредит довіри, який
український народ дав політичним силам, щоб негайно розпочати процес
реформ», – наголосив глава держави.
Президент висловив упевненість у тому, що нарешті у Верховній Раді
з'явиться проєвропейська більшість.
При цьому глава держави наголосив на тому, що Верховну Раду чекають
значні зміни, в тому числі – скорочення кількості комітетів. «Комітети не
потрібні, це все з минулого, коли намагалися дати хабаря за квотним
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принципом, щоб якимось чином когось утримати в коаліції, – сказав він,
додавши, – Нас в коаліції будуть тримати інші принципи й інші цінності».
Також глава держави вважає, що буде скорочена і кількість посад в
уряді. «Це те, що сьогодні ми маємо зробити», – сказав він.
П. Порошенко підкреслив, що, «щоб не втрачати час, коаліційні
консультації розпочнуться вже завтра».
Президент заявив, що внесе на затвердження парламенту ту кандидатуру
Прем'єр-міністра, яка буде запропонована парламентською коаліцією.
Глава держави наголосив, що депутати «мають продемонструвати
вміння не домовлятися, а брати на себе спільну відповідальність за долю
держави, яка опинилася в дуже складному становищі». «Ми розділяємо
відповідальність – Президент, майбутній Прем'єр, уряд і коаліція. Все у нас
вийде», – сказав П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/31497.html). – 2014. –
27.10).
***
Президент провів зустріч з делегацією Європейського парламенту зі
спостереження за парламентськими виборами в Україні. Голова делегації
А. Пленкович привітав Президента з успішним та демократичним
проведенням виборів, які відповідають європейським стандартам.
Місія спостереження Європейського парламенту відзначила, що вибори
в цілому були вільними та справедливими і відбулися у «повній
відповідності з українським законодавством та міжнародними стандартами».
«Ми відвідали багато виборчих дільниць і маємо оптимістичний висновок
щодо організації та проведення цих виборів», – наголосив А. Пленкович.
Голова делегації ЄП також звернув увагу на той факт, що головними
темами під час виборів у всіх регіонах України були європейська інтеграція
та встановлення миру. «Ці дві теми є сьогодні головними в Україні, і саме
вони формують напрям реформ, яких потребує ваша країна найближчими
місяцями», – наголосив А. Пленкович.
Президент подякував делегації Європарламенту за роботу на
позачергових виборах Верховної Ради. П. Порошенко відзначив, що
пишається українським народом, який поставився до виборів дуже
відповідально: «Я пишаюсь тим, що у дуже складний час українці
підтримали європейський курс Президента».
Глава держави висловив сподівання, що новий уряд, який буде
сформовано за підсумками виборів, прискорить проведення реформ.
Президент звернувся до депутатів Європейського парламенту з
проханням пришвидшити ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом у своїх країнах (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31499.html). – 2014. – 27.10).
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***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову із віцепрезидентом США Д. Байденом.
Віце-Президент США високо оцінив дії Президента України, які
забезпечили демократичність виборів до Верховної Ради. Він наголосив, що
рішення провести вибори у такий непростий для країни час викликає
захоплення. Віце-президент також додав, що Україна потребує реформ, і ця
робота попереду.
П. Порошенко подякував США та особисто Д. Байдену за підтримку
України. Глава держави відзначив важливість заяви президента США
Б. Обами щодо успішного проведення парламентських виборів в Україні.
Президент П. Порошенко також повідомив, що його подальші зусилля будуть
зосереджені на мирному процесі та сприянні реформам.
Співрозмовники також обговорили візит віце-президента США до
України, який заплановано на другу половину листопада. П. Порошенко та
Д. Байден висловили сподівання щодо продуктивного діалогу задля мирного
процесу на Донбасі, сприяння реформам в Україні, економічної допомоги та
співпраці України з МВФ (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/31505.html). – 2014. –
28.10).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
Президентом Польщі Б. Коморовським.
Президент Польщі висловив щирі вітання українському колезі та народу
України з проведенням вільних і відкритих виборів, які, незважаючи на
надскладні умови, підтвердили відданість України демократичним
стандартам. Б. Коморовський також наголосив, що результати цих виборів
відкривають перед Україною перспективу глибоких реформ, які Польща
готова всіляко підтримувати.
П. Порошенко подякував Б. Коморовському за високу оцінку виборів:
«Я радий, що висновки міжнародної спільноти підтвердили демократичний
вибір українського народу». Президент України також висловив
переконання, що нова парламентська більшість забезпечить реформи та
європейську інтеграцію України.
Президент Б. Коморовський запросив Президента П. Порошенка
відвідати Польщу ще до кінця цього року. Глава Української держави
подякував за запрошення і висловив сподівання, що парламент Республіки
Польща незабаром ратифікує Угоду про Асоціацію між Україною та ЄС.
П. Порошенко також запросив польського колегу здійснити державний
візит до України. У цьому контексті співрозмовники погодили проведення
Консультаційного Комітету на рівні заступників глав адміністрацій, мета
якого – активізація двосторонніх відносин на найвищому рівні (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31503.html). – 2014. – 28.10).
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***
Президент України П. Порошенко поклав квіти до Могили
Невідомого солдата у Києві у зв'язку з 70-ю річницею з дня визволення
України від фашистських загарбників.
Глава держави разом з учасниками церемонії вшанував пам'ять загиблих
хвилиною мовчання.
Воїни роти Почесної варти пройшли урочистим маршем та
відсалютували залпами з особистої зброї.
У церемонії також взяли участь Прем'єр-міністр України А. Яценюк,
Голова Верховної Ради України О. Турчинов, ветерани, члени уряду, народні
депутати (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/31506.html). – 2014. – 28.10).
***
Глава держави у день виборів до Верховної Ради України відвідав
звільнене від терористів місто Краматорськ, де він ознайомився з
перебігом голосування на двох виборчих дільницях.
Він відзначив рекордну явку виборців і подякував за таку громадянську
активність.
П. Порошенко поспілкувався з солдатами військової частини і висловив
подяку за подвиг, який кожен з них здійснює щодня. «Ваша служба, ваша
самовідданість на благо України – це подвиг, – заявив Президент. – Для мене,
як і для мільйонів українців, ви – герої, яким ми завдячуємо своїм мирним
життям. Дякую вам за це».
Глава держави підкреслив, що «приїхав сюди, щоб захистити виборче
право військовослужбовців». За словами Президента, дві третини
військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО, фізично не мали
можливості бути включеними в реєстр виборців. «Те, що нам вдалося
організувати фактично за 48 годин, дало можливість більше 10 тисячам
військовослужбовців, які розташовані по всій зоні АТО, обрати собі владу,
реалізувати своє конституційне право, і це надзвичайно важливо», – заявив
П. Порошенко.
Президент також поспілкувався з виборцями і подякував їм за єдність.
Він підкреслив, що вибори проходять на значній частині Донбасу, яку вже
звільнено від терористів, – Слов'янськ, Краматорськ, Сєвєродонецьк,
Лисичанськ, Рубіжне, Костянтинівка, Маріуполь. Влада зробить усе для
забезпечення безпеки волевиявлення громадян 26 жовтня на виборах до
Верховної Ради, запевнив глава держави.
Президент прибув до Краматорська на гелікоптері, а перед цим
проінспектував фортифікаційні споруди. «Ми сьогодні тримаємо графік і
щодо постачання військової техніки, і щодо відновлення боєздатності частин,
і щодо розташування в лінію оборони наших військових», – наголосив глава
держави.
Президент висловив задоволення виконанням цих трьох завдань:
захистом прав військовослужбовців, забезпеченням чесного волевиявлення
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громадян на Донбасі і зведенням фортифікаційних споруд (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31493.html). – 2014. – 26.10).
***
Президент України П. Порошенко підписав Указ, яким затвердив
Положення про Раду з питань судової реформи та її персональний склад.
Проведення судової реформи глава держави визначив одним із
першочергових завдань. Він наголошує на важливості створення судової
системи, яка відповідатиме європейським стандартам та користуватиметься
беззаперечною довірою громадян. Проведення цієї реформи також є одним із
зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Згідно з документом, Рада визначається як консультативно-дорадчий
орган при Президентові України, який у своїй діяльності керується
Конституцією та законами України, актами Президента, Кабінету Міністрів,
іншими актами законодавства та затвердженим Положенням.
Серед її основних завдань – підготовка та подання Главі держави
пропозицій щодо стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших
суміжних правових інститутів, розроблення планів дій щодо впровадження
цієї стратегії, а також сприяння налагодженню ефективного механізму
взаємодії державних органів, інститутів громадянського суспільства та
міжнародних організацій з питань підготовки і реалізації стратегії
реформування
цієї
сфери
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/31502.html). – 2014. –
28.10).
***
Президент України П. Порошенко закликає громадськість активно
долучатись до процесу реформування країни. Під час представлення
«Стратегії реформ – 2020» у Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича глава держави заявив, що «абсолютно реально» за 6
років досягти такого рівня реформ, щоб у 2020 році подати заявку України на
членство в ЄС.
