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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Оприлюднено принципи формування коаліції та уряду
Учасники коаліційних переговорів від 5 політичних сил, які подолали
5-відсотковий бар’єр, погодили протокол, який передбачає принципи
формування коаліції і уряду.
Згідно з текстом протоколу, оприлюдненим у вівторок, суб’єкти
переговорів погодили, що коаліційна угода міститиме три розділи: загальні
засади (принципи), регламент діяльності коаліції, напрями діяльності (зміст
реформ: короткострокові (пріоритетні) і середньострокові).
Згідно з документом, коаліційна угода становитиме основу для програми
діяльності майбутнього уряду.
Щодо членства у майбутній коаліції у протоколі зазначено, що до участі
в коаліції (яку формують «Народний фронт», «Блок Петра Порошенко» і
«Самопоміч») запрошені також «Радикальна партія» О. Ляшка та партія
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».
«Членами майбутньої коаліції не можуть бути представники політичного
об’єднання «Опозиційний блок» і депутати, які голосували за «диктаторські
закони 16 січня», – зазначено в протоколі.
Крім того, під час консультацій учасники переговорів вилучили з
документа пункт, який передбачає, що позафракційні депутати можуть бути
учасниками коаліції лише згідно з окремим рішенням Ради коаліції. Такі
депутати не входитимуть до ради коаліції.
Як пояснила журналістам учасниця переговорів, кандидат у депутати від
«Народного фронту» В. Сюмар, для того, щоб позафракційні депутати могли
увійти до коаліції, їм необхідно вступити в одну з фракцій-учасниць коаліції.
Крім того, протокол передбачає, що керівними органами коаліції є Збори
коаліції та Рада коаліції.
Від кожної фракції до складу Ради коаліції входить три представники,
один з яких має бути головою фракції.
Кожна фракція в Раді коаліції має один голос.
«Рада коаліції ухвалює рішення 3/4 голосів. Має бути визначений
перелік питань, рішення по яким ухвалюється консенсусом», – зазначено в
документі.
Щодо принципу формування складу Кабінету Міністрів у протоколі
передбачено: «Прем’єр-міністр формує склад уряду на підставі консультацій
з парламентською коаліцією і несе персональну відповідальність за його
роботу. Особи не можуть бути призначені на посади за квотним принципом».
Крім того, документ передбачає, що міністри самі підбирають собі
заступників.
Як раніше повідомлялося, усі п’ять політичних сил, що беруть участь у
переговорах,
підписали
цей
протокол
у
вівторок
у
Києві
(Zik (http://zik.ua/ua/news). - 2014. - 11.11).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Е. Симоненко, науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ, канд. полит. наук

Причины поражения "Свободы": мнения экспертов
Судя по итогам парламентских выборов, электоральные позиции
партии О. Тягнибока ВО «Свобода» серьезно пошатнулись – 4,71 % вместо
10,44 % на выборах 2012 г.
Как отмечают эксперты, «Свободу» подвело тотальное неприятие на
востоке и юге Украины и провал в базовых регионах: Львовской,
Тернопольской, Ивано-Франковской и Волынской областях. В первых трех –
четвертые места с диапазоном от 6 % в родной Львовской области (где
«свободовцы» потеряли по сравнению с выборами 2012 г. сразу 32 %) до 8 %.
Неутешительный результат и в Волынской области, где за два года
«Свобода» потерла почти 20 % голосов, оставшись только шестой.
В остальных областях как западной, так и центральной Украины ее рейтинг
не превысил 6 %, а в приграничных с РФ, южных и восточных областях,
вообще упал, оказавшись в диапазоне от 1 % в Донецкой и Луганской
областях до 3 – 4 % в Черниговской, Сумской, Херсонской областях
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/vybory-2014-frontovaya-sensaciyaproval-svobody-i-oppozicionnyy-proryv-564350.html).
В итоге, по данным ЦИК, партия, набрав лишь 4,71 %, не попадает в
Верховную Раду. При этом по данным экзит-полов, озвученным после
закрытия избирательных участков в воскресенье, 26 октября, «Свобода»
получала от 5,8 % до 6,3 % и проходила в парламент
(http://rus.newsru.ua/ukraine/30oct2014/politilogysvoboda.html).
Такое расхождение в результатах стало основанием для заявлений
«свободовцев» о масштабных фальсификациях. В ВО «Свобода» заявляют,
что выборы были масштабно сфальсифицированы в связи с нежеланием
видеть в парламенте националистическую фракцию. Об этом, в частности,
заявил лидер партии О. Тягнибок на странице в Facebook. «Разительное
отличие результатов экзит-полов и опубликованных на сайте ЦИК данных о
подсчете
голосов
избирателей
свидетельствует
о
масштабных
фальсификациях», – написал О. Тягнибок. Также он отметил, что вследствие
фальсификации отдельными соцслужбами результатов соцопросов партия
потеряла несколько процентов: «Есть отдельные соцслужбы, которые
фальсифицируют результаты соцопросов, которыми потом манипулируют
наши оппоненты. Одна компания нарисовала нам 1,7 % за два дня до
выборов. Эта информация прошла по каналам и наши избиратели подумали –
извините, но я не буду за вас голосовать, вы не проходите», – сказал
О. Тягнибок. «Более того, результаты параллельного подсчета голосов,
который осуществлял избирательный штаб ВО «Свобода» на основании
данных из протоколов с «мокрыми» печатями, предоставленными членами
избирательных комиссий и наблюдателями от ВО «Свобода»,
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свидетельствуют об уверенном преодоления 5-процентного барьера и
прохождении националистов в парламент», – заявляют «свободовцы».
В «Свободе» также указали и на заинтересованную в «масштабных
фальсификациях» сторону – это В. Путин и «его агентура в Украине».
Косвенным доказательством этому, по мнению «свободовцев», является
заявление министра иностранных дел РФ С. Лаврова о признании выборов в
Верховную Раду Украины и готовности с ней сотрудничать. «Кремль
продемонстрировал: парламент без идеологической “Свободы” выгоден для
них, потому что с ним можно договариваться. Мы знаем, каким образом
фальсифицируется наш результат – наши наблюдатели зафиксировали факты
массового вброса бюллетеней на востоке государства, в частности, в
Луганской и Донецкой областях. Нам известно о масштабных обжалованиях
протоколов в тех областях страны, где “Свобода” получила высокие
показатели “за”», – подчеркнули в «Свободе».
В политсиле также констатируют бездеятельность власти в борьбе с
фальсификациями на выборах. «Хотим напомнить нашим соратникам по
Революции достоинства, что право честного выбора было одним из
ключевых требований Майдана. “Свобода”, которая заплатила жизнями
18 наших собратьев за победу Революции достоинства, сделает все, чтобы не
допустить реванша диктатуры», – отмечается в сообщении.
В связи со сложившейся ситуацией «Свобода» начала акцию протеста
«Защити свой голос» под стенами Центральной избирательной комиссии. В
партии заявляют, что знают, что победили. Со своей стороны, лидер партии
«Свобода» О. Тягнибок призвал сторонников к защите результата
парламентских выборов. «Свободовцы! Националисты! Не слушайте бред, не
поддавайтесь настроениям поражения! Максимум усилий на защиту наших
голосов! Мы – украинцы! Мы – на своей земле! К победе! Слава Украине!», –
призвал лидер партии на своей странице в социальной сети Facebook.
Следует обратить внимание на то, что четыре народных депутата от
партии «Свобода», которые пришли к главе Центральной избирательной
комиссии М. Охендовскому, заверили, что М. Охендовский принял их
просьбу перепроверить сомнительные, с точки зрения партии, протоколы.
«Мы пришли заявить о несовпадении результатов голосования с экзитполами, с другой стороны – с результатами нашего параллельного подсчета,
и третье, зачем мы ...пришли – рассказать о тех нарушениях и судебных
процессах, которые “Свобода” будет сегодня вести, чтобы защитить голоса
более 600 тысяч украинцев», – сказал Ю. Сиротюк. По словам представителя
«Свободы», они готовы предоставить ЦИК оригиналы протоколов с
мокрыми печатями, которые позволят доказать, что данные, которые сейчас
есть
на
сайте
ЦИК,
являются
сфальсифицированными
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/cik-soglasilsya-pereproverit-protokoly-vkotoryh-partiya-somnevaetsya-svoboda-565288.html).
Представителям ВО «Свобода» в Центральной избирательной
комиссии пообещали тщательно сверить данные предоставленных ими
экземпляров протоколов с оригиналами протоколов окружных комиссий.
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«Мы договорились с председателем ЦИК М. Охендовским о том, что до
установления результатов выборов, до 10 ноября, все протоколы, которые
подаст ВО “Свобода” в ЦИК, будут сверены с протоколами окружных
комиссий с мокрыми печатями, которые поступят в ЦИК», – сообщил
журналистам заместитель главы ВО «Свобода», народный депутат
Ю. Сиротюк. По его словам, в случае несовпадения данных протоколов,
которые предоставит ВО «Свобода», с данными оригиналов протоколов
окружкомов с мокрыми печатями, ЦИК либо отправит такие протоколы на
уточнение, либо примет решение о пересчете голосов.
К тому же, как заявил лидер партии «Свобода» О. Тягнибок, выступая
на митинге у здания Центральной избирательной комиссии, «Свобода»
готова мобилизовать все свои ресурсы для защиты результатов выборов. По
его словам, «Свобода» обжалует подсчет голосов в суде, так как знает, что
получила значительно большее количество голосов избирателей, чем сейчас
официально объявляют. По словам О. Тягнибока, «создается впечатление,
что партию “Свобода” начали» сливать». «Но сливать начали “Свободу” не
сейчас после подсчета голосов, а после Майдана. И теперь “Свобода” не
обязана соблюдать договоренности со своими партнерами по коалиции», –
заявил он (http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/10/30/7042726/).
Вместе с тем политологи объяснили, почему «Свобода» не прошла в
парламент. По их мнению, главной и фатальной ошибкой О. Тягнибока было
решение войти в правительство. В частности, такое предположение на своей
странице в Facebook высказал политтехнолог Т. Березовец. «“Свобода” не
проходит в Раду. В прошлом и настоящем этой партии много темных, но и
светлых страниц. Однако это не повод злословить над ее неудачей. Я считаю
главной и фатальной ошибкой Олега Тягнибока решение войти в
правительство, что вкупе с неумелыми действиями Махницкого и
Кривицкого закрыло ей в итоге путь в парламент. И никакие ссылки на то,
что “Свободу” слил Путин, иначе как эмоцией, назвать нельзя. “Свободу”
слил не Путин, а действия ее руководства, рано поверившего в свою
непогрешимость. Исходя из этой логики, Фарион на Львовщине тоже слил
Путин?», – написал Т. Березовец.
Он посоветовал О. Тягнибоку брать на себя ответственность, выносить
уроки из ошибок, и тогда шанс реанимироваться у партии появится уже в
марте на местных выборах. «И главное, любые акции протеста сегодня как
раз играют на руку Путину. Поэтому “Свобода” должна стиснуть зубы и
рыть землю, а не раскачивать ситуацию в стране», – подчеркнул
Т. Березовец.
А вот политолог В. Цибулько утверждает, что политические дивиденды
«Свобода» потеряла давно «из-за неадекватного поведения и причастности
многих их лидеров к бизнесу». «Тенденция, что “Свобода” теряет Галичину,
была видна еще во время последних президентских выборов. В округе, где
Фарион два года назад набирала больше 60 %, Олег Тягныбок в 2014 г.
получил не больше одного процента. А сегодня и Фарион “проиграла” свой
округ. А все почему? “Свобода” не справилась с искушениями локального
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характера, поскольку многие лидеры политсилы имели большие интересы в
малом и среднем бизнесе», – говорит В. Цыбулько.
Также, по словам эксперта, «Свобода» включалась в глобальные игры.
«Вспомните, хотя бы, историю со сланцевым газом, когда интересы
“Свободы” и Кремля слились в одном. Это стало шоком для многих галичан.
