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У ЦЕНТРІ УВАГИ
У Генеральній Асамблеї ООН відбудуться вибори
непостійних членів Ради Безпеки ООН
У четвер, 15 жовтня, у Генеральній Асамблеї ООН відбудуться вибори
непостійних членів Ради Безпеки ООН.
Делегати 193 країн-членів ООН під час таємного голосування повинні
визначити п’ять країн, які з 1 січня займуть місце в Радбезі терміном на два
роки.
Кандидатури всіх п’яти країн уже затверджені регіональними групами.
Це – Єгипет і Сенегал (група африканських країн), Україна (група
європейських та інших держав), Уругвай (латиноамериканські країни) і
Японія (азіатсько-тихоокеанська група). Щоб ці країни були обрані в
РБ ООН, їм необхідно заручитися підтримкою двох третин членів
Генасамблеї. Може бути, що в останній момент у бюлетень будуть вписані й
інші країни.
Засідання Генасамблеї ООН призначено на 17:00 за київським часом.
Після голосування делегатів усіх країн-членів ООН буде оголошена
45-хвилинна перерва для підрахунку бюлетенів. Після підрахунку голосів
голова 70-ї сесії ГА М. Люккетофт знову збере зустріч, на якій оголосить про
результати виборів.
Нагадаємо, міністр закордонних справ П. Клімкін заявив, що в нього
оптимістичні прогнози з приводу майбутніх виборів до Радбезу ООН.
Міністр зазначив, що Україна – єдиний кандидат від групи
східноєвропейських держав. Він нагадав, що Україна була одним із
засновників ООН і вже тричі обиралася непостійним членом Ради Безпеки
ООН: у 1948–1949 рр., у 1984–1985 рр. і в 2000–2001 рр. (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 15.10).
У Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Україні
У Європарламенті заявили про підтримку України та закликали не
припиняти санкції проти РФ. Про це йшлося під час дебатів щодо ситуації в
Україні.
«Я абсолютно упевнений, що будь-які сигнали Москві про можливість
послаблення або скасування режиму санкцій є надто передчасними. Кремль
сприйме це лише як нашу слабкість», – сказав представник політичної групи
Альянсу лібералів і демократів за Європу, голова делегації ЄП до
парламентського Комітету асоціації Україна – ЄС П. Ауштревічус.
Він попередив колег про те, що не можна бути надто оптимістичними.
«Був порушений режим припинення вогню. Один український солдат був
убитий. Тиша є дуже крихкою», – зауважив литовський політик.
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Він позитивно оцінив останню зустріч у «нормандському форматі» та
привітав її результати. Водночас П. Ауштревічус зазначив, що Кремль
намагається своїми діями шантажувати проведення місцевих виборів на
Донбасі. «Я упевнений, що в січні (2016 р., коли спливають дії санкцій ЄС
проти Росії. – Прим. ред.) не повинно бути жодного рішення, доки у Східній
Україні не відбудуться суттєві перетворення», – підкреслила представник
Партії зелених Р. Гармс. Вона також розкритикувала нещодавно висловлену
позицію президента Єврокомісії Ж.-К. Юнкера про те, що ЄС не повинен
координувати із США свої зусилля в тиску на Росію.
«Санкції можуть бути скасовані, коли усі мінські домовленості будуть
втілені в життя в повному обсязі», – заявив голова Комітету ЄП у
закордонних справах, представник фракції Європейської народної партії
Е. Брок. Він наголосив, що ЄС повинен продовжувати свою підтримку
процесу реформ в Україні.
У своїх виступах європарламентарі також засуджували військову
ескалацію Росії в Сирії та нагадували про окупацію Криму (Тиждень.ua
(http://tyzhden.ua/News/148774). – 2015. – 15.10).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Виборча кампанія-2015 у столиці
Виборча кампанія до місцевих органів влади підходить до завершення, й
експерти намагаються спрогнозувати її результати як на рівні окремих міст і
сіл, так і на рівні регіонів. У масштабах країни своїх кандидатів у депутати й
на по сади голів місцевих органів самоврядування висунули 124 партії. Проте
лише дев’ять партій представили своїх кандидатів в усіх регіонах. Зокрема,
партія «Блок Петра Порошенка “Солідарність”» висунула близько
28 тис. кандидатів у депутати обласних, міських і районних рад,
«Батьківщина» – майже 26 тис. Серед лідерів також ще дві парламентські
сили – Радикальна партія О. Ляшка (17,5 тис. кандидатів) та Опозиційний
блок (близько 15,5 тис.). ВО «Свобода» висунула майже 13 тис. кандидатів.