Президент відзначив важливість реформування правоохоронної та
судової систем, проведення земельної реформи.
«Коли з тобою народ, він знає, що ти робиш, і перед лицем агресії –
немає іншого шляху, ніж робити реформи», – наголосив П. Порошенко.
Глава держави підкреслив, що реформувати країну мають молоді
професіонали, серед яких він назвав віце-прем’єр-міністра В. Гройсмана та
заступника голови Адміністрації Президента Д. Шимківа.
В свою чергу, Д. Шимків зазначив, що реформи – це «лише інструмент
досягнення результату». «Ми маємо розуміти, куди ми йдемо», – додав він,
відзначивши, що результатом реалізації стратегії реформ має стати
досягнення 21 ключового показника.
В. Гройсман під час виступу наголосив: «Дуже важливо, щоб ми хотіли
29

змінити те, як ми жили ще донедавна. За 20 років ми не змогли провести
жодних реформ. Це виклик для всіх нас. Зараз є шанс все змінити, є
політична воля нашої команди» (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/31487.html). – 2014. –
24.10).
***
Президент України П. Порошенко наголошує на важливості
побудови прозорої системи формування тарифів на електроенергію, що
дозволить знизити її вартість для споживачів.
«Нам треба встановити прозору систему формування тарифів та
здешевити собівартість вироблення електроенергії. Роблю все, щоб знизити
тарифи на електроенергію як для суб'єктів господарювання, так і для
населення. В першу чергу, для тих, кому важко за це платити», – сказав
Президент під час відвідування Дністровської ГАЕС.
Зниженню тарифів також сприятиме забезпечення прозорості
енергетичного ринку, позбавлення його від корупційних схем, нечесних
фінансових потоків та створення реального ринку, переконаний глава
держави.
Президент зазначив, що гідро- та атомна енергія – найдешевші у світі, а
запуск у дію тільки двох гідроагрегатів Дністровської ГАЕС дозволить
економити до 1 млрд куб. м газу на рік.
«Нас лякали відключеннями електроенергії, що ми повернемось в XX
століття, коли Україні не вистачало електроенергії. Ви захистили країну від
цих ризиків», – сказав П. Порошенко, звертаючись до робітників.
«Ви зробили Україну більш незалежною, безпечною. Це також ваш
вклад у підтримку воїнів у зоні АТО», – підкреслив Президент (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31485.html). – 2014. – 24.10).
***
Під час робочої поїздки до Чернівецької області Президент України
П. Порошенко здійснив синхронний запуск двох гідроагрегатів
Дністровської ГАЕС, що у місті Новодністровськ.
«Україна скучила за такими святами, коли ми вводимо в запуск
настільки потужні об'єкти», – сказав глава держави під час спілкування з
працівниками підприємства.
Президент підкреслив, що введення в дію таких об'єктів дозволить
швидко вирішити питання енергетичної незалежності держави, зазначивши,
що країна менше залежатиме від російського газу.
«Введення в дію таких об'єктів, як Дністровська ГАЕС, Канівський
комплекс дозволить Україні перестати залежати від зовнішнього постачання
вугілля та газу», – наголосив він.
П. Порошенко підкреслив, що 85 % всього обладнання ГАЕС вироблено
на українських підприємствах, адже «Україна має весь комплекс
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енергетичного машинобудування».
Він також відзначив високий рівень організації роботи на підприємстві
та екологічність електроенергії, що ним виробляється. «Ви робите диво», –
сказав Президент, звертаючись до працівників, додавши, що лише кілька
виробників у світі можуть будувати такі об'єкти.
«Було б непогано відсвяткувати 25-річницю незалежності України
запуском 3-го гідроагрегату станції, – також сказав Президент і додав, – це
означатиме, що ми гарантовано будемо мати робочі місця, соціальні об'єкти,
житло, і ніхто нас не зупинить – ми будемо жити по-європейськи» (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31484.html). – 2014. – 24.10).
***
Україна буде чесною ефективною європейською державою. Таке
переконання висловив Президент України П. Порошенко під час
представлення «Стратегії реформ – 2020» в Одесі.
«Якщо ми побудуємо нову сильну економіку, країну без корупції,
утвердимо верховенство права, ми заживемо по-новому», – наголосив глава
держави.
Президент висловив переконання, що ситуація на Донбасі не повинна
бути перешкодою для реалізації реформ. «Саме зараз – або ніколи, бо
сьогодні ми об'єднані, як ніколи, є команда, яка може і вміє зробити реформи.
Сформуємо нову проєвропейську коаліцію без брехні і популізму, і Україна
буде чесною і ефективною державою», – сказав він.
Глава держави наголосив, що Україну в її прагненні до миру та
європейської інтеграції підтримує вся Європа. «Сьогодні Європейський
Парламент своїм рішенням продовжив Україні односторонні преференції.
Європа відкриває свої ринки для української продукції, виробників, а
Україна має захист, який не дає права Росії застосовувати проти нас митні та
інші обмеження. Це є наша перемога», – додав глава держави.
Разом з Президентом «Стратегію реформ – 2020» в Одесі представили
віце-прем'єр-міністр В. Гройсман, перший заступник глави Адміністрації
Президента Г. Зубко, заступник глави Адміністрації Президента Д. Шимків.
Після завершення представлення «Стратегії – 2020» Президент вручив
ордери на отримання квартир родинам чотирьох військовослужбовців, які
загинули під час виконання бойових завдань у зоні АТО. Також документи
на квартири отримали шість військових, які були поранені під час боїв
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31476.html). – 2014. – 23.10).
***
У вівторок, 28 жовтня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів
зустріч з сенатором США, заступником керівника Комітету з питань
збройних сил Д. Інхофом, який перебуває в Україні з візитом.
Глава уряду привітав зусилля Сенату Сполучених Штатів, спрямовані на
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подальше зміцнення співробітництва з Україною. Серед ключових тем, які
обговорювалися під час зустрічі, були питання енергетичної безпеки та
посилення військово-технічної взаємодії.
А. Яценюк відзначив спільність позицій Європейської Комісії і уряду
України на переговорах щодо параметрів постачання природного газу з
Росією. За словами Прем’єр-міністра, Україна продовжить докладати зусиль
для диверсифікації джерел постачання енергоресурсів з метою зниження
залежності від російських поставок.
Глава уряду також наголосив на необхідності конкретних кроків з боку
Росії, спрямованих на деескалацію ситуації на Сході України відповідно до
Мінських
домовленостей
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247713282&cat_id=2
44274130). – 2014. – 28.10).
***
27 жовтня 2014 року Прем’єр-міністр прийняв делегацію
Європейського Парламенту, яка перебуває в Україні для спостереження
за достроковими парламентськими виборами.
Глава уряду висловив вдячність за внесок міжнародних спостерігачів у
забезпечення демократичного та прозорого перебігу виборів. Як зазначив
А. Яценюк, після встановлення результатів виборів основним завданням є
швидке формування міцної проєвропейської більшості у Верховній Раді, яка
підтримає урядові реформи, спрямовані на виконання Угоди про асоціацію з
Європейським Союзом.
Представники Європарламенту відзначили готовність і надалі надавати
активну політичну підтримку інтеграції України з Європейським Союзом. У
цьому контексті А. Яценюк підтвердив важливість залучення експертів
Європейської Комісії до роботи українських міністерств і відомств з
виконання
Угоди
про
асоціацію
з
ЄС
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247711291&cat_id=2
44274130). – 2014. – 27.10).
***
«Ми будемо в найкоротші терміни формувати коаліцію, щоб новий
уряд і новий парламент швидко і ефективно проводили необхідні для
країни реформи», – підкреслив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у
неділю, 26 жовтня.
Глава уряду повідомив, що він мав зустріч із цього питання із
Президентом України.
А. Яценюк висловив подяку українцям, які взяли участь у голосуванні:
«Для мене це є неймовірною відповідальністю – перед країною і перед
кожним, хто прийшов і віддав свій голос. У нас попереду непрості часи, але
разом ми подолаємо всі труднощі».
Уряд забезпечив демократичність, чесність і прозорість виборів до
Парламенту України, – наголосив Прем’єр-міністр і повідомив, що провів
32

переговори із головами обласних адміністрацій стосовно забезпечення
демократичності підбиття результатів голосування.
Він звернувся до Центральної виборчої комісії з тим, «щоб якомога
швидше підбити результати голосування, оприлюднити їх, щоб у
одномандатних округах було зрозуміло, хто виграв вибори і яким чином
формувати нову коаліцію».
«База для нової коаліції – це Угода про асоціацію з Європейським
Союзом. Саме це повинно стати основною коаліційної угоди», – підкреслив
А. Яценюк.
«Народ України визначився, і сподіваюся, що до нового Кабінету
Міністрів України ввійдуть виключно фахові люди, які здатні проводити
реформи та принести зміни для України», – зазначив він.