Да, они согласились на добычу сланцевого газа, но с каким трудом, и
требовали за это поощрение», – говорит политолог.
И самым большим промахом политолог В. Цыбулько считает то, что
«члены “Свободы” перестали действовать адекватно в сложившейся
ситуации». «С одной стороны они кричали о люстрации, а с другой, когда
стало известно, что Ирина Фарион состояла в Компартии, они никак на это
не отреагировали. Так, шаг за шагом, лидеры “Свободы” растеряли свой
электорат, который на этих выборах, видимо, голосовал за “Самопоміч” и
“Народный фронт”», – отметил В. Цыбулько.
Также, по словам политологов, причиной потери электората могла
стать непоследовательная позиция партии в отношении ряда вопросов.
«Первая причина фиаско “Свободы” в том, что они позиционировали себя
как праворадикальная политическая сила, и в то же время партия вошла в
состав правящего большинства и правительства прошлого созыва», – говорит
политолог Ю. Шведа. По его мнению, электорат на Западной Украине
разочаровался и «ушел» к более радикальным партиям О. Ляшко и «Правый
сектор». Вторая причина, по словам политолога, касается деятельности
«Свободы» на западе страны, где у партии было значительное влияние на
органы местной власти, как, например, в областном совете и даже ЛОГА
(«свободовка» И. Сех долгое время занимала пост главы Львовской ОГА, –
авт.). И снова тут, отмечает Ю. Шведа, «своими политическими играми и
бездействием
“Свобода”
не
оправдала
надежд
избирателя»
(http://www.segodnya.ua/elections/vybory_2014/pochemu-svoboda-pereteryalagalichinu-politologi-vsemu-vinoy-neadekvatnoe-povedenie-biznes-i-slancevyygaz-564306-564306.html).
Помимо этого, причины провала «Свободы» политолог В. Небоженко
видит в давней вражде партии с мэром Львова А. Садовым, который на этих
выборах с триумфом провел в Верховную Раду свой проект «Самопоміч». «У
них очень жесткие отношения, которые не могут наладиться годами», –
сказал В. Небоженко. «Еще четыре года назад “Свобода” поставила себе цель
– завоевать Львов. У них же базовая область – Тернопольская. Садовый,
естественно, сопротивлялся. И вот результат – Садовый “съел” “Свободу”.
Можно предположить, что без “Свободы” и их извечного раздражителя
коммунистов в Верховной Раде наступит тишь и благодать. Но тихого
либерального парламента, без крайне левых и крайне правых, не будет. Эти
роли будут играть депутаты-мажоритарщики», – считает политолог
В. Небоженко.
Напомним, что по результатам выборов в Верховную Раду проходят
только шесть представителей «Свободы». Им удалось одолеть мажоритарку в
Киеве, Полтаве, Тернополе и Ровно.
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Эксперты также дали пояснение и существенному отличию данных
ЦИК и экзит-полов. Реальные данные партии «Свобода» отличаются от
данных экзит-полов в связи с более открытым поведением их избирателей во
время опроса на выходе из избирательных участков. Об этом, в частности,
заявила глава фонда «Демократические инициативы», политический
социолог И. Бекешкина. «Сторонники “Свободы” были более откровенными,
а те, кто голосовал за других, были более скрытными», – объяснила она. По
словам И. Бекешкиной, респонс-рейт (готовность отвечать) сторонников
«Свободы» была на уровне 73 %. «А те, кто голосовал, например, за
“Оппозиционный блок” были менее склонны общаться с интервьюерами», –
добавила она. Таким образом, социологи получили сразу почти все данные
националистов, а цифры других партий остались недооцененными, что
повлияло на конечный результат. Также социолог напомнила, что экзит-полы
предсказывали погрешность - 2,5 % для больших чисел и 1 % для малых.
По мнению политического аналитика, президента «Центра
политического прогнозирования» С. Влащенко, «Свобода» не прошла в
парламент, потому что не смогла перестроить свою идеологию. «Почему
“Свобода” не прошла? Для этого есть несколько причин. Во-первых, она
перестала развиваться еще два года назад как политическая сила. “Свобода”
перестала развивать структуру по всей стране, сосредоточившись только на
своих базовых регионах. Это было началом ее конца.
На сегодняшний день у нее есть три самых больших проблемы,
которые повлияли на результат голосования.
Первое – это отсутствие какой-либо экономической платформы.
Помимо этого, кроме легализации бойцов ОУН-УПА и маршей на
религиозные праздники у них нет ничего конструктивного, ничего
современного. Это одна из самых больших их проблем, они перестали
развиваться, они остались в прошлом веке. В то же время патриотическую
идеологию, на которой они постоянно играли, уже давно эксплуатируют
более мощные политические силы, такие, как “Народный фронт”, да и
остальные. То есть … отпала потребность в той узкой идеологии, которую
исповедовала “Свобода”. Она не расширила рамки своей идеологии и
поэтому проиграла. Кроме того, чтобы хоть как-то исправить свой рейтинг,
эта сила шла на очень рискованные акции. Допустим, избить журналиста
среди бела дня двум депутатам…
Второе – марш, который прошел за неделю до выборов. Он должен был
быть победоносным и очень красивым, а закончился провокацией.
Естественно, эту провокацию делали не “свободовцы”, это им было не
выгодно. Но они должны были предполагать, что их марш обязательно
используют для провокации. И так и произошло. То есть люди не учились на
ошибках, люди постоянно наступали на те же грабли, не делали выводов и не
смотрели
в
будущее,
вот
и
все»,
–
заключил
експерт
(http://rian.com.ua/view/20141030/358949294.html).
Что касается результатов экзит-полов, то С. Влащенко не исключил в
данном случае использования самими «свободовцами» специальных
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технологий (например, тех же «каруселей»), которые способствовали
«накручиванию» результатов партии. По его словам, такие технологии
используются политическими силами для того, чтобы играть с результатом,
защищать его или, наоборот, опровергать.
Что же касается перспектив протестов «Свободы» относительно
результатов выборов, то, по мнению большинства политологов, вряд ли они
будут результативны. На сегодня основной задачей партии является «работа
над ошибками» с тем, чтобы уже на местных выборах попытаться вернуть
себе место в «первом эшелоне» политики.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
В Украине официально опубликованы результаты выборов в
Верховную Раду.
Парламентская газета «Голос Украины» и газета «Урядовий кур’єр»
опубликовали в среду, 12 ноября, результаты внеочередных выборов
Верховной Рады, которые прошли 26 октября 2014 г.
Так, обнародованы имена и фамилии 421 нардепа, которых Центральная
избирательная комиссия признала избранными на выборах 26 октября.
В Раду 8 созыва избраны 225 нардепов по партийным спискам и 196 – по
мажоритарным округам.
При этом партия «Блок Петра Порошенко» получила 132 места в новой
Раде, «Народный фронт» – 82, «Самопоміч» – 33, «Оппозиционный блок» –
29, Радикальная партия О. Ляшко – 22, «Батьківщина» – 19.
Кроме того, по мажоритарным округам в Раду прошло 6 представителей
партии «Свобода», а также по 1 представителю партий «Сильная Украина»,
«Заступ», «Воля» и «Правый сектор».
Также в Раду прошли 94 самовыдвиженца.
По 2 мажоритарным округам результаты пока не установлены. В
частности, 10 ноября ЦИК обязал окружные избирательные комиссии № 38
(Днепропетровская обл.) и № 63 (Житомирская обл.) пересчитать голоса в
течение 15 дней.
В 27 округах (Донецк, Луганск, Крым) выборы Рады не проходили в
связи с тем, что украинские власти потеряли контроль над этими
территориями.
Теперь новые нардепы должны не позднее чем через 20 дней подать в
ЦИК документы об увольнении с работы, не совместимой с депутатским
мандатом или об отказе от другого представительского мандата.
Напомним, 7 ноября ЦИК завершил подсчет 100 % протоколов с
результатами выборов в Верховную Раду, прошедших 26 октября.
В общегосударственном многомандатном округе партия «Народный
фронт» А. Яценюка, которая набрала 22,14 %, партия «Блок Петра
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Порошенко» – 21,81 %, партия «Самопоміч» А. Садового – 10,97 %, партия
«Оппозиционный блок» – 9,43 %, Радикальная партия О. Ляшко – 7,44 %,
партия «Батьківщина» Ю. Тимошенко – 5,68 %.
Партия «Свобода» О. Тягнибока, которая ранее прошла в Раду 7 созыва,
на этих выборах набрала 4,71 %, не преодолев барьер 5 % (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 12.11).
***
Відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України
протягом листопада-грудня буде проведено перевірку посадових осіб, які
призначаються та звільняються з посад парламентом.
Голова Верховної Ради України О. Турчинов видав розпорядження
«Деякі питання проведення перевірки відповідно до Закону України «Про
очищення влади».
Розпорядження видано на виконання вимог Закону України «Про
очищення влади», постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня
2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення
влади», розпорядження Кабінету Міністрів України № 1025-р від 16 жовтня
2014 р. «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону
України «Про очищення влади» та розпорядження Кабінету Міністрів
України від 5 листопада 2014 р. № 1066-р «Деякі питання проведення
перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 12.11).
***
Голова Верховної Ради України О. Турчинов у вівторок перевірив
готовність оборонних рубежів в зоні АТО.
О. Турчинов наголосив, що військовими зроблено дуже багато щодо
побудови багатокілометрових оборонних рубежів, «але необхідно ще значно
посилити їх інженерно-технічну складову, забезпечити армію сучасними
засобами виявлення ворога та знищення артилерійських позицій, які
системно ведуть вогонь по нашій території». За його словами, збільшення
вогневого та бронетанкового потенціалу наших Збройних Сил також «є
одним із пріоритетних та першочергових завдань оборонного відомства».
«Безумовно, найважливішим завданням є і забезпечення наших військових
всім необхідним, щоб вони впевнено себе почували в осінньо-зимовий
період», – додав він.
Голова Верховної Ради назвав дуже важливою допомогу жителів
Донецької та Луганської областей, особливо мешканців Маріуполя, під час
побудови оборонних укріплень та інженерних споруд. За його словами, вони
«щиро допомагають нашим військовим, бо захищають власні домівки, власні
життя та свою країну». О. Турчинов констатував, що, незважаючи на всі
домовленості, досягнуті у Мінську, російськими військовими постійно
порушується режим припинення вогню – «постійно наносяться удари по
наших позиціях, ми втрачаємо наших героїв, є жертви серед мирного
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населення»
(Офіційний
портал
Верховної
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 12.11).

Ради

України

***
Голова Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич взяла участь у
«круглому столі» на тему: «Молода наука України: ризики та
перспективи», який відбувся до Міжнародного дня науки.
Захід відбувся 10 листопада 2014 р. за ініціативи Фонду «Відкрита
політика». На «круглому столі» обговорювалися проблеми молодої науки
України, налагодження ефективно діючих комунікацій між спеціалізованими
науковими ліцеями, університетами, науково-дослідними інститутами,
родинами молодих науковців, громадськими організаціями.
У виступі перед учасниками зібрання голова Комітету наголосила:
«Підписання Угоди про європейську асоціацію надзвичайно актуалізує
питання науки. Ми повинні входити до Європейського Союзу як
конкурентоспроможна країна, якою нас може зробити тільки продукція
нових знань і технологій».
«Повинна бути чітко визначена державна політика щодо пріоритетності
розвитку науки, оскільки сьогодні фундаментальною проблемою є те, як
залишити молодих вчених тут, в Україні. Не в сенсі прикріпити, а в сенсі,
щоб їхня праця була на користь Україні», – підкреслила Л. Гриневич.
«Необхідно, щоб молоді науковці могли задовольнити свої наукові
амбіції. На превеликий жаль, навіть той рівень обладнання, який ми маємо у
багатьох сферах сьогодні, не дозволяє науковцям це зробити і вони
виїжджають за кордон», – зазначила голова Комітету.