Крім уже названих партій, досить активно включилися в боротьбу за владу
такі партії, як «Укроп» (майже 14 тис. кандидатів), «Наш край» (майже
13,5 тис. кандидатів), «Відродження» (понад 10 тис. кандидатів) і Аграрна
партія (майже 10 тис. кандидатів).
Подібна ситуація й на виборах мерів міст, але з однією важливою
відмінністю: на цих виборах майже половина кандидатів (49 %) скористалася
правом самовисування. Серед партій, які висунули своїх кандидатів у мери,
лідирують ті ж політичні сили, які є лідерами й за кількістю кандидатів у
депутати місцевих рад. Найбільшу кількість кандидатів у мери висунули
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Блок Петра Порошенка «Солідарність» (202 кандидати), «Батьківщина»
(174), «Свобода» (130), Радикальна партія О. Ляшка (94), «Наш край» (90),
«Укроп» (80), Опозиційний блок (77), «Відродження» (54).
Щодо виборів у столиці, то тут значно більше бажаючих зайняти
депутатські місця й посісти місце голови столичної ради. Виборча кампанія в
столиці розпочалася досить активно одразу ж після офіційного її
оголошення. Щоправда, неофіційно вона стартувала значно раніше. Як
інформують ЗМІ, деякі політичні сили активізували свою діяльність у Києві
ще на початку весни, коли почалася роздача безкоштовних газет із критикою
влади та обіцянками змінити все на краще. З’явилися також намети, так звані
«громадські приймальні», де можна було отримати інформацію про
майбутніх кандидатів до столичних органів влади. Пересічні кияни вже тоді
стали об’єктами агітаційних, інформаційних та дезінформаційних атак.
Утім, нині виборча кампанія вступає в завершальну стадію. Як
повідомив голова ТВК Києва М. Терещенко, територіальна виборча комісія
Києва закінчила прийом документів від кандидатів у мери Києва і в депутати
Київради. За його словами, станом на 3 жовтня було зареєстровано
23 кандидати в мери, трьом самовисуванцям було відмовлено, оскільки вони
не сплатили грошової застави в розмірі 104 тис. грн. Крім того, зареєстрували
23 партії, а чотирьом відмовили через помилки в документах.
Як повідомили в територіальній виборчі комісії, за крісло мера
змагатимуться:
– В. Кличко, діючий київський міський голова та голова КМДА. Є
єдиним кандидатом на посаду мера від Блоку П. Порошенка «Солідарність».
– Є. Рибчинський, депутат VIII скликання Верховної Ради України від
Блоку П. Порошенка. На вибори міського голови йде як самовисуванець із
слоганом «Я Київ поверну киянам».
– С. Мельничук, колишній комбат «Айдара» та депутат Верховної Ради
VIII скликання, потрапив за списком Радикальної партії О. Ляшка.
– С. Гусовський, діючий депутат Київради від «Самопомочі»,
ресторатор, власник закладів Pantagruel, «Шоті», Napule та ін.
– Г. Корбан, колишній активний кандидат у народні депутати у
205 окрузі в Чернігові, заступник голови Дніпропетровської обласної
держадміністрації за часів І. Коломойського. Балотується від партії «Укроп».
– Б. Береза, колишній речник «Правого сектору», народний депутат ВР
VIII скликання, у Верховну Раду потрапив як мажоритарник по округу № 213
у Києві. Балотується від Партії рішучих громадян.
– О. Омельченко, колишній київський міський голова (1999–2006 рр.),
голова КМДА (1996–2006 рр.). Діючий депутат Київради. Балотується від
партії «Єдність».
– О. Мирний, колишній депутат від партії «Свобода» (2012–2014 рр.),
займається агробізнесом.
– С. Думчев, кандидат від партії «Рух за реформи».
– В. Бондаренко, народний депутат п’яти скликань, голова КМДА в
березні – червні 2014 р. На вибори мера балотується від «Батьківщини».
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– В. Рубан, керівник Центру звільнення полонених ГО «Офіцерський
корпус», голова партії «Офіцерський корпус».
– А. Білоус, кандидат від партії «Відродження України».
– Дарт Вейдер, уже вдруге балотується на пост київського міського
голови.