А. Яценюк додав, що мандат довіри, наданий на виборах до Верховної
Ради – «це мандат відповідальності перед українським народом»: «Ми всі
несемо персональну відповідальність перед кожною людиною, яка прийшла і
проголосувала. Це тільки початок. Далі – складна і правильна робота для
країни»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247710344&cat_id=2
44274130). – 2014. – 27.10).
***
Прем’єр-міністр А. Яценюк очікує, що через падіння курсу рубля й
наплив російських товарів може постраждати економіка України.
Про це він заявив на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів і
доручив відомствам у п’ятницю, 24 жовтня, продумати кроки, які не
допустять «фінансової агресії» Росії.
«Сьогодні в Росії відбувся неймовірний обвал російської національної
грошової одиниці – а, як правило, такі фінансові кризи потім мають
негативний вплив й на Україну. Фактично це сьогодні така чорна п’ятниця
для російської економіки і рубля – і, як правило, після цього ми відчуваємо
хвилю фінансової дестабілізації», – сказав Прем’єр.
«Окрім своєї військової агресії, вони ще тепер будуть здійснювати
фінансову агресію через свою недолугість», – додав він.
На думку А. Яценюка, «зараз росіяни будуть намагатися швидко
продавати свої товари в Україну, тому що є конкурентна перевага».
«Курс впав – вони можуть знизити ціни на свої товари в доларах, аби
заполонити український ринок», – вважає він.
Прем’єр попросив: «Протягом сьогоднішнього дня Міністерство
економіки, Фіскальна служба, МінАПК – провести термінове зібрання з
приводу того, щоб не дати можливості Росії зараз дестабілізувати ситуацію в
Україні – в тому числі, і через наплив російських товарів на територію
України».
Він доручив міністру фінансів провести розмову з керівництвом
Нацбанку з приводу впливу падіння рубля на українську економіку і
фінансову систему.
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«Ми пригадуємо і 1998 р., і інші фінансові кризи – нам треба бути
готовими до того, що крім військової агресії ще й фінансова й економічна
агресія може мати поганий вплив на українську економіку», – заявив
А.
Яценюк
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/24/7041841/). – 2014. – 24.10).
***
Прем'єр-міністр А. Яценюк переконаний, що Україна може перейти
на повне забезпечення газом з Європи завдяки «великому реверсу».
Про це він заявив на позачерговому засіданні Кабміну в п'ятницю, 24
жовтня.
Перед цим представник «Нафтогазу», зазначив, що на даний момент
тривають реверсні поставки блакитного палива з Угорщини та Словаччини.
«Є можливість запустити великий реверс і якщо європейські партнери
разом з нами вирішать питання великого реверсу, то ми зможемо фактично
замістити весь необхідний обсяг газу через придбання його в Європейського
союзу»,
–
сказав
А.
Яценюк
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/24/7041847/). – 2014. – 24.10).
***
В день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду
Украины не было зафиксировано ни одного террористического факта. Об
этом 26 октября на брифинге заявил советник министра внутренних дел,
кандидат в депутаты А. Геращенко.
По его словам, в целом, выборы прошли по Украине спокойно,
стабильно. «Не было ни одного террористического акта», – уточнил
А. Геращенко, слова которого приводит корреспондент «Главкома».
Комментируя факт применения огнестрельного оружия в районе одного
из избирательных участков в Кривом Роге, А. Геращенко отметил, что это
были выяснения отношений между бандитами, которые не имеют отношения
к проведению выборов (Главком (http://glavcom.ua/news/243844.html). –
2014. – 26.10).
***
МВД возбудило дело по факту незаконного вмешательства в работу
системы выборы на 217 округе в Киеве. Об этом на брифинге в воскресенье,
26 октября, заявил советник главы МВД А. Геращенко.
«Возбудили дело по факту вмешательства в систему. Я думаю, что
председателю ОИК придется отвечать на очень неудобные вопросы», –
сказал А. Геращенко, которого цитирует «Українська правда».
Он напомнил, что накануне дня голосования был неожиданно заменен
глава ОИК, который в свою очередь заменил двух технических работников,
которые должны были работать с электронной системой.
«Позже выяснилось, что эти двое не имеют опыта работы с такой
системой. На вопрос, откуда они взялись, они сказали, что им позвонил
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новый председатель ОИК», – сказал А. Геращенко.
«Слава Богу, члены комиссии поняли, к чему их подводят и
проголосовали за возвращение предыдущего председателя комиссии. Однако
остается большой вопрос, почему столько голов окружкомов было вдруг
заменено
накануне
выборов»,
–
добавил
он
(Главком
(http://glavcom.ua/news/243880.html). – 2014. – 26.10).
***
Для поліпшення інвестиційного клімату Міністерство агарної
політики та продовольства України проводить масштабну роботу за
участю представників бізнесу, потенційних інвесторів щодо
вдосконалення норм Законів України, якими регламентуються окремі
сфери, а саме у ветеринарії і фітосанітарії, сільгоспмашинобудуванні,
безпеці продовольства, земельних питань, функціонування ринку зерна та
інші.
Позитивним прикладом наявності діалогу між державою і учасниками
ринку являється формування сприятливих умов для функціонування
вітчизняного ринку зерна. Як зазначають фахівці Мінагрополітики, така
робота впроваджена для створення прозорих умов функціонування ринку
зерна, встановлення ефективного діалогу між владою та бізнесом.
Приділяється увага вдосконаленню земельних відносин. Зокрема,
запроваджено спрощений порядок розгляду і затвердження землевпорядної
документації, процедури відведення земельних ділянок. Суттєво скорочено
строки виготовлення документації із землеустрою, спрощено процедуру
відведення земельних ділянок. Посилено відповідальність органів державної
влади – передбачено відповідальність за порушення строку погодження
документації із землеустрою. Врегульовано питання продажу земельних
ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на земельних
торгах у формі аукціону. Законодавчо впорядковано розмежування земель
державної
та
комунальної
власності
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247711831&cat_id=2
44277212). – 2014. – 27.10).
***
Станом на 27 жовтня в рамках акції «Підтримай Українську армію»
на рахунки Міністерства оборони України в якості допомоги Збройним
Силам України від юридичних і фізичних осіб надійшло 150,626 млн грн.
З цієї суми 139,028 млн грн – грошові перекази на матеріально-технічне,
решта – на медичне забезпечення Збройних Сил України.
За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер «565» на підтримку
Української армії перераховано 36,638 млн грн (усі – на матеріально-технічне
забезпечення ЗС України).
Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 154,7 тис. дол. США,
77,8 тис. євро, 5,3 тис. чеських крон, 450 канадських доларів,
140 швейцарських франків, 11,5 тис. польських злотих. Всього продано
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іноземної валюти в гривневому еквіваленті 3 млн 136,35 тис. грн (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247711773&cat_id=2
44277212). – 2014. – 27.10).
***
22 жовтня 2014 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України
схвалено Концепцію боротьби з деградацією земель та опустелюванням,
розроблену Мінприроди на виконання пункту 82 Національного плану дій з
охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки.
Підготовка Концепції здійснювалася за сприяння проекту ГЕФ/ЮНЕП
«Розробка Національної програми дій відповідно до 10-річної Стратегії
впровадження Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням та підготовка
п’ятого процесу огляду та звітності».
Метою Концепції є підвищення ефективності реалізації державної
політики щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням,
визначення
пріоритетних
завдань,
зміцнення
інституціональної
спроможності та покращення координації діяльності уповноважених органів
у відповідній сфері, а також забезпечення виконання Україною, як стороною
Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, міжнародних зобов’язань.
Згідно з п. 2 цього розпорядження Мінприроди, Мінагрополітики разом з
іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади за
участю Національної академії наук та Національної академії аграрних наук
мають розробити та подати до 1 квітня 2015 р. Кабінетові Міністрів України
проект Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та
опустелюванням.
З текстом Концепції можна ознайомитися за посиланням
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247703564&cat_id=2
44274160). – 2014. – 23.10).
***
Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Мінрегіону щодо
перерозподілу частини коштів резервного фонду держбюджету на
користь відновлення пошкодженої під час бойових дій інфраструктури
окремих територій Донецької області.
Зокрема, уряд спрямував субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій, передбачену у 2014 р. Донецькій області, саме на відновлення
систем централізованого водопостачання та водовідведення, пошкоджених
під час проведення антитерористичної операції. Мова йде про 50,3 млн грн.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України – міністр регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В. Гройсман.
За його словами, уряд також за пропозицією Міністерства додав до
напрямів, за якими можуть використовуватися кошти резервного фонду
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державного бюджету, і напрям «відновлення об’єктів інфраструктури,
пошкоджених чи зруйнованих внаслідок проведення антитерористичної
операції на Донбасі та вирішення питань тимчасово переміщених осіб».
Він також поінформував і про рішення уряду від 22 жовтня виділити
Донецькій облдержадміністрації 10,5 млн грн за рахунок коштів резервного
фонду державного бюджету.