Другим актуальним та важливим питанням є соціальна захищеність
молодих науковців і питання кредитних програм для житла. «Ми не можемо
його вирішити тільки законодавством про науку, але навіть в цьому
законопроекті ми пишемо окремі пункти про кредитування житла молодим
науковцям», – додала Л. Гриневич.
Третя важлива складова – це перспектива кар’єрного росту і долучення
до усіх європейських та світових наукових процесів. «Тому ми чітко
записуємо в коаліційну угоду пункт про входження до європейського
дослідницького простору. За тим стоїть і «Горизонт-2020», за тим стоять і всі
інші пункти, пов’язані з входженням до європейського дослідницького
простору», – зазначила народний депутат.
У «круглому столі» також взяли участь заступник міністра освіти і науки
М. Стріха, аташе з університетського та наукового співробітництва
Посольства Франції в Україні Ж. Мамець, голова Ради молодих дослідників
Інституту молекулярної біології та генетики НАН України О. Скороход,
голова Ради молодих вчених Відділення фізики та астрономії НАН України
Ю. Безвершенко та інші (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 12.11).
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***
Вибори до місцевих органів самоврядування відбудуться у жовтні
2015 р., дострокових виборів не буде, наголошує народний депутат від
партії «Блок Петра Порошенко» М. Томенко, передає УНН з посиланням
на «Радіо Свобода».
«Згідно з чинним законодавством, дострокові вибори місцевих рад
неможливі. Ми вже розуміємо, що місцеві вибори відбудуться, як і
передбачено чинним законодавством, у жовтні 2015 року», – зазначив він.
Крім того, учасники переговорів домовилися щодо проведення виборів
за відкритими списками та зняття депутатської недоторканності (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 12.11).
***
Вопрос об избрании Председателя Верховной Рады будет решен в
последнюю очередь, по завершении коалиционных переговоров. Об этом
заявил новоизбранный народный депутат от «Народного фронта»
В. Кириленко в эфире программы «События» на телеканале «Украина».
В. Кириленко не ответил прямо на вопрос ведущей, обсуждаются ли
сейчас на пост спикера парламента кандидатуры первого вице-премьерминистра Украины – министра регионального развития, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства В. Гройсмана и председателя партии
БПП Ю. Луценко. «Также этот вопрос не обсуждается. Поскольку мы
решили отнести этот вопрос как последний после формирования принципов
деятельности коалиции, содержания реформ и регламента коалиции», –
сказал он, добавив, что на коалиционных переговорах вообще не обсуждают
тему портфелей.
Напомним, в «Блоке Петра Порошенко» рассчитывают, что будущие
фракции 14 ноября парафируют проект коалиционного соглашения (РБК
Україна (http://www.rbcua.com). – 2014. – 12.11).
***
Кабінет Міністрів України вніс у Верховну Раду проект закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
органів внутрішніх справ», передає УНН.
Відповідний законопроект № 5196 зареєстрований у парламенті
11 листопада. Текст законопроекту на сайті Верховної Ради відсутній.
Нагадаємо, у кінці жовтня у МВС презентували концепцію
реформування системи внутрішніх справ. Основні складові майбутньої
реформи: деполітизація правохоронних органів, демілітарізація МВС,
децентралізація правоохоронних структур, а також запровадження
європейської моделі підбору та навчання кадрів.
Реформування системи МВС планується провести у два етапа, протягом
2014 – 2016 рр. (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 12.11).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко продовжив телефонні
консультації з Федеральним канцлером Німеччини А. Меркель.
П. Порошенко та А. Меркель обговорили розвиток ситуації на Донбасі,
зокрема значне нарощення військової присутності та важкого озброєння, що
надходить з боку російського кордону.
Президент України відзначив, що останні події свідчать про фактичну
відмову від виконання Мінських домовленостей представниками так званих
ЛНР і ДНР, а також про відсутність прогресу у виконанні цих домовленостей
Росією.
А. Меркель відзначила, що Мінські домовленості мають виконуватися
сторонами в повному обсязі. Вона також запевнила, що ситуація в Україні
стане одним з найважливіших питань під час саміту «Великої двадцятки» в
австралійському Брісбені, що відбудеться 15-16 листопада.
Також співрозмовники обговорили питання гуманітарної допомоги для
мешканців Донбасу та питання енергетичної безпеки (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
11.11).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
Президентом Республіки Польща Б. Коморовським.
П. Порошенко привітав Б. Коморовського із 96-ю річницею
Незалежності Республіки Польща. «Ми щиро радіємо успіхам наших сусідів,
які завдяки національній єдності та наполегливій праці змогли подолати
складний шлях трансформацій і перетворити Польщу на сучасну
демократичну європейську державу», – заявив глава Української держави.
Президент Польщі подякував своєму українському колезі, наголосивши,
що державна незалежність є великою цінністю як для Польщі, так і для
України.
Б. Коморовський також запевнив у підтримці та солідарності з Україною
через загрози, спричинені переміщенням військових та важкого озброєння на
територію Донбасу з боку російського кордону.
П. Порошенко та Б. Коморовський домовились продовжити діалог під
час заходів з нагоди відзначення 25-річниці Оксамитової Революції та
зустрічі президентів Вишеградської четвірки та Німеччини у Братиславі
16 листопада.
Співрозмовники обговорили етапи підготовки державного візиту
Президента України до Республіки Польща, що запланований на кінець цього
року (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 11.11).
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***
Сьогодні існує надзвичайно високий запит у суспільстві на ефективне
розслідування злочинів, які були скоєні на Майдані, заявив глава держави
на нараді з керівниками силових відомств.
Президент наголосив на важливості пришвидшення розслідування всіх
злочинів проти учасників протестів на Майдані і закликав слідчі органи
активізувати роботу.
Глава держави висловив переконання, що той факт, що підозрювані у
цих злочинах особи є втікачами, не перешкоджає їх засудженню і
притягненню до відповідальності. «Ініційований мною Закон дає нам
підстави для заочного засудження», – підкреслив Президент.
Глава держави нагадав, що Україна подала звернення до Міжнародного
кримінального суду в Гаазі, щоб колишнє керівництво країни на чолі з
В. Януковичем понесло покарання згідно з міжнародним правом.
Генеральний прокурор України В. Ярема доповів Президенту про хід
розслідування злодіянь проти учасників протестів на Майдані Незалежності
та про результати взаємодії із Міжнародним кримінальним судом.
Зокрема, він поінформував, що 11 листопада до Києва прибув
представник міжнародного прокурора, який детально знайомиться з
матеріалами справ, після чого вони будуть передані до Гааги. За словами
В. Яреми, він також пообіцяв сприяти оголошенню у міжнародний розшук
колишніх високопосадовців, щодо яких є докази причетності до скоєння
злочинів на Майдані.
Генпрокурор також повідомив, що до суду вже направлено
7 кримінальних проваджень щодо 13 осіб, які вчинили злочини проти
учасників протестів. Триває розслідування злочинів, вчинених проти
автомайданівців. До відповідальності притягнуто п’ятьох працівників ДАІ, у
провадженні перебуває ще 27 справ проти 7 працівників автоінспекції.
Він також додав, що триває розслідування масового розстрілу людей на
вул. Інститутській та активістів у Маріїнському парку на вул. Грушевського.
Міністр внутрішніх справ А. Аваков доповів про перебіг розслідування
вбивств журналіста газети «Вєсті» В. Веремія, обставин загибелі активістів
С. Нігояна, М. Жизнєвського, масових розстрілів на вул. Інститутській.
Голова Служби безпеки України В. Наливайченко повідомив про те, що
затримано і заарештовано генерала з колишнього керівництва СБУ, який
підозрюється в організації співпраці з групами офіцерів ФСБ Росії. Зараз
встановлюється перелік осіб, які були причетні до планування та скоєння
злочинів, та з’ясовується причетність іноземців до цих подій. Крім того, були
затримані колишні "беркутівці" та представники спецназу міліції.
Глава держави закликав керівників силових відомств відзвітувати про
результати розслідування цих резонансних справ публічно (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 12.11).
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***
Президент України П. Порошенко призначив керівників чотирьох
райдержадміністрацій у Луганській області.
Головою Новоайдарської районної державної адміністрації став
С. Коваленко. Тимчасово виконуючими обов’язки голів РДА у
Біловодському, Попаснянському та Троїцькому районах стали відповідно
А. Грачов, Р. Власенко та О. Іванов. Розпорядження про призначення глава
держави підписав 11 листопада.
Коментуючи ці призначення, перший заступник глави Адміністрації
Президента України Г. Зубко відзначив: «Сьогодні значна увага приділяється
відродженню звільнених територій. Саме відновлення влади є запорукою
налагодження мирного життя».
Призначення легітимних керівників у звільнених від бойовиків містах і
селищах сприятиме відновленню роботи інших органів влади, створенню
сприятливих умов для повернення населення до постійних місць
проживання, підкреслив Г. Зубко (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 11.11).
***
Президент України П. Порошенко підписав Укази, якими низка судів
з Донецька і Луганська переведені до Харкова, Слов’янська, Краматорська
і Сєверодонецька.
Документами передбачається, що господарський суд Донецької області,
Донецький апеляційний господарський суд та господарський суд Луганської
області будуть розташовані в Харкові.
Апеляційний суд Луганської області переведений до Сєверодонецька,
Донецький окружний адміністративний суд – до Слов’янська, Луганський
окружний адміністративний суд – до Сєверодонецька, Донецький
апеляційний адміністративний суд – до Краматорська.
Такі рішення Президент прийняв для забезпечення належних і безпечних
умов роботи судів та своєчасного розгляду справ. Глава держави також
доручив головам Харківської, Луганської та Донецької обласних державних
адміністрацій вжити заходів для забезпечення вказаних судів службовими
приміщеннями (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 12.11).
***
Президент провів нараду з проблем протезування осіб, які отримали
важкі поранення в зоні антитерористичної операції. Глава держави
доручив міністру закордонних справ П. Клімкіну та своєму радникові
О. Богомолець забезпечити лікування за кордоном 12 хворих, яких немає
можливості протезувати в Україні.
На нараді зазначалося, що протезування може бути профінансовано за
рахунок трастових фондів, про які було домовлено під час саміту НАТО у
Ньюпорті.
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Президент також доручив міністру закордонних справ звернутися до
структур НАТО в рамках домовленостей щодо обладнання в Україні нейрореабілітаційного центру.
О. Богомолець повідомила, що Президент дав доручення організувати
протезування за кордоном 12 військових, які за медичними показниками не
можуть отримати протезування в Україні. На сьогоднішній день четверо з
них вже готові до протезування, решта проходить реабілітаційний
підготовчий період.
Загальна кількість тих, хто потребує протезування, складає 75 осіб, з них
55 – військовослужбовці, 20 – цивільні. «Гроші на протезування
постраждалих в зоні АТО вже виділені з держбюджету, але мова йде про тих,
хто не може бути протезованим в Україні, і ми будемо організовувати їх
протезування через структури НАТО. Ми отримали висновок від лікарів, що
ці 12 осіб потребують дуже складних і сучасних технологій протезування.
Мова йде про випадки, коли постраждалі втратили обидві верхні й нижні
кінцівки, тазові кістки», – повідомила радник Президента (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2014. – 12.11).
***
ініціює

Адміністрація Президента
відновлення роботи Ради
інвесторів при Президентові.
Заступник глави Адміністрації Президента України Д. Шимків
занепокоєний посиленням адміністративного тиску на бізнес і наголошує, що
така практика є неприпустимою.
Виступаючи на брифінгу, Д. Шимків зазначив, що під час зустрічей з
іноземними підприємцями, інвесторами і послами інших країн часто звучить
зауваження щодо тиску на бізнес в Україні. «На тлі заяв, які чим далі частіше
проголошують політики та урядовці, бізнес констатує адміністративний тиск.
У деяких випадках він посилюється. Це не може не викликати
занепокоєння», – наголосив він.
За словами Д. Шимківа, багато скарг бізнесу стосуються судових
проваджень з боку органів центральної виконавчої влади, які були розпочаті
ще за режиму В. Януковича, а також необґрунтованих перевірок, кількість
яких порівняно з минулим роком не зменшилась. «Це дивує, оскільки в нас є
мораторій на перевірки, але наші перевіряючі органи креативні: знаходять
моделі, як заходити на підприємства і тиснути на них», – додав заступник
глави АПУ. Д. Шимків також зазначив, що є скарги на дії Антимонопольного
комітету України.
Для боротьби з необґрунтованим тиском на бізнес буде відновлено і
реформовано роботу Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при
Президентові України. «Цей орган дасть можливість зробити максимально
прозорим і публічним процес аналізу інвестиційних проектів, вивчення
проблем і шляхів вирішення конфліктних ситуацій», – сказав заступник глави
АПУ.
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Д. Шимків поінформував про підготовку конференції донорів,
заплановану на початок наступного року, метою якої буде відпрацювання
конкретного плану відновлення країни на період 2015-2017 рр.
Заступник глави АПУ також повідомив про те, що Адміністрація
Президента України є лідером серед державних інституцій за кількістю
внутрішніх трансформацій та скороченням чисельності штатних працівників.
Так, на сьогоднішній день в АПУ кількість персоналу скорочено на 26,9 % з
579 до 423 працівників. Проводяться заходи з оптимізації роботи і переходу
на електронний документообіг (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 11.11).
***
Радник Президента України з гуманітарних питань О. Богомолець
провела нараду щодо військово-медичної освіти та підготовки у системі
організації медичного забезпечення військ України, а також наявних
проблем навчально-матеріальної бази Української військово-медичної
академії.
«Ми маємо чітко усвідомити, що сьогодні кожен учитель, військовий чи
правоохоронець має вміти кваліфіковано надати першу медичну допомогу, а
кожен лікар має бути готовим стати лікарем військовим», – наголосила
радник Президента.
В рамках обговорення Військово-медичної доктрини України та проблем
забезпечення медичним персоналом українського війська учасники наради
домовилися про те, що протягом короткого часу потрібно відновити
військові кафедри в усіх вищих медичних навчальних закладах і повернути
військово-медичну підготовку в системи освіти, перепідготовки та
підвищення кваліфікації лікарів усіх спеціальностей.
Учасники наради вирішили, що найближчим часом будуть підготовлені
законодавчі ініціативи та зміни до чинного законодавства, включно зі
змінами у навчальні програми закладів системи МОЗ, МО та Міносвіти, які
дозволять швидко відновити систему військово-медичної підготовки для
вчителів, лікарів, психологів, правоохоронців, військових, залізничників та
рятувальників.
У нараді взяли участь уповноважені представники міністерств оборони,
освіти і науки, охорони здоров’я, внутрішніх справ, інфраструктури та
Української
військово-медичної
академії
(Офіційне
інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
11.11).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк заявляє, що для встановлення
миру в Україні весь світ повинен виступати «як один-єдиний
цивілізований демократичний інститут, який бореться за мир і в
Україні, і в цілому світі». Про це глава уряду заявив на засіданні Кабінету
Міністрів у середу, 12 листопада.
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Він нагадав, що 12 листопада відбудеться засідання Ради безпеки
Організації Об’єднаних Націй, на якому основним буде українське питання.
А. Яценюк наголосив, що Мінські домовленості виконуються Україною і
не виконуються Росією та терористами, які знаходяться під її контролем. «В
очікуванні Ради безпеки ООН, саміту "Великої двадцятки", зустрічі ОБСЄ і
Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу ми ще раз хочемо
зазначити: все, що необхідно для деескалації ситуації відповідно до Мінських
домовленостей українською владою, Українською державою робиться».
Він зазначив, що в міжнародній політиці є таке визначення – «червона
лінія»: «Завжди кажуть – якщо перейдуть «червону лінію», то ми приймемо
додаткові рішення, ми розглянемо додаткові санкції, посилимо тиск».
«Хотів би звернутися, щоби світ не страждав геополітичним
дальтонізмом. Вже перейдені не десятки, а сотні «червоних ліній». Тисячі
загиблих через російську військову агресію», – наголосив А. Яценюк.
«Україні необхідний мир. Щоб встановити цей мир весь світ повинен
виступати як один-єдиний цивілізований демократичний інститут, який
бореться за мир і в Україні, і в цілому світі. Все, що в наших силах, ми
робимо. У нас тільки сили не безмежні. В особливості коли йдеться про
протистояння з ядерною державою, яка озброєна до зубів», підкреслив
Прем’єр-міністр України.
За його словами Україна очікує і сподівається «на спільну єдину позицію
і на реальну допомогу і підтримку, в тому числі в питаннях фінансових,
питаннях макроекономічної політики».
Він нагадав, що в Україну прибула місія Міжнародного валютного
фонду. Прем’єр-міністр України доручив Міністерству фінансів і всім
органам центральної державної виконавчої влади невідкладно провести
зустрічі з місією МВФ.
«І сподіваюся, що експерти МВФ допоможуть Національному банку
України проводити зважену валютно-курсову політику», – підсумував він
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 12.11).
***
Уряд України виділяє 300 млн грн на відновлення територій
Донецької і Луганської областей, які знаходяться під контролем
української влади, а також допомогу тим, хто переїхав із
контрольованих терористами населених пунктів. Про це на засіданні
Кабінету Міністрів у середу, 12 листопада, повідомив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк.
Глава уряду наголосив, що велика кількість жителів населених пунктів,
які зараз перебувають під контролем терористів, переїжджають на
контрольовані Україною території: «Необхідні кошти на відбудову
інфраструктури, щоб відновлювати там школи й лікарні та допомагати
людям, які переїжджають з територій, які контролюються російськими
терористами».
А. Яценюк доручив віце-прем’єр-міністру – міністру регіонального
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розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
В. Гройсману затвердити відповідні переліки і разом з Міністерством
економіки розпочати фінансування тих територій Донбасу, які повністю
контролюються українською владою.
Міністр соціальної політики України Л. Денісова доповіла, що на
сьогодні на обліку стоїть 159 881 переміщена особа – 91 тисяча сімей.
Із них 85 тис. сімей звернулися за державною допомогою. «Допомога
вже призначена 66 тисячам сімей, 50 мільйонів гривень вже профінансовано і
зараховано на картки тих, кому вона призначена. Процес іде, і ми
забезпечуємо все, що треба, для переміщених осіб, аби вони отримали таку
допомогу», – поінформувала міністр.
А. Яценюк звернувся до міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ та місії
Червоного Хреста, допомогти доправити українську гуманітарну допомогу
до територій Донецької і Луганської областей: «Ми неодноразово намагалися
відправити гуманітарну допомогу на території, які контролюються
російськими терористами, але вони просто не пропускають гуманітарний
вантаж».
«Якщо відправити туди гроші – їх відберуть російські терористи під
дулами автоматів», – наголосив він.
«Уряд виділив кошти, у нас є ресурси, щоб дати можливість людям
отримати воду, їжу та закрити хоча б мінімальні потреби. Просимо
міжнародні організації допомогти забезпечити доступ української
гуманітарної допомоги до територій Донецької і Луганської областей, до
людей, які стали заручниками російських терористів, щоб дати можливість
цим людям вижити», – сказав глава уряду (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 12.11).
***
А. Яценюк звернувся до СБУ невідкладно з’ясувати, хто стоїть за
питанням переділу вугільного ринку.
«У силу різних подій щодо так званої перевірки Україна втратила
можливість закуповувати вугілля в інших країнах світу, окрім як в Росії та з
територій, які контролюються так званими ДНР і ЛНР. Прошу Службу
безпеки невідкладно розібратися в ситуації, хто стоїть за питанням переділу
вугільного ринку, адже це питання національної безпеки держави», – заявив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду України в середу,
12 листопада.
Глава уряду доручив міністру енергетики та вугільної промисловості
України Ю. Продану терміново продовжувати переговори щодо постачання
вугілля до України і «зробити все можливе для забезпечення країни
вугіллям».
А. Яценюк наголосив, що цей процес повинен бути публічним і
прозорим: «Усі матеріали показуйте, запрошуйте пресу і громадські
організації. Наша сила – в публічності й прозорості. А слабкість тих, які зараз
хочуть залізти на вугільний ринок, в тому, що вони це роблять «під столом».
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Все витягуйте на стіл – чому країна зараз стала в залежність від комерційних
бізнес-інтересів окремих груп», – звернувся глава уряду до Ю. Продана.
Окрім того, А. Яценюк звернувся до міністра закордонних справ
П. Клімкіна забезпечити дипломатичну підтримку для вирішення цього
питання: «Якщо потрібна дипломатична підтримка, я прошу міністра
закордонних справ по тих країнах, де нам необхідно отримати вугілля,
підключіться, будь ласка, тому що це серйозне питання».
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ю. Продан
доповів, що сьогодні на складах українських електростанцій знаходиться
близько 1 млн 700 тис. тонн вугілля. За його словами, ці запаси є
недостатніми в осінньо-зимовий період.
Аби стабілізувати ситуацію Міністерство оборони придбало вугілля в
Південно-Африканської Республіки: «Недержавній компанії «Центренерго»
вдалося накопичити за цей місяць 146 тисяч тонн вугілля. Додатковий обсяг,
який ми отримали в цьому місяці, – 87 тисяч тонн вугілля».
За його словами, пропозиція компанії з ПАР була найбільш
оптимальною. Він повідомив, що Міненерговугілля провело перевірку всіх
обставин укладання цих контрактів та формування ціни, сертифікатів щодо
техніко-економічних показників цього вугілля: «Ціна повністю відповідає
ринковій. Вона формувалася, виходячи з ціни на вугілля в порту Річардс-Бей
Південно-Африканської Республіки. Прозорими є на сьогодні всі документи,
які нам надала компанія щодо ціни на перевезення, перевалку й
транспортування вугілля до електростанцій».
Проте, як повідомив міністр палива і енергетики, компанія, яка
постачала вугілля з ПАР, заявила, що не буде продовжувати постачання
вугілля компанії «Центренерго»: «Після того, як сьогодні проходять серйозні
блокування роботи компанії, відомі європейські трейдери відмовляються від
постачання вугілля, тому що в будь-який момент у нас в порту може
припинитися або відвантаження цього вугілля, або оплата. Компанії на
сьогоднішній день досить насторожено відносяться до наших пропозицій».
У зв’язку з цим, повідомив Ю. Продан, виникає загроза проходженню
осінньо-зимового періоду: «У нас сьогодні два виходи – або ми купуємо
дефіцитне вугілля марок АШ і Т в Росії, або ми вимушені будемо купувати
це вугілля з територій, які контролюються російськими угрупованнями на
сході України».
Ю. Продан додав, що вугілля, яке може постачатися з В’єтнаму,
Австралії та США, дорожче на 15-20 %, ніж те, яке було запропоновано
компанією з ПАР. В той же час Міненерговугілля продовжує шукати
альтернативні шляхи постачання вугілля та ще раз звернеться до
постачальників, «щоб продовжити роботу і запевнити, що наші компанії
будуть чітко виконувати всі зобов’язання, які вони брали перед іноземними
компаніями як щодо забезпечення відвантаження вугілля, так і оплати»
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 12.11).

19

***
Уряд України ухвалить постанову про додатковий перелік об’єктів,
які підлягають обов’язковій охороні підрозділами Національної гвардії
України. «Це стратегічні об’єкти, в першу чергу об’єкти енергетики», –
повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні Кабінету
Міністрів у середу, 12 листопада.
Глава уряду доручив міністру внутрішніх справ А. Авакову направити
спеціально треновані підрозділи для охорони цих об’єктів. Міністр
внутрішніх справ доповів, що посилений режим охорони державних об’єктів
особливого значення, насамперед газопроводів, водогонів та об’єктів
енергетики продиктований нарощуванням диверсійної діяльності в зоні,
близькій до антитерористичної операції та підвищеною активністю
бойовиків: «Прийнятий особливий режим контролю, і Національна гвардія
зробила відповідні кроки».