«Ці кошти спрямують на здійснення невідкладних заходів, пов’язаних із
відновленням житлового фонду на території Слов’янської міської ради
Донецької області, зруйнованого чи пошкодженого під час проведення
антитерористичної операції», – сказав віце-прем’єр-міністр (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247702782&cat_id=2
44274160). – 2014. – 23.10).

ПОЛІТИКА
Україна може подати заявку на членство в ЄС, ретельно визначивши
для цього час та узгодивши з Брюсселем.
Про це заявив голова делегації Європарламенту в Комітеті з питань
співробітництва (КПС) Україна-ЄС А. Пленкович, повідомляє УНІАН.
«Я дотримуюся думки, що Україна, як і будь-яка інша європейська
країна, у відповідності до статті 49 Лісабонського договору може запросити
членства в Союзі. Вона повинна дотримуватися принципів демократії,
основних свобод, прав людини і верховенства права», – сказав він.
«Українська влада повинна буде ретельно розглянути час подачі заявки
заздалегідь домовитися про це з європейською стороною з урахуванням
конкретної ситуації в Україні, а також більш широкого контексту
розширення та політики сусідства ЄС», – додав євродепутат.
Депутат ЄП зазначив, що в ході реалізації Угоди про асоціацію Україна
перенесе більшу частину законодавства ЄС і прийме європейські стандарти.
Відповідаючи на запитання, коли парламент Хорватії ратифікує Угоду
про асоціацію Україна-ЄС, А. Пленкович повідомив, що він вже публічно
звернувся до хорватського уряду, щоб оперативно внести в законодавчу
процедуру закон про ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС.
«Я очікую, що парламент Хорватії (Hrvatski Sabor) ратифікує угоду
протягом наступних тижнів. Хорватія повинна проявити солідарність з
Києвом», – заявив він.
Нагадаємо, Президент України П. Порошенко заявив, що Україна
подасть заявку на членство в ЄС в 2020 р. (Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/10/24/7027146/). – 2014. –
24.10).
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***
Канцлер ФРН А. Меркель не бачить необхідності у скасуванні
санкцій, введених Європейським Союзом проти Росії.
Про це вона заявила в п'ятницю, 24 жовтня, в Брюсселі під час саміту
ЄС, повідомляє Німецька хвиля з посиланням на агентство dpa.
За словами А. Меркель, Євросоюз дійшов висновку, що укладені в
Мінську у вересні 2014 року домовленості між Україною, Росією та
проросійськими сепаратистами так і не виконані.
Тому «ми не бачимо можливості вести мову про скасування санкцій»,
пояснила А. Меркель. Так, не працює режим припинення вогню на сході
України, в підсумку там з моменту мінських домовленостей загинули більше
300 людей.
За відомостями з дипломатичних джерел, учасники саміту в Брюсселі
вирішили не скасовувати штрафні заходи проти Росії і одночасно закликали
Москву поважати територіальну цілісність України, а також взяти на себе
відповідальність за виконання мінських угод (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/24/7041775/). – 2014. – 24.10).
***
Європейський Союз не має наміру визнавати результати
призначених бойовиками «ДНР» та «ЛНР» на початок листопада
виборів.
Про це йдеться у заяві учасників саміту ЄС, ухваленій ввечері у четвер,
23 жовтня, учасниками саміту ЄС у Брюсселі, передає Deutsche welle.
Заплановане проросійськими сепаратистами голосування у Донецькій і
Луганській областях «суперечить букві і духу» підписаних в Мінську у
вересні 2014 р. мирних домовленостей, цитує агенція Reuters заяву.
Учасники брюссельської зустрічі голів держав і урядів привітали
призначені на 26 жовтня вибори до Верховної Ради України.
Крім того, у тексті документа міститься адресований Росії заклик більш
активно брати участь у стабілізації ситуації в Україні, зокрема, домогтися
того, щоб сепаратисти дотримувалися режиму припинення вогню.
У рамках мінських домовленостей сепаратисти зобов’язалися проводити
вибори тільки відповідно до законодавства України.
Однак тепер вони перешкоджають проведенню виборів до Верховної
Ради і вирішили провести 2 листопада власне голосування, яке визначить
«депутатів» самовільно створених місцевих «парламентів» і глав так званих
Донецької і Луганської «народних республік» (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/24/7041800/). – 2014. – 24.10).
***
ЄС закликає Росію взяти на себе відповідальність за повну реалізацію
мінських домовленостей.
Про це йдеться у висновках Європейської ради за результатами саміту
ЄС.
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«Європейський союз очікує від Російської Федерації поваги до
національного суверенітету України та її територіальної цілісності, а також
сприяння політичній стабілізації та економічному відновленню України», –
зазначено у документі.
«Російська Федерація повинна взяти на себе відповідальність за повну
реалізацію мінської угоди. Зокрема, російська влада повинна запобігти будьякому руху військових, зброї або бойовиків з її території до України. РФ
повинна здійснювати свій вплив, щоб гарантувати, що сепаратисти сумлінно
виконують зобов'язання, прийняті в Мінську», – зазначається у висновках.
Окрім того, європейські лідери наголосили на тому, що проведення
«президентських» і «парламентських» виборів самопроголошеними
органамии влади у зонах конфлікту суперечитимуть букві і духу мінського
протоколу і не визнаються.
У висновках також нагадується про попередні рішення ЄС щодо
введення обмежувальних заходів проти РФ.
«Вони (санкції. – Ред.) залишатимуться пов'язаними з ситуацією в
Україні»,
–
говориться
в
документі
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/24/7041861/). – 2014. – 24.10).
***
Окремі російські війська все ще перебувають в Україні.
Про це заявив головнокомандувач сил НАТО в Європі Ф. Брідлав,
повідомляє Reuters.
Водночас, за його словами, на українсько-російському кордоні РФ також
зберігає частину збройних сил.
«Ми спостерігали досить значне виведення російських військ з території
України, проте ми не помилимося, якщо скажемо, що російські війська
залишаються у Східній Україні», – сказав Ф. Брідлав журналістам в штабквартирі НАТО.
Деякі російські війська, дислоковані поблизу українського кордону
залишилися і деякі інші готуються відійти, проте «ті, які залишаються та не
демонструють жодних ознак того, що вони збираються відходити, є дуже
здібними, у зв'язку з чим залишається можливість застосування сили до
народу України», зазначив Ф. Брідлав.
Нагадаємо, що раніше головнокомандувач сил НАТО в Європі заявив,
що НАТО не бачить значного відведення російських військ від
прикордонних
регіонів
з
Україною
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/24/7041830/). – 2014. – 24.10).
***
Президент РФ В. Путін і канцлер Німеччини А. Меркель вважають
за доцільне провести найближчим часом чергову зустріч контактної
групи по Україні.
У цьому вони зійшлися в телефонній розмові, яка відбулася з ініціативи
німецької сторони, повідомляє прес-служба Кремля.
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У розвиток переговорів, які відбулися 16-17 жовтня в Мілані, лідери
Росії та ФРН обговорили ситуацію на Донбасі.
«Президент Росії акцентував увагу на необхідності деескалації
обстановки в Донецькій і Луганської областях, насамперед шляхом
реального припинення вогню, забезпечення безпеки вздовж лінії
розмежування протиборчих сторін і надання термінової гуманітарної
допомоги», – повідомляє Кремль.
В. Путін і А. Меркель відзначили доцільність проведення найближчим
часом чергової зустрічі контактної групи по Україні, а також важливість
домовитися щодо газової тематики.
«Висловлено сподівання, що запланований на 29 жовтня в Брюсселі
черговий раунд тристоронніх консультацій між представниками Росії,
України і Європейського союзу буде результативним», – сказано в
повідомленні
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/24/7041818/). – 2014. – 24.10).
***
Президент Росії В. Путін вважає, що місцеві вибори на Донбасі не
повинні проводитися за українським законодавством, а лише
«координуватися».
Про це він заявив на засіданні клубу «Валдай» в Сочі.
«У мінських домовленостях сказано, що вибори на південному сході
повинні пройти в координації з українським законодавством. Не за
українським законом, а в координації», – сказав він.
«Спеціально це було вибрано, тому що ніхто на південному сході не
хоче проводити вибори за українським законодавством. Як це зробити, коли
стріляють кожен день, гинуть з усіх боків люди, а вони будуть вибори за
українським законом проводити. Треба припинити війну, війська відвести.
Коли це буде досягнуто, можна говорити про зближення позицій, про
співпрацю»,
–
сказав
В.
Путін
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/24/7041865/). – 2014. – 24.10).
***
Президент Росії В. Путін вважає Україну «складносурядним
державним утворенням».
Таке визначення він дав на засіданні клубу «Валдай» в Сочі у п'ятницю,
24 жовтня, прочитавши присутнім цілу «лекцію» про історію України.
«Україна – досить таке складносурядне державне утворення. Але так
склалося, і ми виходимо з історичної даності», – заявив В. Путін.
Водночас президент РФ сказав, що ніколи не піддавав сумніву ту
обставину, що Україна є сучасною, повноцінною, суверенною європейською
державою.