А. Аваков також поінформував, що найближчими днями підрозділи
Національної гвардії отримають нові види озброєння, зокрема, бінарні заряди
для гранатометів та нові снайперські комплекси 12,7 калібру (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 12.11).
***
Уряд України ухвалить постанову, якою дасть можливість
Міністерству оборони України здійснювати попередню оплату на термін
до 90 днів за будь-якими військовими контрактами, яких потребує
Міноборони. Про це на засіданні уряду в середу, 12 листопада, повідомив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк.
Глава уряду доручив Міністерству фінансів забезпечити повну проплату
за контрактами на мільярд гривень, які за останні кілька днів підписало
відомство: «Щоб до кінця поточного року максимальний обсяг військової
техніки, озброєння і речового майна поступили до Збройних сил».
А. Яценюк звернувся до Міністерства фінансів та Міністерства оборони
«завершити поточний бюджетний рік і профінансувати повністю всі обсяги
коштів, які необхідні для Міністерства оборони».
Глава уряду звернувся до міністра оборони провести перевірку
забезпечення ЗСУ теплим одягом: «Постійні перевірки, комісії і спілкування
безпосередньо з солдатами, які знаходяться в зоні Антитерористичної
операції – чи забезпечили і як забезпечили. І чіткі й жорсткі кадрові рішення,
які ви вже приймаєте в Міністерстві оборони: тих, хто не хочуть працювати
на країну, гнати в шию».
Доповідаючи на засіданні уряду, міністр оборони України С. Полторак
нагадав, що за останній час ухвалено понад десять постанов Кабінету
Міністрів України, які «дали можливість Міністерству оборони швидко
приймати рішення щодо підготовки до зими». Він повідомив, що зараз у зону
АТО відправлено теплі куртки «практично на весь особовий склад», ведеться
робота з забезпечення теплими штанами та черевиками.
11 листопада Міністерством було придбано 60 пересувних пунктів
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обігріву для особового складу.
С. Полторак доповів, що кошти, виділені Кабінетом Міністрів на ремонт
озброєння і техніки, використовуються своєчасно, «робота проводиться,
техніка поступає у війська»: «Проблеми, які існують сьогодні по постачанню
озброєння і техніки, вирішуються оперативно, відповідно до наших
можливостей. Кошти, які були нам поставлені, використовуються за
призначенням». Головним завданням, за його словами, є «готуватися до
ведення бойових дій». «Ми цим питанням займаємось, ми готуємо резерви.
Планова і достатньо величезна робота проведена щодо створення першого
рубежу оборони. Велика робота проходить по другому. Ми проводимо
передислокацію Збройних сил відповідно до наших можливостей реагування
на непередбачувані дії озброєних формувань, які знаходяться на
непідконтрольних нам територіях».
А. Яценюк відзначив суттєве покращення роботи в Міністерстві оборони
після того, як його очолив С. Полторак: «У першу чергу це стосується
порядку прийняття рішень, швидкості й адекватних та розумних підходів в
Міністерстві оборони» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
12.11).
***
Кабінет Міністрів України схвалив звіт Держстату за
результатами реалізації спільного із Міжнародним банком реконструкції
та розвитку інвестиційного проекту «Розвиток системи державної
статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень». За
період впровадження проекту (2005 – 2013 рр.) фактично витрачено 44,6 млн
дол. США, у т.ч.: 41,4 млн дол. США – коштів позики.
У рамках реалізації проекту створено інформаційно-аналітичну систему
(ІСОСД), що забезпечує налагодження процесів обробки статистичних
спостережень, і впроваджено нові міжнародні статистичні стандарти. Крім
того, досягнуто значної оптимізації в процесах збору статистичних даних,
зокрема скоротилась із 217 до 143 кількість форм звітності, за якими
проводяться державні статистичні спостереження; підвищено рівень
відповідей підприємств із 70 % до 94 %; кількість обстежень із
використанням методів електронного збору даних збільшено до 85 %.
У результаті – досягнуто ширшого охоплення та вищої якості даних для
прийняття рішень економічним блоком уряду, зменшено вартість збору
даних. Результати проекту позитивно оцінені Світовим банком (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 12.11).
***
На новогодние и рождественские праздники украинцы будут
отдыхать 9 дней. Кабинет Министров Украины на заседании в среду
принял решение о переносе рабочих дней на новогодние и рождественские
праздники, тем самым предоставив украинцам возможность отдыхать девять
дней. «Да, мы утвердили… Отдыхать будут девять дней», – сказала министр
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социальной политики Л. Денисова журналистам в среду в Киеве, покидая
заседание правительства.
Согласно проекту постановления правительства, подготовленному
Минсоцполитики, предполагалось рабочий день с пятницы 2 января
перенести на субботу 17-го января, а с четверга-пятницы 8-9 января – на
субботы 31 января и 14 февраля.
Таким образом, праздничными и выходными предлагалось сделать с 1 по
4 января и с 7 по 11 января (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. –
12.11).
***
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства координуватиме спільну роботу українського
уряду та місії у складі Світового банку, Організації Об’єднаних Націй та
Європейського Союзу щодо вивчення оцінки потреб для відновлення Сходу
України. Про це повідомив віце-прем`єр-міністр України – міністр
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
В. Гройсман під час зустрічі з представниками місії.
Як повідомлялося, на початку жовтня спільна місія ООН, Світового
банку та ЄС на запрошення уряду України здійснила перший етап роботи з
вивчення оцінки потреб для відновлення Донбасу.
За словами директора Світового банку у справах України, Білорусі та
Молдови, Європи та Центральної Азії Ч. Фана, днями до Києва прибули
міжнародні фахівці, щоб продовжити роботу, але вже спільно з українськими
урядовцями. Він повідомив, що у грудні місія планує підготувати загальний
звіт щодо потреб регіону – саме тих територій, які перебувають під
контролем української влади. До підготовки звіту будуть залучені українські
міністерства. «Швидкість оцінки потреб буде залежати від швидкості і якості
надання даних, які готуватимуть органи влади – і центральні, і на місцях.
Часові рамки доволі жорсткі, ми хочемо допомогти вам у роботі», –
підкреслив Ч. Фан (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 12.11).
***
Министерство финансов намерено ужесточить требования к
банкам, которые выплачивают зарплату бюджетникам, предусмотрев,
среди прочего, формирование портфеля гособлигаций в размере не менее
20 % регулятивного капитала.
Об этом сообщил директор департамента финансовой политики
В. Коцюба, пишет Интерфакс-Украина.
«Были определенные усиления в части применения Нацбанком какихлибо мер влияния. Далее – банк должен быть участником одной из
национальных многоэмитентных платежных систем. И еще один вопрос – это
вопрос объема облигаций, которым должен владеть конкретный банк на
уровне не менее 20 % регулятивного капитала», – сказал он о
подготовленных коррективах к действующим правилам.
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Чиновник пояснил, что выполнение такого требования банками позволит
сформировать определенную буферную ликвидность, которая может быть
использована в кризисной ситуации.
По его словам, соответствующие изменения к нормативной базе
проходят согласование и в ближайшее время будут вынесены на
рассмотрение Кабмина.
Напомним, на сегодняшний день право выплачивать зарплату
бюджетникам имеют порядка 60 коммерческих банков (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 11.11).
***
У Мінську представники Мінсоцполітики обговорюють проблеми
захисту дитинства.
12-13 листопада заступник міністра соціальної політики Н. Федорович
перебуває з робочим візитом у м. Мінськ (Республіка Білорусь), де на
запрошення Регіонального офісу ЮНІСЕФ бере участь у регіональній
конференції «Зміцнення національних систем захисту дітей для їх захисту від
бездоглядності, жорстокого поводження, насильства та експлуатації».
Співорганізатори заходу, який є частиною глобальної кампанії проти
насильства щодо дітей «Зробимо невидиме видимим», – Регіональний офіс
ЮНІСЕФ та уряд Республіки Білорусь.
На пленарних засіданнях обговорювалися рекомендації щодо створення
ефективних систем захисту дитинства та роль різноманітних суб’єктів
захисту дитинства у виявленні, перенаправлені та наданні міжсекторальних
послуг дітям, які потребують захисту (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua).
– 2014. – 12.11).
***
Уряд ставить завдання для стабілізації ситуації в країні.
Найважливішими завданнями уряду зі стабілізації ситуації в країні є
співпраця з міжнародними партнерами щодо залучення допомоги й
подальший розвиток бізнес-середовища. Про це повідомив заступник
міністра економічного розвитку і торгівлі України – керівник апарату
Р. Качур під час Національної конференції «Місцевий економічний розвиток
– основа стабільної та процвітаючої України».
«На жаль, ситуація на сьогодні в Україні є такою, що ми потребуємо
підтримки. Зокрема економічна ситуація і військові дії, які відбуваються на
території нашої держави, вимагають від уряду України швидких дій та
активної роботи з нашими партнерами із залучення міжнародної допомоги»,
– зауважив заступник міністра.
Р. Качур зазначив, що за умови вимушеної економії державних коштів
українські міста можуть розвиватися й реалізувати певні проекти завдяки
залученню іноземних інвестицій.
Р. Качур також акцентував, що наразі міста мають гарну можливість
скористатися допомогою донорських організацій, з якими співпрацює
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Мінекономрозвитку. Зокрема, це «шведська ініціатива» E5P з
енергозбереження. Портфель організації становить близько 230 млн євро, і
міста можуть залучити інвестиції за умови підготовки певних проектів.
Окрім того, представники міст можуть взяти участь у проекті Європейського
Союзу, який також стосується енергозбереження й має загальний бюджет у
500 млн грн. У рамках цього проекту є можливість залучати кошти на
безповоротній грантовій основі, а мешканці міст можуть отримувати так
звані «теплі кредити» від Ощадбанку.
За словами Р. Качура, успіх реалізації цих проектів залежить передусім
від самих муніципалітетів, хоча Мінекономрозвитку надаватиме їм усебічну
підтримку.
Торкаючись питання розвитку бізнес-середовища, заступник міністра
підкреслив важливість входження України до топ-100 рейтингу «Doing
business». «Ми знаходимося на 96 місці. Безумовно, це не те місце, яке нас
задовольняє, наша ціль – бути в 20-ці країн, на сьогодні зроблено значний
крок і ми продовжимо дії з дерегуляції і формування бізнес-середовища, які
спростять легкість ведення бізнесу, а також підвищуватимуть можливості
економічного розвитку й розвитку експорту», – підкреслив Р. Качур
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 12.11).
***
Міністерство агарної політики та продовольства України отримало
підтвердження від Міністерства продовольства Республіки Бангладеш,
що найближчими днями надійде підписаний з їхнього боку контракт на
поставку збіжжя Державною продовольчо-зерновою корпорацією України
(ДПЗКУ) до Бангладешу.
Цю співпрацю вдалося поновити після зустрічі міністра агарної політики
та продовольства І. Швайки з міністром продовольства Народної Республіки
Бангладеш І. Камрулом у вересні цього року. Посадовці двох країн
домовилися збільшити впродовж двох років поставки українських зернових
до Республіки Бангладеш і підписати довгостроковий контракт.
Крім того, дізнавшись від свого іноземного колеги про проблеми, які
існували при попередній владі під час співпраці двох країн, І. Швайка дав
доручення провести аналіз і встановити причини погіршення цієї роботи,
оскільки співпраця між державами є вигідною для обох сторін. Для
Бангладеш – це питання продовольчої безпеки, а для України – отримання
іміджу надійного торгівельного партнера та надходжень до державного
бюджету, особливо зважаючи на сьогоднішню складну економічну ситуацію.
Тож аналіз ситуації показав, що основною проблемою припинення
співпраці стало існування посередників між країнами. На сьогоднішній день
компанію-посередника усунуто і корупційну схему ліквідовано, що надало
можливість поновити торгово-економічні стосунки між Україною та
Республікою Бангладеш. Тепер основним принципом співпраці між
державами є прозорість із дотриманням усіх дипломатичних норм під час
всіх етапів проведення перемовин та роботи (Урядовий портал
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(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 12.11).
***
Міністерством інфраструктури України розпочато роботу з
імплементації директив і регламентів Європейського Союзу, що
стосуються безпеки дорожнього руху у рамках Угоди про асоціацію,
ратифікованої у вересні цього року.
Про нові підходи до підвищення рівня безпеки дорожнього руху на
комерційному автотранспорті в Україні йшлося у ході однойменного
міжнародного семінару, організованого Міністерством на початку
Національного Тижня безпеки дорожнього руху. «В Україні за рік у
дорожньо-транспортних пригодах гинуть близько 5 тисяч людей, більше 30
тисяч отримують каліцтва. Ця цифра у питомому виразі (на 100 тис.
населення) набагато вища порівняно з європейськими країнами.
Мінінфраструктури, з огляду на Угоду про асоціацію між Україною та
країнами ЄС, зараз активно вивчає європейське законодавство, норми якого
буде імплементовано в національне законодавство, у тому числі щодо
організації роботи з безпеки дорожнього руху. Насамперед це норми,
реалізація яких уже дала результат у країнах Європи: допуск до ринку
перевезень пасажирів і вантажів, безпека конструкції та технічного стану
транспортних засобів, періодичне підвищення професійної компетенції
водіїв, дотримання водіями режиму праці та відпочинку, виконання вимог
щодо габаритних та вагових параметрів», – зауважив заступник міністра
інфраструктури – керівник апарату В. Корнієнко (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 12.11).
***
До України з робочим візитом прибула делегація офісу прокурора
Міжнародного кримінального суду. Представники Міжнародного трибуналу
вивчають, чи підпадають під юрисдикцію суду злочини, вчинені під час
Євромайдану.
Генеральний прокурор України В. Ярема прийняв делегацію офісу
прокурора Міжнародного кримінального суду, яка прибула до України з
робочим візитом. Метою візиту є оцінка ситуації та обговорення інформації,
яку 22 вересня 2014 р. було надано Генеральною прокуратурою на
підтвердження звинувачень щодо вищих посадових осіб України та
притягнення їх до кримінальної відповідальності у цьому Суді. Про це УНН
повідомили у прес-службі ГПУ.
У ході зустрічі сторони обговорили хід та результати розслідування
кримінальних проваджень щодо подій, пов’язаних з розгоном мирних
демонстрантів, заподіянням тілесних ушкоджень, а також вбивствами
громадян у період з листопада минулого року по 22 лютого 2014 р.
Генпрокурор підкреслив, що Генеральна прокуратура України готова до
конструктивної співпраці з офісом прокурора МКС для встановлення істини
у трагічних подіях, які відбувалися в Україні під час мирних акцій протесту.
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Керівник відділу аналізу ситуацій Е. Роже від імені прокурора
Міжнародного кримінального суду висловив вдячність за підтримку та
сприяння у роботі місії МКС в Україні. Він також наголосив, що головна
мета місії – зрозуміти, чи підпадають під юрисдикцію Міжнародного
кримінального суду ті злочини, які було скоєно в Україні під час акцій
протесту з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р.
Як зазначив В. Ярема, органи прокуратури і надалі вживатимуть усіх
можливих заходів для забезпечення позитивного розгляду заяви України
Міжнародним кримінальним судом (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 12.11).
***
Медицина в г. Киеве профинансирована на 15 % от обещанных 100 %.
Об этом на пресс-конференции сообщил секретарь Киевского городского
совета А. Резников.
«Сегодня Киев – единственный город, который кормит государственный
бюджет, потому что только у Киева изымают 50 % налога на доходы
физических лиц, которые зарабатываются киевлянами на территории Киева.
Это 9 млрд грн, которые уходят из Киева, а после того мы ходим с
протянутой рукой и просим о субвенции. От этого страдают наименее
защищенные статьи бюджета, в том числе и медицина… Я уже сейчас могу
сказать, что медицина в Киеве профинансирована на 15 % от обещанных 100
%. И представьте себе вопросы обеспечения медикаментами и другими
вещами», – сказал А. Резников.
По его словам, на одном из ближайших заседаний Киевсовет заслушает
отчет директора департамента здравоохранения КГГА.
Напомним, ранее мэр Киева В. Кличко заявил о намерении обратиться в
Министерство финансов Украины с требованием, чтобы 100 % налога на
доходы физических лиц (НДФЛ) оставались в бюджете столицы.
Однако в Министерстве регионального развития, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Украины не видят оснований оставлять
Киеву 50 % налога на доходы физических лиц (НДФЛ) (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2014. – 12.11).

ПОЛІТИКА
14 листопада буде парафовано проект коаліційної угоди.
«Ми розраховуємо, що у п’ятницю фракції парафують проект
коаліційної угоди і запропонують її обраним народним депутатам. Наше
ключове завдання – завершити цей етап роботи, отримати під проектом
підписи уповноважених представників фракцій для того, щоб у перший день
роботи парламенту народні депутати могли поставити під коаліційною
угодою свої підписи» – про це голова партії «Блок Петра Порошенка»
Ю. Луценко заявив перед початком консультацій представників майбутніх
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фракцій, передає УНН.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо обговорення кадрового
складу майбутнього уряду, Ю. Луценко зазначив, що про це наразі не
йдеться.
«Відповідно до процедури, визначеної Конституцією, на посаду
Прем’єр-міністра буде внесено кандидатуру А. Яценюка, і вже потім він
запропонує Раді коаліції, а потім – і всій коаліції своє бачення персонального
складу уряду. Можливо, на тому етапі й відбудуться дискусії навколо певних
пропозицій», – зазначив Ю. Луценко.
За його словами, кандидатура Прем’єра об’єднує всі фракції коаліції, і
зараз триває робота над змістом реформ нової влади (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 12.11).
***
ВО «Свобода» заявила про складення повноважень своїми міністрами
та головами обласних і районних державних адміністрацій у зв’язку з
оголошенням результатів виборів та формуванням нової коаліції. Про це
йдеться у повідомленні партії. Націоналісти вважають, що після завершення
позачергових парламентських виборів уся відповідальність за політичну та
соціально-економічну ситуацію в державі лягає на учасників майбутньої
парламентської коаліції.
Як відомо, членами Кабміну від «Свободи» є глава МінАПК І. Швайка,
міністр екології А. Мохник та віце-прем’єр О. Сич (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2014. – 12.11).
***
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал стороны
конфликта на востоке Украины к возобновлению мирного диалога.
Об этом он заявил 12 ноября на пресс-конференции в Нейпидо (Мьянма).
«Ситуация в Украине является причиной постоянного беспокойства
международного сообщества. Как Генеральный секретарь ООН я вновь
призываю стороны возобновить усилия по решению неурегулированных
вопросов путем диалога и не прибегать к военным действиям или насилию»,
– заявил Пан Ги Мун.
Глава ООН вновь призвал решать все вопросы «исключительно в
соответствии с духом и буквой Минского протокола и меморандума». Он
выразил уверенность в том, что такая возможность существует. «Стороны
достигли такой договоренности. Она должна стать руководством для
решения всех оставшихся вопросов», – сказал генсек ООН (РБК Україна
(http://www.rbcua.com). – 2014. – 12.11).
***
Совет Безопасности ООН провел открытое экстренное заседание по
ситуации на востоке Украины. В ходе заседания речь шла о последних
событиях
на
востоке
страны,
где
продолжаются
обстрелы
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(http://korrespondent.net/world/3443334-ssha-ozvuchyly-uslovyia-otmeny-sanktsyi-protyvrossyy;
http://korrespondent.net/ukraine/3443353-v-sovbeze-oon-prozvuchalo-tochnoekolychestvo-voisk-rf-u-hranytsy-s-ukraynoi;
http://korrespondent.net/world/russia/3443350postpred-rossyy-v-oon-uveriaet-chto-voiska-rf-ne-uhrozhauit-ukrayne).

На заседании представитель США назвал условия отмены санкций
против России и призвал дальше оказывать давление на РФ, чтобы та
выполнила Минские договоренности, передает Интерфакс-Украина. «Мы
будем готовы свернуть санкции, если боевые действия прекратятся, граница
будет поставлена под контроль, заложники освобождены и дроны отозваны.
Мы по-прежнему верим, что военного решения этому кризису нет, решения
должны быть политическими», – сказала представитель США при ООН С.
Пауэр в ходе экстренного заседания Совбеза ООН. При этом политическое
решение, по ее словам, невозможно, если ему «привержена только одна
сторона, а дорожную карту не получится реализовать, если Россия и
поддерживаемые ею боевики постоянно нарушают свои обязательства». По
ее мнению, международное сообщество должно привлечь Москву к
ответственности за нарушение Минских договоренностей.
С. Пауэр призвала и дальше оказывать давление на РФ для выполнения
ею Минских договоренностей, «чтобы она (Россия – Ред.) двигалась к
деэскалации конфликта».
Постоянный председатель Украины в ООН Ю. Сергеев назвал точное
количество военной техники России около украинской границы, передает
РБК-Украина. По его словам, на границе с Украиной сосредоточено
200 российских танков, 1600 автомобилей, 640 артиллерийских установок,
191 самолет и 121 вертолет.
В то же время представитель России при ООН А. Панкин на заседании
Совета Безопасности ООН опроверг заявления о присутствии российских
войск в Украине и призвал Киев «не нагнетать страсти». «Они передвигаются
по территории моей страны. Поэтому нагнетать такие страсти в СБ, как будто
вот-вот будет марш-бросок на Украину, не помогает тому конструктивному
обсуждению, за которое все здесь ратуют и к которому все здесь призываем»,
– отметил А. Панкин в ответ на вопрос постпреда Украины Ю. Сергеева о
причинах дислокации российской военной техники у украинских границ. «Та
техника и те силы, которыми располагают российские вооруженные силы,
находятся на территории моей страны и не угрожают вашей стране», – сказал
А. Панкин (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 12.11;
13.11).
***
Генеральный секретарь ОБСЕ Л. Занньер заявляет, что с начала
перемирия, с сентября, сепаратисты на Донбассе расширили свою
территорию. Об этом он заявил 12 ноября журналистам в Брюсселе,
передает ЕС-Плюс.
«Нет линии прекращения огня, как таковой, но если вы посмотрите на
позиции двух сторон в сентябре и сейчас, вы увидите движение этой линии
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на запад. То есть были такие вот толчки со стороны сепаратистов и
достаточно успешные, поскольку они выиграли территории», – сказал
Л. Занньер.
Генсек отметил, что такие расширения территории на разных участках
были разными.
«В некоторых областях, я бы сказал, десятки километров, в других –
меньше», – отметил Л. Занньер (РБК Україна (http://www.rbcua.com). – 2014.
– 12.11).
***
Українсько-російський кордон за минулий тиждень перетнула
рекордна кількість людей у військовій формі. Про це повідомляється в звіті
моніторингової місії ОБСЄ за тиждень.
Протягом звітного періоду експерти місії зафіксували рух 665 чоловіків і
жінок у військовій формі, які перетинали кордон в обох напрямках. Це
найвищий показник, зафіксований досі, зазначено в документі. У місії
зазначають, що вказані особи перетинали кордон індивідуально, маленькими
групами, але останнім часом також більшими групами (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2014. – 13.11).
***
В госдепартаменте США обвиняют Россию в нарушении Минского
протокола, из-за чего считают целесообразным ужесточить санкции.
Об этом заявила представитель госдепартамента США Дж. Псаки
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3443416-ssha-y-es-obsuzhdauitvozmozhnost-vvedenyia-novykh-sanktsyi-protyv-rf).