«Інша справа, що історія формування України в її сьогоднішніх
кордонах – це досить складний процес. А ви що, хіба про це не знаєте?», –
сказав В. Путін.
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«У 1922 році частина земель Російської федерації, історично званих
Новоросією... були передані Україні для того, щоб підняти процентне
співвідношення пролетаріату в цій країні».
«А в 1954 р. Хрущов чомусь прийняв рішення передати Крим в України,
зроблено це було з порушенням навіть радянського закону...», – заявив
В. Путін.
«Що стосується Заходу України, то після Другої Світової війни частина
території була ―прирізана‖ до України», – заявив президент РФ
При цьому В. Путін зазначив, що поважає суверенітет України і
розраховує на нормалізацію російсько-українських відносин і на їх розвиток
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/24/7041866/). –
2014. – 24.10).
***
Президент Росії В. Путін заявив, що санкції не вплинуть на рішення
та дії Росії.
Про це він сказав перед учасниками міжнародного дискусійного клубу
«Валдай».
«Під тиском санкцій ніхто ніколи, навіть малі країни, рішення не
приймає. А вже така країна, як Росія, точно не робитиме нічого, чого б
хотілося тим нашим партнерам, які намагаються на Росію тиснути», –
зазначив глава держави.
За його словами, такий підхід «абсолютно контрпродуктивний» і не веде
до вирішення проблем.
«Що стосується санкцій... нав'язані вони чи не нав'язані, то не мені про
це судити. Але віце-президент США не так давно сказав, що їм було потрібно
серйозно натиснути на європейських партнерів, щоб вони ввели санкції. Це ж
він сказав, а не я. Значить, все-таки натискали», – уклав президент
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/24/7041870/). –
2014. – 24.10).
***
Вимушені переселенці з Криму найчастіше осідають у Києві, Львові
та Одесі, а з Донбасу переїжджають в основному найближчі області та
в уже звільнені райони.
Про це свідчать узагальнені дані, наведені системою народного
контролю «Слово і Діло».
Так, згідно з даними управління верховного комісара ООН у справах
біженців, у Києві оселилось майже 4,7 тис. переселенців із Криму, у
Київській області – ще 1,2 тис.
Майже 2,6 тис. кримчан прийняла Львівська область, 2 тис. – Одеська.
Найбільше утікачів з Донбасу оселились у Харкові та області – майже
111 тис. Більше 35 тис. переселенців з Донбасу тимчасово осіли в Запорізькій
області, 32 тис. – у Дніпропетровській, 34 тис. – у Києві.
Показово, що більше 61 тис. переселенців з Донбасу просто переїхали в
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уже звільнені Україною райони Донецької області (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/24/7041794/). – 2014. – 24.10).
***
Влада так званої «ДНР» скасувала правило щодня виконувати перед
першим уроком у школах гімн України.
Про це заявив так званий «прем'єр» самопроголошеної «республіки»
О. Захарченко у телеефірі, повідомляє РІА «Новости».
Також лідери сепаратистів збираються розслідувати ті факти, коли
вчителя будуть змушувати учнів співати гімн.
«Щодо гімну України – це абсолютно не можна допускати. Якщо такі
факти (виконання гімну) – прошу вас повідомляти на гарячу лінію. Які
школи, хто це робить. По кожному цьому факту обіцяю – приїдуть люди,
запитають, чому», – заявив О. Захарченко.
«Потрібно зупиняти. Це можна розцінювати як політичну диверсію», –
додав він.
О. Захарченко зазначив, що розуміє, що «не всі підтримують наші ідеї,
для деяких ми є ворогами… але в цей час бити в спину ножем – ну, це
найстрашніша зрада».
«Підростаюче покоління – це основне наше завдання», – додав він
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/24/7041796/). –
2014. – 24.10).
***
У Донецьку прихильники сепаратистів у день виборів Верховної Ради
України влаштували свято й концерт у дворі будівлі Донецької міськради.
Ці святкування організувало об'єднання «Свободный Донбасс» – і
С. Ковальчук попросив народ «голосувати» за цю політичну силу на
«виборах» 2 листопада.
Один із лідерів політичного крила так званої «ДНР», співробітник
Донецької міськради М. Руденко висловив думку, що в Україні
продовжиться хвиля сепаратизму.
«Уже існує федеративне об'єднання Луганської й Донецької народних
республік за назвою Союз народних республік "Новоросія". Я думаю, що
зараз відбудемося як ―Новоросія‖ – і підемо далі…», – сказав він.
«В Україні маса народу залякана, задавлена… Немає навіть такої кволої
альтернативи (новій владі), як Партія регіонів. Ніхто не захищає
російськомовне населення», – сказав представник т.зв. «ДНР».
М. Руденко упевнений, що націоналістичні партії в Україні «нічого
доброго не зроблять – це ті люди, які вже довели країну до перевороту». «І
там (у владі України) будуть ті ж олігархи, тільки під націоналістичним
соусом», – вважає він.
«Я думаю, що в Україні після глибокої кризи триватиме створення
народних республік по всій території. І я не здивуюся, якщо однією з перших
буде створена Галицька народна республіка. Тому що ідеї Галицького
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націоналізму – вони сильні», – заявив М. Руденко.
«Так, вони інші, вони не такі, як ми, – але вони так само розуміють, що
їм ні до чого держава величезна, яка, насправді, обговорює теми зовнішніх
сил, олігархів, але ніяк не думає про інтереси народу, яка штовхає народ у
прірву шляхом агресії й шляхом соціальних потрясінь», – додав він.
М. Руденко сказав, що люди Донбасу, попри небезпеку війни, вірять у
«свої збройні сили» і в допомогу «братніх народів», громадянського
суспільства Російської Федерації.
«Ми будемо будувати свою державність і в найближчому майбутньому
побудуємо справді народну Новоросію, яка зможе зібрати всі наші землі й
знайти майбутнє у рамках Євразійського союзу…», – упевнений він
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/26/7042101/). –
2014. – 26.10).
***
По состоянию на 17:00 26 октября на выборах украинского
парламента проголосовало 90-100 % украинских пограничников. Об этом в
воскресенье, 26 октября, на брифинге заявил глава Госпогранслужбы
В. Назаренко, передает корреспондент НБН.
«В зоне АТО мы обеспечили военнослужащих паспортными
документами, в том числе тех военнослужащих, которые шли по последнему
призыву, подали данные в центр регистрации избирателей. На данный
момент в зоне АТО проголосовали почти 100 % избирателей. Всего
проголосовало за 90 %, в отдельных подразделениях 100 %», – заявил
В. Назаренко.
Он уточнил, что пограничники проголосовали в 161 избирательном
округе на 973 избирательных участках.
«Мы создали необходимые условия и обеспечили участие всего
персонала службы в выборах. Также мы сделали все возможное, чтобы все
пограничники, которые охраняют границу с Россией и выполняют задание
вдоль зоны, которая контролируется силами АТО, смогли выполнить свой
конституционный долг», – добавил глава Госпогранслужбы.
По его словам для этого руководители всех уровней спланировали
графики несения службы и своевременно осуществляли замену пограничных
нарядов.
«Военнослужащие, которые проживают на значительном расстоянии от
избирательных участков, сегодня на службу не привлекались. Считаю, что
мы смогли обеспечить голосование всего персонала, в том числе и
нескольких тысяч военнослужащих в зоне проведения АТО», – добавил
В. Назаренко.
Напомним, по состоянию на 15:00 75 % военнослужащих-срочников
проголосовали на выборах Верховной Рады (Независимое бюро новостей
(http://nbnews.com.ua/ru/news/135151/). – 2014. – 26.10).
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***
Бойовики ЛНР розповсюджували антиагітки серед місцевого
населення із погрозами про відповідальність за участь у позачергових
парламентських виборах 26 жовтня.
Фотографію відповідного листа розмістив у своєму Фейсбуку
луганський активіст Д. Снєгірьов.
Так, згідно з текстом документа за підписом «голови Верховної Ради
ЛНР» Карякіна, мешканців, які візьмуть участь у виборах, «судитимуть за
законами військового часу», а членів дільничних та окружних виборчих
комісій – розстріляють.
Як відомо, раніше в облуправлінні МВС повідомили, що на Луганщині
виявили листівки з погрозами на адресу пенсіонерів позбавити їх пенсійного
забезпечення у разі голосування на позачергових парламентських виборах.
Бойовики ЛНР заявляють, що проведуть свої «вибори», які заплановані
на
9
листопада
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/25/7041945/). – 2014. – 25.10).
***
У парламентських виборах взяли участь виборці з усіх регіонів
України, зокрема, більше двох тисяч жителів окупованого Криму.
Про це на брифінгу повідомив заступник голови Центральної виборчої
комісії А. Магера, передає ЛІГАБізнесІнформ.
А. Магера уточнив, що загалом у парламентських виборах взяли участь
2 тис. 864 жителя Криму. Для того, щоб проголосувати, їм довелося змінити
виборчу адресу і проголосувати на материковій частині України.