Она отметила, что «США продолжают тесно работать с Евросоюзом над
тем, каким образом мы можем совместно принять дополнительные меры
против России за ее неприемлемое поведение» (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 13.11).
***
Минобороны России опровергает заявление представителя НАТО о
вторгающихся в Украину российских военных, сообщил официальный
представитель ведомства генерал-майор И. Конашенков, передает ТАСС.
«За регулярным сотрясением брюссельского воздуха о якобы присутствии
российских вооруженных сил на Украине не было и нет никаких фактов», –
сказал он. И. Конашенков также отметил, что в минобороны РФ «перестали
обращать
внимание
на
голословные
заявления»
верховного
главнокомандующего объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в
Европе
Ф.
Бридлава
(http://korrespondent.net/world/russia/3443167-vmynoborony-rossyy-otrytsauit-vtorzhenye-v-ukraynu).
Ранее ОБСЕ заявляла, что зафиксировала под Донецком передвижение
44 военных грузовых автомобилей, которые везли на буксире установки
"Град" и 122-миллиметровые гаубицы.
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Днем ранее, во вторник, Ф. Бридлав сообщил, что на границе с
Украиной размещены восемь батальонов российских войск.
На минувшей неделе генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг
сообщил, что к границе с Украиной приближаются российские войска, тогда
как Москва продолжает тренировать и обеспечивать оборудованием
сепаратистов
на
востоке
страны
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 12.11).
***
Министр иностранных дел России С. Лавров в телефонном разговоре
с государственным секретарем США Дж. Керри призвал Киев к прямому
диалогу с так называемыми Донецкой и Луганской «народными
республиками». Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
«При обмене мнениями о текущей обстановке на юго-востоке Украины
С. Лавров особо подчеркнул приоритетный характер налаживания
устойчивого прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в контексте
прошедших там выборов, а также недопустимость срыва выполнения
Минских договоренностей», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее МИД России заявил, что уважает «выборы» в
Луганской и Донецкой «народных республиках», прошедшие 2 ноября 2014
г. (РБК Україна (http://www.rbcua.com). – 2014. – 12.11).
***
ЕС не намерен расширять набор санкций в отношении России,
заявила канцлер Германии А. Меркель. «Процесс идет», рассматривается
возможность введения дополнительных санкций в отношении ряда частных
лиц в России в связи с прошедшими в восточной Украине выборами, которые
ЕС считает «незаконными», – отметила она.
А. Меркель исключила введение новых страновых или секторальных
санкций в отношении России.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике
безопасности Ф. Могерини заявила о намерении ЕС рассмотреть расширение
санкционного пакета в отношении России.
Для изменения режима санкций или их пересмотра требуется
единогласное
решение
всех
28
стран
ЕС
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 11.11).
***
Правительство Швейцарии приняло решение присоединиться к
санкциям Евросоюза против России, принятым в сентябре 2014 г. Об
этом сообщается на официальном сайте правительства Швейцарии.
«В связи с ситуацией в Украине, а также последующими решениями,
принятыми ЕС, сегодня Федеральный совет решил принять дополнительные
меры по предотвращению обхода международных санкций», – говорится в
сообщении.
30

Напомним, новые санкции Евросоюза против России вступили в силу
12 сентября. Санкции коснулись трех крупнейших топливно-энергетических
компаний России, оборонных концернов и других предприятий. В конце
сентября к введенным ЕС санкциям присоединилась Норвегия (РБК Україна
(http://www.rbcua.com). – 2014. – 12.11).
***
Активісти пікетували засідання Київради з вимогами відновити
кінотеатр «Жовтень».
Близько двох десятків активістів прийшли під стіни будівлі ЦВК, де
проходило засідання Київської міської ради. Вони провели черговий пікет з
вимогами якомога швидше відремонтувати кінотеатр і запобігти передачі
його у руки інвестора з подальшою приватизацією, передає кореспондент
УНН.
Активісти прийшли у жовтому вбранні, з плакатами і скандували
«Поверніть
мій
«Жовтень»
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 12.11).

ЕКОНОМІКА
Делегація НАК «Нафтогаз України» 9-11 листопада відвідала Москву,
де провела переговори з «Газпромом» з приводу узгодження графіка і
об’єму майбутніх поставок природного газу до кінця 2014 р., передає УНН
з посиланням на ZN.UA.
Як повідомило ЗМІ джерело в «Нафтогазі», делегація держхолдингу на
чолі з головою правління НАКу А. Коболєвим уточнює деталі умов закупівлі
російського газу в листопаді-грудні 2014 р. з урахуванням положень
доповнення № 33 до десятирічного контракту-2009 між «Нафтогазом» і
«Газпромом».
Доповнення № 33 підписано в рамках так званого «зимового пакета»
главами «Нафтогазу» і «Газпрому» відповідно А. Коболєвим і О. Міллером в
Брюсселі 30 жовтня. Документ обумовлює загальні умови поставок газу в
листопаді-грудні 2014 р. і до 31 березня 2015 р.
Після семи раундів газових переговорів 30 жовтня Україна, Росія та
Єврокомісія підписали тристоронній договір щодо постачання газу. Згідно з
цією угодою Україна до кінця 2014 р. зобов’язується виплатити Росії
3,1 млрд дол. за вже поставлений українській стороні газ і також до кінця
поточного року передбачає придбати 4 млрд куб. м газу на суму обсягом
1,5 млрд дол.
В результаті підписання газових угод Україна отримала ціну на газ у
385 дол. (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
12.11).
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***
«Нафтогаз» вернул «Газпрому» переплату за транзит газа.
«Нафтогаз Украины» вернул «Газпрому» часть платежа за услуги по
транзиту российского газа через территорию Украины в сентябре-октябре
2014 г. Об этом сообщили в пресс-службе госхолдинга, пишет «ИнтерфаксУкраина».
По ее данным, «Нафтогаз» рассчитывал стоимость предоставленных
транзитных услуг исходя из цены природного газа 268,5 долл. за 1 тыс. куб.
м.
Как сообщал «Минфин» ранее, «Нафтогаз» выставил «Газпрому» счет за
транзит природного газа в сентябре в размере 64 млн и 88 млн долл. – за
транзит в октябре.
В свою очередь представитель «Газпрома» С. Куприянов 7 ноября
сообщил, что российская сторона заплатила НАКу за услуги по транзиту
газа.
Напомним, Россия и Украина спорят в арбитражном суде о цене на газ.
По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины
Ю. Продана, Украина ожидает решения Стокгольмского арбитража в 2015 г.
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 12.11).
***
Национальный банк Украины допускает смягчение обязательства
для экспортеров продавать валютную выручку с 75 % до 50 %, но при
этом намерен сократить срок возвращения валютной выручки с 90 до
60 дней. Об этом журналистам сообщил начальник управления валютных
операций и анализа финансовых рынков НБУ С. Пономаренко, передает
корреспондент РБК-Украина.
«Одна из главных идей – это снизить обязательную продажу с 75 % до
50 %, но при этом сократить время на возврат экспортной выручки с 90 до
60 дней», – сказал С. Пономаренко.
Напомним, в ноябре 2012 г. НБУ ввел обязательную продажу валютных
поступлений для экспортеров. В августе 2014 г. НБУ обязал их продавать
100 % выручки. В сентябре 2014 г. снизил это требование до 75 %.
Данная норма введена постановлением НБУ № 515, действие которого
истекает 21 ноября (РБК Україна (http://www.rbcua.com). – 2014. – 12.11).
***
Европейская комиссия перечислила Украине кредит в 260 млн евро
как часть макрофинансовой помощи, сообщает пресс-служба
Еврокомиссии.
«Перечисление платежа – еще один конкретный знак солидарности
Европы с украинским народом. Мы помогаем стране обратиться к ее
срочным финансовым потребностям, поддерживая амбиционный процесс
реформ для стабилизации экономики и создания условий для стабильного
роста и занятости в Украине», – заявил по этому поводу комиссар ЕС по
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вопросам экономических и монетарных дел, налогообложения и таможни
П. Московиси.
Кредит дополнят уже выделенные ранее в этом году 600 млн евро в
рамках двух программ макрофинансовой помощи Украине. Цель программ
макрофинансовой помощи – поддержать Украину экономически и
финансового при условии проведения структурных реформ для улучшения
управления, усиления экономического роста и осуществления гармонизации
законодательства с законодательством ЕС.
Перечисление средств Украине было осуществлено за счет размещения
5 ноября европейских бондов на срок в 15 лет под 1,5 % годовых на общую
сумму в 660 млн евро. Оставшиеся средства были переданы для помощи
Португалии в рамках Европейского механизма финансовой стабилизации.
Две действующие программы макрофинансовой помощи предполагают
общую помощь Украине на 1,61 млрд евро. 20 мая Еврокомиссия
перечислила Киеву первые 100 млн евро в рамках этих программ, а 17 июня –
еще 500 млн евро. Кроме того, до конца года Еврокомиссия планирует
перечислить Украине еще 500 млн евро, а оставшиеся 250 млн евро – весной
2015 г. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 12.11).
***
Европейская комиссия увеличивает финансовую поддержку Украине
на гуманитарные нужды и помощь в восстановлении для населения,
пострадавшего от конфликта на Востоке страны, до 32 млн евро. Такое
решение было принято 12 ноября, передает пресс-служба Еврокомиссии.
«Европейский Союз готов увеличить свою поддержку населения,
пострадавшего в результате конфликта в рамках своей общей поддержки для
Украины», – отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и
политике безопасности Ф. Могерини.
Сообщается, что ЕС обеспечивает дополнительную поддержку в размере
3,3 млн евро, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям населения,
пострадавшим в результате конфликта в Украине, чтобы удовлетворить свои
основные потребности и подготовиться к приближающейся зиме. Таким
образом финансирование ЕС на гуманитарные нужды с начала кризиса
возросло до 11,05 млн евро. Сообщается, что эти деньги пойдут на адресную
помощь для наиболее нуждающихся, чтобы они могли получить жилье,
пищу, медицинское обслуживание и т. д.
Еще 4,5 млн евро ЕС предоставляет для потребностей внутренне
перемещенных лиц. Напомним, ранее ЕС через ЮНИСЕФ выделил 500 тыс.
евро на улучшение санитарных условий для пострадавших на Донбассе
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 12.11).
***
Европейский инвестиционный банк рассматривает возможность
предоставления Украине 200 млн евро для поддержания приоритетных
инвестиций в восстановление Донбасса, сообщил банк на своем сайте.
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Согласно сообщению, целью ранней стадии восстановления является
решение краткосрочных потребностей пострадавших районов, находящихся
под контролем правительства Украины и обеспечение базовых
инфраструктурных потребностей для вынужденных переселенцев в других
регионах.
Как сообщалось ранее, Европейский инвестиционный банк намерен
предоставить Украине в 2014-2016 гг. 3 млрд евро на финансирование
инвестиционных проектов (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
11.11).
***
Миссия Международного валютного фонда 11 ноября начала работу
в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе представительства МВФ в
Украине.
Миссия МВФ проведет обсуждения с представителями власти страны
текущей экономической ситуации, прогресс в реализации программы, а
также политики власти, направленной на поддержание макроэкономической
и финансовой стабильности и возобновление роста.
Напомним, совет директоров МВФ 30 апреля одобрил кредитную
программу stand-by для Украины в объеме 16,67 млрд долл., рассчитанную на
два года.
Как сообщал «Минфин» ранее, Украина и МВФ договорились об
увеличении
финансовой
поддержки
в
случае
необходимости
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 11.11).
***
Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсійних виплат
листопада. На 11.11.2014 на їх забезпечення спрямовано 9,3 млрд грн., що
становить 44,8 % місячної потреби.
При цьому, враховуючи непідконтрольність окремих територій
Донецької та Луганської областей українській владі та ухвалення постанови
Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 595 «Деякі питання
фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню
та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям
Донецької та Луганської областей», виплати пенсіонерам цих регіонів
України фінансуються не в повному обсязі (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 11.11).