За словами заступника глави ЦВК, для того, щоб проголосувати, загалом
свою виборчу адресу змінили 21 тис. 704 жителі Донецької області та 11 тис.
119 жителів Луганської області.
Всього по Україні своїм правом на зміну місця голосування
скористалися
190
тис.
283
особи
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/27/7042282/). – 2014. – 27.10).
***
Результаты выборов-2014 в Верховную Раду в Центризбиркоме
планируют окончательно подсчитать к 10 ноября. Об этом заявил
заместитель председателя Центральной избирательной комиссии А. Магера.
У Центризбиркома есть 15 дней для того, чтобы официально установить
результаты выборов, отметил А. Магера. При этом в ЦИК предупреждают,
что сделать это раньше вряд ли получится.
«Придется ждать почти 15 дней. И не потому, что нам очень этого
хочется, а для того, чтобы получить протоколы изо всех без исключения
округов, потому что вопросы могут возникать, в частности в Донецкой и
Луганской областях», – заявил А. Магера.
Он отметил, что 10 ноября это крайний срок для оглашения результатов
(Главком (http://glavcom.ua/news/243872.html). – 2014. – 26.10).
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***
В Блоке Петра Порошенко не исключают возможности создания
коалиции из партий Блок Петра Порошенко, «Народный фронт» и
«Самопоміч». Об этом в эфире ТСН заявил Ю. Луценко.
Кроме того, в коалицию могут войти все остальные «партии Майдана»,
например «Батьківщина», а также депутаты, которые прошли по
мажоритарным округам и поддерживают европейский курс Украины.
Ю. Луценко также не исключает, что А. Яценюк останется Премьерминистром Украины, если будет проводить необходимые реформы. «Если он
на это согласен, то думаю, что проблем не будет», – сказал Ю. Луценко на
брифинге
в
штабе
Блока
Порошенко
(Главком
(http://glavcom.ua/news/243886.html). – 2014. – 26.10).
***
У «Народному фронті» є певні вимоги для подальшої співпраці з
«Блоком Петра Порошенка» у Верховній Раді та формування коаліції.
Про це «Українській правді» повідомили джерела у штабі «Народного
фронту».
Зокрема, одними з ключових умов формування коаліції з БПП є гарантія
подальшого прем'єрства А. Яценюка, та посади міністрів юстиції, внутрішніх
справ та фінансів.
«Щодо посади спікера (Олександра Турчинова) – це на совісті
Порошенка», – додало джерело.
«Ясна річ, що на сьогодні це – оптимальна кандидатура», – зазначив
співрозмовник
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/26/7042256/). – 2014. – 27.10).
***
«Народный Фронт» рассчитывает взять 50 мандатов по спискам и
около 40 – по мажоритарке. Об этом заявил А. Геращенко.
«Хоть у нас не так уж и много кандидатов, большинство из них должны
победить», – уверенно заявил он.
По его словам, в будущей Верховной Раде он определил для себя
несколько направлений для работы: национальную безопасность, оборону,
судебную реформу (Главком (http://glavcom.ua/news/244238.html). – 2014. –
17.10).
***
Лидер партии «Гражданская позиция» А. Гриценко готов подать в
отставку с должности главы партии. Об этом он заявил в эфире
телеканала «Украина».
«Если ЦИК подтвердит результат экзит-полов, я, по европейской
традиции, подам в отставку с должности главы партии», – сказал он, добавив,
что готов признать поражение на парламентских выборах.
Напомним, в день голосования на выборах депутатов Верховной Рады
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Украины проведены пять основных экзит-полов – опросов избирателей на
выходе из избирательных участков.
Их результаты обнародованы сразу же после закрытия избирательных
участков. Они засвидетельствовали: в новый парламент проходят Блок
Порошенко, «Народный фронт», «Самопоміч», «Оппозиционный блок»,
Радикальная партия, «Батьківщина» и «Свобода».
В то же время барьер в 5 % не преодолели «Гражданская позиция»
А. Гриценко, КПУ, «Правый сектор» и «Сильная Украина» С. Тигипко
(Главком (http://glavcom.ua/news/243890.html). – 2014. – 26.10).
***
Около семидесяти депутатов, голосовавших за «диктаторские
законы» 16 января 2014 года, снова проходят в Верховную Раду. По
предварительным подсчетам в Верховную Раду по партийным спискам
попадают все 15 таких кандидатов от Оппозиционного блока, остальные
проходят по мажоритарным округам. Как отмечают активисты, больше всего
таких кандидатов в списке «Оппозиционного блока» – 15: Татьяна Бахтеева,
Алексей Белый, Александр Волков, Юрий Воропаев, Ирина Горина,
Александр Долженков, Александр Коваль, Павел Корж, Юлия Левочкина,
Иван Мирный, Юрий Мирошниченко, Александр Нечаев, Вадим Новинский,
Вилен
Шатворян,
Нестор
Шуфрич
(Главком
(http://glavcom.ua/news/244232.html). – 2014. – 27.10).
***
Парламентські вибори, які відбулися 26 жовтня в Україні стали
яскравим вираженням прагнення українського народу до миру, демократії
та єдності країни, заявив генеральний секретар Ради Європи Т. Ягланд.
Про це повідомляє російська служба Deutsche Welle, посилаючись на
агентство dpa.
У бесіді з журналістами в Страсбурзі в неділю, 26 жовтня, Т. Ягланд
привітав проведені вибори і зазначив, що Президент і Прем'єр-міністр
П. Порошенко та А. Яценюк мають зобов'язання щодо проведення
демократичних реформ. «Ці реформи підтримала більшість виборців», –
підкреслив Т. Ягланд.
У свою чергу міністр закордонних справ ФРН Ф.-В. Штайнмаєр вірить,
що вибори в Україні нададуть підтримку політиці Президента П. Порошенко.
Про це пише українська служба Deustche Welle.
«Я вірю, що результати виборів будуть однозначними та створять
легітимність політиці Порошенка, яка також має бути політикою внутрішніх
реформ», – зазначив Ф.-В. Штайнмаєр 26 жовтня. Він додав, що без виборів
внутрішньополітичне становище в Україні було би «достатньо складним».
Нагадаємо, раніше президент Європейського парламенту М. Шульц
висловив очікування, що позачергові парламентські вибори в Україні
принесуть
більше
стабільності
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/27/7042286/). – 2014. – 27.10).
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***
У США вітають українців із проведенням демократичних виборів.
Про це йдеться в спільній заяві посла США в Україні Д. Пайєтта і посла
США при ОБСЄ Д. Беєра, оприлюдненій у неділю.
«Сьогодні ми мали честь спостерігати українську демократію в дії, коли
країна, вдруге за рік, пішла на виборчі дільниці – цього разу проголосувати за
новий парламент», – сказано в заяві.
Зазначається, що протягом декількох годин представники посольства
відвідали десять виборчих дільниць по всьому Києву, «аби побачити, як
розгортаються події у цей історичний день».
«Атмосфера була оптимістичною і позитивною. Сьогоднішнє
голосування є ще одним кроком на демократичному шляху України. Ми
вітаємо всіх, хто в країні та по всьому світу зміг проголосувати, і чекаємо на
оцінку сьогоднішнього голосування місцевими та міжнародними
спостерігачами», – сказано в заяві.
За словами послів, ОБСЄ планує дати попередньою оцінку на пресконференції в понеділок, у другій половині дня, в Києві (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/26/7042269/). – 2014. – 27.10).
***
У Держдумі поважають вибір тих, хто взяв участь у виборах у
Верховну Раду й хочуть співробітничати з тими депутатами, які
налаштовані на конструктив.
Про це заявив глава комітету палати у справах СНД, євразійської
інтеграції й зв'язків зі співвітчизниками Л. Слуцький, передає Итар Тасс.
«Ми поважаємо вибір тих, хто взяв участь у голосуванні», – зазначив
він. «Ми не виключаємо можливості співробітництва з тими депутатами
Верховної Ради, які будуть налаштовані на конструктивну взаємодію з
Росією у двосторонньому форматі або на міжнародних парламентських
майданчиках», – сказав Л. Слуцький.
Разом з тим, за його словами, у Росії також «розуміють, що вибори не
були вільними й демократичними, оскільки схід і південний схід України не
взяли участь у голосуванні або приймали вкрай малим відсотком від
загальної кількості виборців».
«Понад мільйон виборців перебуває за межами країни, тривають
військові дії на Донбасі, відсутня свобода ЗМІ», – вважає він.
«По кожному із цих параметрів вибори не можуть бути визнані
демократичними»,
–
додав
депутат
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/27/7042285/). – 2014. – 27.10).
***
Депутат Госдумы России И. Пономарев считает, что результаты
парламентских выборов стали провалом главы государства и
неожиданным успехом украинского Премьера. Об этом он написал на своей
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страничке в Twitter.
«Результаты украинских выборов – это провал Порошенко и
неожиданный успех Яценюка. Правительство сохранит неолиберальный
курс», – написал П. Пономерев.
Он также отметил, что украинский избиратель отказал в поддержке
радикал-популисту О. Ляшко, зато поддержал идущую «снизу»
«Самопоміч».
«Уверенно прошли в Раду наследники ПР – Оппозиционный блок. Это
доказывает, что выборы прошли честно и репрезентативно. КПУ впервые
пролетела... Левая ниша в украинской политике полностью свободна, пора
строить новую европейскую левую силу», – добавил И. Пономарев (Главком
(http://glavcom.ua/news/243888.html). – 2014. – 26.10).

ЕКОНОМІКА
23 жовтня підписано Меморандум про співробітництво та Угоду про
нерозголошення конфіденційної інформації між ДП «Енергоатом» і
чеською компанією Skoda JS.
Документ
підписали
президент
ДП
«НАЕК
«Енергоатом»
Ю. Недашковський і генеральний директор чеської компанії Skoda JS a.s.
М. Фіала.
Згідно з текстом Меморандуму, галузі співробітництва в рамках цього
документа можуть включати такі напрямки: спорудження, експлуатація та
технічне обслуговування АЕС; науково-технічне співробітництво з питань
мирного використання атомної енергії; підвищення безпеки, реконструкція і
модернізація АЕС; продовження терміну служби енергоблоків АЕС;
поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) і радіоактивними
відходами (РАВ); підготовка персоналу для АЕС та інші узгоджені
сторонами напрямки співробітництва.
Під час підписання Меморандуму Ю. Недашковський зазначив, що
компанією Skoda давній партнер, з яким Енергоатом працював як у важкі
часи, так і в періоди розвитку. «Сьогодні для України настали складні часи,
але як і раніше Skoda залишається нашим надійним партнером, чеські
партнери з терпінням і розумінням ставляться до наших тимчасових
труднощів. Підписуючи Меморандум про співпрацю, ми робимо це не для
того щоб підсумувати багаторічну співпрацю, а для того щоб дати новий
імпульс нашій подальшій взаємодії», – сказав глава Енергоатому.
У свою чергу генеральний директор Skoda JS a.s. М. Фіала нагадав, що
очолювана ним компанія працює з Енергоатомом вже близько 20 років. «За
ці роки фахівці Skoda налагодили особисті контакти зі співробітниками
українських атомних станцій, які працюють з нашим обладнанням… Ми
завжди будували наші відносини на довірі. Підписуючи сьогодні цей
документ, ми усвідомлюємо, що він став результатом багатьох років
співпраці і сподіваємося на її поглиблення і розвиток у майбутньому», –
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підкреслив М.Фіала.
Присутній на підписанні документів Надзвичайний і Повноважний
Посол Чеської Республіки в Україні І. Почух зазначив знаковість цієї події:
«У тих важких політико-економічних умовах, в яких сьогодні знаходиться
Україна, дуже важливо не припиняти чесько-українське співробітництво в
такому важливому стратегічному напрямі, як атомна енергетика».
У присутності керівників Енергоатому і Skoda JS був також підписаний
контракт на поставку приводів крокових електромагнітних модернізованих
ШЕМ-М виробництва Skoda JS для енергоблока №6 Запорізької АЕС.
Контракт є продовженням успішної експлуатації модернізованих приводів
ШЕМ-М на блоці № 3 Рівненської АЕС і блоці № 1 Запорізької АЕС.
Приводи ШЕМ-М успішно експлуатуються на блоках № 1, 2, 3 ЮжноУкраїнської
АЕС
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247711373&cat_id=2
44276429). – 2014. – 27.10).
***
Державна компанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих
атомних станцій України, у січні-вересні 2014 р. скоротила чистий
збиток порівняно з аналогічним періодом 2013 р. на 18 % – до 3,806 млрд
грн з 4,652 млрд грн.
Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії,
оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
Згідно зі звітом, чистий дохід компанії від реалізації продукції за 9
місяців поточного року збільшився порівняно з січнем-вереснем минулого
року до 16,553 млрд грн з 12,579 млрд грн.
«Енергоатом» за звітний період 2014 р. отримав валовий прибуток у
розмірі 268,594 млн грн, тоді як аналогічний період 2013 р. компанія
завершила з валовим збитком у 2,989 млрд грн.
Держпідприємство «НАЕК ―Енергоатом‖» – найбільший виробник
електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50 % у
загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК
«Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за
безпеку експлуатації всіх АЕС країни.
«Енергоатом» за підсумками 2013 р. збільшив чистий збиток порівняно з
2012 р. на 31 % – до 4,076 млрд грн з 3,106 млрд грн (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/27/501144/). – 2014. – 27.10).
***
Вітчизняні підприємства до кінця поточного року збудують за
кошти залізниць 140 вантажних вагонів.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».
Зокрема, 50 піввагонів побудує ДП «Дарницький ВРЗ», 30 піввагонів і 60
хопер-окатишевозів побудує ДП «Укрспецвагон».
«Наразі підприємства вже побудували та експлуатують на залізницях
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України більш ніж 70 нових вагонів», – йдеться у повідомленні.
Як зазначають фахівці відомства, замовивши виготовлення вантажного
рухомого складу вітчизняним підприємствам «Укрзалізниця» не лише
завантажила виробничі потужності державних підприємств, а й зекономила
значну суму коштів.
Так, наприклад, ринкова вартість піввагона без ПДВ складає
555,6 тис. грн, а побудований на власних підприємствах піввагон коштує
449 тис. грн.
Станом на середину жовтня 2014 р. залізниці України експлуатують
176 тис. вантажних вагонів.
Зокрема, парк вагонів підприємств підпорядкованих «Укрзалізниці»
складає майже 112 тис. од. в т. ч. 50,7 тис. піввагони, середній відсоток зносу
яких становить 89 % та 54 % парку відповідно експлуатується за межами
нормативного
терміну
служби
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/27/501170/). – 2014. – 27.10).
***
Крупный производитель крымского вина – торговый дом Массандра,
– намерен разливать свою продукцию за пределами аннексированного
Крыма. Об этом генеральный директор корпорации Укрвинпром
В. Кучеренко рассказал журналу «Капитал», – передаѐт Укринформ.
«Будем завозить виноматериал и разливать его на материковой части.
Предприятие работает в Крыму в чрезвычайно сложных условиях», –
подчеркнул В. Кучеренко.
Эксперт отметил, что Массандра – не первый крымский производитель,
желающий часть производственного процесса перенести с полуострова. Так,
на материковой части Украины уже разливается вино под торговой маркой
«Коктебель». Летом на материк переехали вина под торговой маркой
«Бахчисарай», их теперь разливают на мощностях Одессавинпрома.
Также, по словам В. Кучеренко, оенью частично перенес производство в
Херсонскую область лидер рынка компания – Инкерман (Крым. Реалии
(http://ru.krymr.com/content/article/26657711.html). – 2014. – 26.10).
***
Український 3G оператор «Інтертелеком» отримав ліцензії у Росії на
роботу в окупованому Криму.
Про це свідчать документи, опубліковані Федеральною службою з
нагляду у сфері зв'язку РФ, пишуть «Крим.Реаліі».
«Інтертелеком» отримав три ліцензії на надання послуг зв'язку в Криму і
Севастополі.
Окупанти дозволили йому надавати послуги з передачі даних, «за
винятком послуг зв'язку з передачі даних для цілей передачі голосової
інформації», з надання каналів зв'язку і на надання телематичних послуг
зв'язку.
Ліцензію «Інтертелекому» видали на п'ять років – до жовтня 2019 р.
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Як відомо, «Інтертелеком» – це український національний 3G оператор і
один з чотирьох найбільших стільникових операторів, що надає послуги
місцевого і мобільного зв'язку стандарту CDMA, а також 3G-інтернет
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/27/7042309/). –
2014. – 27.10).
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в січні-вересні
2014 р. збільшила чистий збиток в 11,7 рази в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року до 62,475 млрд грн з 5,318 млрд грн.
Про це йдеться у фінансовому звіті енергохолдингу, складеному за
міжнародними стандартами, передає УНІАН.
Відповідно до документу, чистий дохід компанії за 9 місяців цього року
знизився на 4,1 % – до 44,204 млрд грн.
Валовий збиток «Нафтогазу» в січні-вересні 2014 р. знизився в 6,3 рази
порівняно з аналогічним періодом 2013 р. – до 2,191 млрд грн, при цьому
операційний збиток зріс у 3,2 рази – до 46,09 млрд грн.
Як
повідомлялося,
підприємства
теплокомуненерго,
теплоелектроцентралі, а також ряд промислових споживачів станом на 14
жовтня заборговували НАК «Нафтогаз України» 18,3 млрд грн за спожитий
природний газ.
Кабінет Міністрів України прогнозує, що дефіцит «Нафтогазу» в 2014 р.
становитиме
близько
37
млрд
грн
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/24/500815/). – 2014. – 24.10).