***
Поштовим відділенням та банківським установам перераховано
понад 2,7 млрд грн першого траншу листопада – для виплати державної
допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям. Про це
повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.
Нагадаємо, що в цілому потреба першого траншу листопада по Україні
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становить 3,1 млрд грн (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. –
11.11).
***
Оперативна інформація Мінагрополітики щодо ситуації на ринку
зерна станом на 11 листопада 2014 р.
Експорт зерна
Фактичні обсяги експорту складають 13051 тис. тонн, з яких: пшениці –
6885 тис. тонн; кукурудзи – 2744 тис. тонн; ячменю – 3280 тис. тонн та інших
зернових – 142 тис. тонн.
Завантажено на кораблі – 366 тис. тонн.
Таким чином, обсяги експортованих та підготовлених до експорту
зернових складають 13417 тис. тонн (пшениці – 7005 тис. тонн, ячменю –
3280 тис. тонн та кукурудзи – 2990 тис. тонн).
Цінова ситуація на внутрішньому ринку зерна
Ціни попиту на зернові в даний час коливаються в залежності від
регіону: на пшеницю 3-го класу – від 2240 до 2700 грн./т, на фуражну
пшеницю 6-го класу – від 1850 до 2350 грн за тонну.
В даний час ціни на продовольчу та фуражну пшеницю складають: на
пшеницю 3 класу – 2439 грн/т, на фуражну – 2007 грн/т.
Середні ціни на ячмінь становлять 2117 грн/т, на кукурудзу – 1743 грн/т
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014. – 11.11).
***
Аграрії Сумщини зібрали 3 млн тонн зерна. Із трудовим здобутком
хліборобів Сумщини привітав тимчасово виконуючий обов’язки голови
Сумської облдержадміністрації І. Боршош.
За інформацією заступника директора департаменту агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
Ю.
Костюка,
наразі
зібрано
3 млн 33 тис. тонн зернових. Середня врожайність становить 56,7 ц/га, що на
10,5 ц/га більше, ніж минулого року. За цим показником Сумщина посідає
5 місце в державі.
Загалом аграрії очікують перевершити минулорічний результат та
зібрати 3,6 млн тонн зернових (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2014.
– 12.11).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

После постоянного роста курсов валют за последние несколько дней
12 ноября межбанк показал немного позитива. Торги с утра открылись
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курсом продажи доллара 16,25, затем этот курс снизился до 16,08 грн. Евро
потерял с утра 28 копеек. Так, если при открытии был курс 20,30, то к обеду
курс продажи составил 20,02 грн (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014.
– 12.11).
***
НБУ не смог договориться с банками о стабилизации курса.
Как заявила в эфире одного из телеканалов глава НБУ В. Гонтарева,
Национальный банк не достиг финальных договоренностей с банкирами о
предельном значении курса доллара, который будет комфортным как для
финансовой системы, так и для валютного рынка.
В то же время глава Нацбанка признала, что регулятора могут вынудить
к применению административных мер, если стабилизация на рынке не будет
достигнута экономическими методами.
«С банкирами мы обсуждали – и сразу скажу: обсуждали и не
договорились – мы спрашивали у банкиров, на каком курсе они чувствуют,
мы можем найти баланс (курса). Потому что, если мы сейчас не найдем
(равновесия курса – ред.), нам придется принимать дополнительные
административные меры, а нам этого очень не хочется. Мы считаем, что
ситуация с нашим платежным балансом говорит, что мы его (равновесие
курса) должны найти, а дальше, как только паника проходит, мы пойдем
вниз», – заявила В. Гонтарева.
Она добавила, что дестабилизация на валютном рынке негативно
отражается и на банковском секторе.
«Любая девальвация – это удар по балансам банка. Это и отток
депозитов в гривне, и нарушение нормативов, предусматривающий штрафы
со стороны НБУ, и падает качество кредитного портфеля, после этого
акционерам необходимо докапитализировать банк», – заявила глава НБУ
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 12.11).
***
Украина как никогда близка к дефолту.
Общий внешний долг к ВВП, дефицит бюджета и счета текущих
операций Украины уже превысили показатели стран, допустивших дефолт в
прошлом, поэтому в сложившейся ситуации следует предпринимать срочные
шаги по недопущению дефолта в Украине. Об этом заявила один из лидеров
«Оппозиционного
блока»
Н.
Королевская
(http://korrespondent.net/business/economics/3443077-korolevskaia-ukrayna-kaknykohda-blyzka-k-defoltu).
«Сегодня Украина как никогда близка к дефолту. По оценкам
инвестиционных банков, в 2014 г. госдолг достигнет 70 % ВВП, а в 2015 г. –
77 %. Это происходит на фоне резкого спада в промышлености и
катастрофического обесценивания гривны. В то же время власть не
предпринимает никаких ответных шагов для стабилизации ситуации, а
больше внимания уделяет дележу портфелей, что просто недопустимо», –
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сказала она.
Политик подчеркнула, что при негативном сценарии для Украины
госдолг превысит 100 % ВВП, что, исходя из исторических параллелей,
сделает дефолт неизбежным.
«Тем более, что по остальным фундаментальным факторам – общий
внешний долг к ВВП, дефицит бюджета и счета текущих операций – Украина
уже превышает показатели стран, допустивших дефолт в прошлом. Поэтому
наша задача сегодня – сделать все возможное, чтобы не допустить дефолта.
А для этого нужно срочно сформировать правительство и предпринимать
конкретные шаги, а не политиканством заниматься», – добавила она.
Н. Королевская также напомнила, что «Оппозиционный блок» уже
разработал пакет предложений по восстановлению экономики и повышению
уровня соцзащиты граждан. Данные законопроекты будут зарегистрированы
в парламенте сразу же после начала его работы (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 12.11).
***
Обвал курсу гривні спровокували заяви про необхідність закриття
60 банків, що призвело до масового вилучення коштів населенням. Таку
думку під час круглого столу висловив президент Українського аналітичного
центру О. Охріменко, передає кореспондент УНН.
На думку експерта, ситуація на Донбасі не є основною причиної обвалу
курсу гривні.
О.Охріменко відзначив, що обвал гривні спровокувала заява про
необхідність закриття 60 банків і відповідно населення почало масово
забирати кошти з банків. «За офіційними показниками, на сьогодні за три
квартали з Ощадбанку населення забрало майже 2 млрд грн», – зазначив
О. Охріменко.
У свою чергу експерт Я. Жаліло висловив переконання, що обвал курсу
спричинила комбінація позаекономічних та економічних чинників.
«Я вважаю, що більшість чинників на сьогодні позаекономічна», – додав він.
На думку експерта, по-перше, це військова ситуація, по-друге – політичний
ризик, який пов’язаний з очікуванням запуску роботи нової Верховної Ради
та відповідних змін у виконавчій владі.
Нагадаємо, голова НБУ В. Гонтарєва днями наголосила, що Україна вже
не повернеться до фіксованого курсу валюти. Тепер банки повинні «шукати
рівноважний рівень» щодо майбутнього валютообмінного курсу (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 12.11).
***
Украина за 10 месяцев 2014 г. сократила экспорт сыра в 2,4 раза – до
18,3 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации
«Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).
«Сыр всегда был главным экспортным молочным продуктом в Украине,
но с января по октябрь этого года его продажа на внешние рынки составила
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лишь 18,3 тыс. т, а это в 2,4 раза ниже показателей 2013 года и рекордно
низкий показатель за последние 10 лет», – говорится в сообщении.
В то же время общий импорт сыра в Украину за 10 месяцев составил
9,7 тыс. т на сумму 57,6 млн долл. США. По сравнению с аналогичными
показателями предыдущего года, поставки сыра из-за рубежа сократились на
37 %.
В УКАБ отметили, что такая ситуация произошла вследствие
девальвации гривны, которая значительно повысила цену импортных сыров.
Наибольшая их доля поступала из Польши, Германии, Франции и
Нидерландов.
Российский запрет обусловил увеличение запасов сыра украинского
производства внутри страны. Однако несмотря на насыщение украинского
рынка и девальвации, которая вызвала подорожание сыров из-за границы,
объемы импорта этого продукта в Украину остаются на высоком уровне и
втрое превышают объемы экспорта (РБК Україна (http://www.rbcua.com). –
2014. – 12.11).
***
С 1 мая 2015 г. цены на газ для нужд населения будут увеличены на
40 % – это будет первое повышение, которое уже запланировано на
следующий год. Об этом журналистам сказал член правления
НАК «Нафтогаз» Ю. Колупайло, сообщает УНН.
«С 1 мая 2015 г. планируется увеличить цены на газ для нужд населения.
В следующем году цены на услуги снова будут повышаться и мы от этого
никуда не денемся. С 1 мая планируется увеличить цены на газ для населения
ориентировочно на 40 %. Судя по последним заявлениям руководства
правительства, до тех пор увеличений не будет», – отметил Ю. Колупайло
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 11.11).
***
анонсировал

Мэр Киева В. Кличко
подорожание проезда в
транспорте Киева.
Тарифы на проезд в общественном транспорте Киева пересмотрят и
будет установлена экономически обоснованная цена на проезд. Об этом
заявил В. Кличко, информирует пресс-служба чиновника в среду, 12 ноября.
«Власть часто не решается повышать цену на проезд в транспорте, потому
что это непопулярный шаг. Но эти «переживания» бывших руководителей за
рейтинг привели к увеличению убыточности транспортных предприятий.
Надо
быть
откровенными
и
руководствоваться
экономической
обоснованностью. Столичный наземный транспорт перевозит миллионы
пассажиров ежедневно, а у нас колоссальные потери в бюджете. Метро,
которое ежедневно перевозит 1,5 миллионов пассажиров, убыточное,
дотационное», – сказал В. Кличко (http://korrespondent.net/kyiv/3443190klychko-anonsyroval-podorozhanye-proezda-v-transporte-kyeva).
Он отметил, что в киевском метрополитене цена на проезд не
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повышались с 2010 г. Как сообщал Корреспондент.net, ранее в столичном
метрополитене заявляли, что экономически обоснованная стоимость проезда
в киевском метро составляет три гривны.
В свою очередь в Киевсовете допускают подорожание проезда в метро с
2,00 до 3,50 гривен с 1 января 2015 г. (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 12.11).
***
Германия балансирует на грани рецессии из-за слабости экономик
крупных
развивающихся
торговых
партнеров,
заявил
глава
экономического исследовательского института Ifo Х.-В. Зинн в
интервью Reuters.
«Экономический кризис в так называемых странах БРИК, в России в
любом случае, и в Бразилии, незначительное ослабление демонстрирует
Китай», – отметил Х.-В. Зинн, отвечая на вопрос о причинах мрачных
прогнозов.
Экономика Соединенных Штатов является единственным ярким пятном
на горизонте, но этого будет недостаточно, чтобы стимулировать мировую
экономику, добавил он.
Немецкая экономика сильно начала 2014 г., но во втором квартале
произошло ее сокращение, в третьем появились опасения дальнейшего
снижения и скатывания в техническую рецессию.
Немецкое правительство снизило свои прогнозы роста на текущий и
следующий года до 1,2 % и 1,3 % соответственно (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 11.11).
***
Більше третини греків знаходяться на межі бідності. Це близько
4 млн людей. Гірші показники в Європі показали лише Румунія та Болгарія.
За межею бідності опинились 20 % греків, в той час, як по Євросоюзу
цей показник становить 9,6 %. Загалом на території Євросоюзу
120 млн людей, котрі в перспективі можуть перетнути цю межу, а це вже
16,75 % всіх резидентів.
Крім загальних показників, Греція показала ще й найбільший негативний
приріст безробіття.
Нагадаємо, в Греції постійно відбуваються масштабні демонстрації
проти заходів жорсткої економії та урізання соціальних пільг, які проводить
уряд Греції (Інтернет-портал державної служби зайнятості України
(http://www.dcz.gov.ua). – 2014. – 11.11).
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