***
Росія передала проект спільного тристороннього протокольного
рішення щодо газу своїм партнерам – ЄС та Україні.
Про це повідомив міністр енергетики РФ О. Новак, передає «Прайм».
«Ще 21 числа я передав нашим партнерам в Україну і в ЄС проект
протокольного спільного тристороннього рішення, воно знаходиться на їх
розгляді», – сказав він.
Міністр додав, що у нього немає інформації щодо нових пропозицій ЄС і
України по невирішеним в ході останньої зустрічі в Брюсселі питанням.
«У мене немає інформації, які пропозиції виробляються нашими
партнерами стосовно переговорів. Обіцяли 29 числа про це розповісти в
рамках тристоронніх консультацій. Зараз у них йдуть переговори, вони взяли
тиждень, п'ять робочих днів, щоб підготувати відповідні пропозиції», –
сказав О. Новак.
«Я вважаю, що протокол наступного тижня не тільки може бути
підписаний, але і повинен бути підписаний. Наші колеги пообіцяли знайти
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фінансові ресурси для оплати поточних поставок Україні, нехай тримають
своє слово», – заявив міністр.
«Ми просто готові підписувати в будь-який момент, аби наші колеги
сказали, скільки їм потрібно газу і коли вони готові забезпечити
передоплату», – резюмував він.
За словами міністра, обсяг передоплати за постачання газу в Україну в
листопада 2014 р. повинен становити 770 млн дол. (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/24/7041837/). – 2014. – 24.10).
***
По состоянию на 1 октября 2014 г. задолженность по выплате
заработной платы выросла на 503,3 млн грн. – до 1,93 млрд грн по
сравнению с 1 сентябрем 2014 года. Об этом сообщает Государственная
служба статистики.
По информации Госстатистики, больше всего задолжали своим
работникам экономически активные предприятия – 1,5 млрд грн. Таким
образом в течение сентября задолженность выросла на 498,7 млн грн.
Также на 1 октября предприятия банкроты не выплатили зарплаты в
сумме 367,9 млн грн., А экономически неактивные – 35,09 млн грн.
Напомним, на 1 сентября 2014 г. задолженность по выплате заработной
платы в Украине составила 1,4 млрд грн, в частности экономически активные
предприятия
задолжали
–
1,02
млрд
грн
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/~/337203). – 2014. – 27.10).
***
ПАО «Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы страны,
в январе-сентябре 2014 г. получило чистый убыток по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 795,147 млн грн,
тогда как аналогичный период 2013 года завершило с чистой прибылью
199,848 млн грн.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации
НКЦБФР, ее чистый доход за девять месяцев года сократился на 10,7 % (на
1 млрд 248,689 млн грн) – до 10 млрд 383,634 млн грн, тогда как валовая
прибыль возросла в 2,2 раза (на 796,589 млн грн) – до
1 млрд 465,262 млн грн.
В частности, выручка за транспортировку газа за девять месяцев
текущего года составила 9 млрд 372,618 млн грн (-12,8 % по сравнению с
январем-сентябрем –2013), за хранение – 931,396 млн грн (+21,3 %), за
другие услуги – 79,62 млн грн (-30,8 %).
В июле-сентябре 2014 г. «Укртрансгаз» увеличил чистый убыток на
2,1 % (на 18,395 млн грн) по сравнению с третьим кварталом 2013 г. – до
897,143 млн грн, а чистый доход предприятия сократился на 21,6 % (на
776,543 млн грн) – до 2 млрд 820,044 млн грн. Валовая прибыль по итогам
третьего квартала составила 509,536 млн грн против 1 млрд 157,198 млн грн
валового убытка в июле-сентябре 2013-го.
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Как сообщалось, «Укртрансгаз» в 2013 г. увеличил чистую прибыль в
2,8 раза (на 801,091 млн грн) по сравнению с 2012 г. – до 1 млрд
253,649 млн грн, тогда как чистый доход компании уменьшился на 4,5 % (на
745,618 млн грн) – до 15 млрд 695,166 млн грн, а валовая прибыль упала в
2,9 раза (на 1 млрд 326,996 млн грн) – до 708,911 млн грн.
«Укртрансгаз», 100 % которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины»,
эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных
хранилищ газа страны. Пропускная способность ГТС Украины на входе
составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в
страны Европы 142,5 млрд куб. м, Молдову – 3,5 млрд куб. м (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/~/337197). – 2014. – 27.10).
***
ПАО “Автомобильная компания «Богдан Моторс», объединяющее
производственные активы корпорации «Богдан», одного из ведущих
украинских автопроизводителей, в январе-сентябре 2014 г. получило
чистый убыток в размере 834,265 млн грн, что в 6,4 раза превысило
аналогичный показатель девяти месяцев 2013 г.
Согласно финансовому отчету компании в системе раскрытия
информации НКЦБФР, чистый доход от реализации продукции сократился в
2,3 раза – до 373,426 млн грн.
За указанный период компания получила валовую прибыль в размере
52,364 млн грн – на 23,8 % больше, чем за тот же период 2013 года, убыток
от операционной деятельности составил 611,797 млн грн – в 6,6 раза больше
(Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news/~/337155). – 2014. – 27.10).
***
Цена барреля нефти WTI в понедельник упала значительно ниже
80 долл. впервые за два года, пишет Financial Times. Поводом стало
снижение Goldman Sachs прогноза цены нефти на II квартал 2015 г. – теперь
банк считает, что она будет на уровне 80 долл. На этой новости котировки
нефти WTI упали на 1,6 % до 79,69 долл. Котировки уже падали ниже
80 долл. 16 октября, но тогда они быстро вернулись на уровень 83 долл.
Аналитик Goldman Sachs Д. Керри написал в прогнозе, что движущей
силой рынка в настоящее время является избыток предложения из-за
сланцевой революции в США. «В настоящее время можно с уверенностью
сказать, что структурная перестройка завершена и что рост производства в
США должен замедлиться», – говорится в документе. Котировки нефти Brent
также заметно снизились: на 1,36 долл. до 84,77 долл. за баррель (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/~/337200). – 2014. – 27.10).
***
Курс рубля проти бівалютного кошика в першу годину валютних
торгів на Московській біржі продовжив знижуватися, оновлюючи
історичні мінімуми на тлі зростання євро до 53,397 руб. (новий
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максимум).
Про це повідомляє «РИА Новости».
Курс долара розрахунками «завтра» до 10.56 за московським часом, за
даними біржі, підвищився до попереднього закриття на 4 копійки і
дорівнював 41,95 руб., курс євро – на 18 коп., до 53,24 руб..
Вартість бівалютної корзини (0,55 дол. і 0,45 євро) при цьому зросла на
10 копійок в порівнянні з рівнем попереднього закриття і дорівнювала
47,03 руб.
Банк Росії 24 підвищив кордону плаваючого коридору бівалютного
кошика (0,55 долл. і 0,45 євро) на 35 коп. – до 38,05–47,05 руб. Це дозволяє
кошику поки утримуватися трохи нижче верхньої планки.
Нагадаємо, що з початку жовтня Центральний Банк Російської Федерації
продав вже близько 18 млрд дол. для підтримки курсу рубля (Економічна
правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/27/501153/). – 2014. – 24.10).
***
Индекс доверия немецких предпринимателей к экономике Германии
снизился в этом месяце до минимального уровня с декабря 2012 г. –
103,2 п., против сентябрьских 104,7 п., подтверждают данные
исследовательского института IFO.
Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижение
значения индикатора до 104,5 п. Показатель уменьшается уже шестой месяц
подряд в условиях вялых темпов экономического роста страны.
Экономика ФРГ, в значительной степени ориентированная на экспорт,
понесла ущерб от санкций против России, введенных ЕС и США, а также
нестабильность на Ближнем Востоке и охлаждением экономического
подъема в Китае.
Германский ВВП уменьшился на 0,2 % во II квартале текущего года, и,
по подсчетам Бундесбанка, может в лучшем случае показать крайне вялый
рост во II полугодии.
Объемы заказов промпредприятий, промпроизводства и экспорта в
Германии сократились в августе максимальными темпами с 2009 г, а доверие
инвесторов к экономике упало в октябре по итогам 10-го месяца подряд.
Аналитики, опрошенные Bloomberg в период с 3 по 9 октября, ожидают
рост немецкой экономики в III квартале на 0,3 %. Федеральное
статистическое управление ФРГ обнародует предварительные данные об
объеме ВВП за июль-сентябрь 14 ноября.
Индекс ожиданий руководителей германских предприятий на
ближайшее время, отслеживаемый IFO, в октябре снизился до 98,3 п. – также
самого низкого уровня с декабря 2012 г – с 99,3 п. в сентябре, тогда как
рынок ожидал его снижения до 99,2 п.
Значение индекса отношения к текущей ситуации уменьшилось до
108,4 п. – самого минимального уровня с апреля 2013 г. Сентябрьское
значение этого индикатора составляло 110,4 п., аналитики прогнозировали
его
снижения
в
октябре
до
110
п.
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