– Л. Богаченко, екс-кандидат у народні депутати в окрузі № 221 в Києві
від партії «Сильна Україна» С. Тігіпка. Нині балотується в Київраду від
партії «Жінки України».
– В. Чорний, голова ВГО «Рух громадянської дії». Балотується на
вибори від партії «Право народу».
– В. Гацько, діючий депутат Київради, голова партії «Демальянс».
– О. Кондрашов, професор кафедри Академії муніципального
управління в Києві, доктор наук з державного управління. Балотується від
Партії місцевого самоврядування.
– Н. Новак, депутат Київради трьох скликань, народний депутат України
VIII скликання від Блоку П. Порошенка. Балотується на вибори від
«Громадянської позиції».
– М. Мельничук, голова Київської міської організації Аграрної партії
України.
– П. Богомазов, балотується на вибори від Української республіканської
партії. Юрист.
– Ю. Єхануров, екс-прем’єр-міністр України за часів В. Ющенка.
Балотується від партії «Відродження».
– В. Макеєнко, народний депутат України шести скликань, голова
КМДА в січні – березні 2014 р. Балотується на вибори від партії «Наш край».
– Т. Монтян, громадська активістка, юрист, блогер.
– М. Дульський, лідер громадської організації громадського контролю
«Наждак».
– О. Матяш, кандидат у мери від партії «5.10», головою якої є
Г. Балашов. Був помічником народного депутата України.
– Р. Михайлов, заступник голови Київської організації партії «Сила
людей». Раніше був кандидатом у депутати Київради.
– О. Пузанов, колишній заступник голови КМДА, голова Київської
міської організації політичної партії «Опозиційний блок».
– І. Мосійчук, депутат Київради, а пізніше Верховної Ради від
Радикальної партії О. Ляшка. Наразі з нього знято депутатську
недоторканність через підозру в корупції та заарештовано. Він заявив, що
відмовляється брати участь у виборах мера.
– О. Самохін, колишній депутат Київради та колишній голова КП
«Світоч». Заявив, що балотується від руху «Автомайдан». Щоправда, деякі
«автомайданівці» зазначають, що це неправда. Зокрема, про це повідомив
один з лідерів руху, депутат Київради О. Гриценко. «Ми прийняли
категоричне рішення, що “Автомайдан” не йде ні на які вибори. Зараз
з’явилася партія-фейк, яку перейменував колишній депутат від
Черновецького, назва “Автомайдан”, і пішов на вибори, зараз навіть
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балотується в мери», – зазначив О. Гриценко.
За його словами, рух «Автомайдан» визначив для себе такі напрями
подальшої роботи: боротьба з корупцією (МВС, суди, прокуратура в першу
чергу); допомога ініціативам громадян знизу; допомога армії.
Як відомо, цього року кандидати до міської ради балотуватимуться
виключно від партій, самовисуванців не буде. Друге нововведення – усіх
партійців оберуть на округах, проте колишньої «практики», коли відома
тільки перша п’ятірка, не буде. «Це зроблено для того, щоб списки партій
були відкритими і була конкуренція всередині самої партії. Адже кожному
кандидату доведеться боротися за право отримати мандат не тільки з
опонентами на окрузі, але і зі своїми однопартійцями – хто більше набере
голосів, у того більше шансів пройти», – зазначив глава ТВК М. Терещенко.
Він пояснив, що в день виборів на дільниці виборець отримає два
бюлетені. Перший – із прізвищами кандидатів на пост мера. У другому
будуть партії та прізвище кандидата від кожної з них. На різних округах
бюлетені будуть відрізнятися прізвищами кандидатів від партій. Зовнішній
вигляд бюлетеня дещо відрізнятиметься від тих, які були раніше. «Спочатку
буде йти номер партії, який буде встановлений шляхом жеребкування. Також
будуть вказані назва партії та прізвище першого номера в партійному списку.
Це лідер партії, який автоматично стає депутатом Київради, якщо партія
подолає прохідний бар’єр. Потім – прізвище кандидата від партії, який
обирається від цього округу», – повідомив М. Терещенко.
Проте, на відміну від виборів депутатів, у мери можуть балотуватися як
представники партій, так і самовисуванці. Уперше обирати мера будуть у два
тури – на цій нормі давно наполягали, особливо в столиці. Вибори мера
можуть відбутися в один тур, якщо хтось з кандидатів набере абсолютну
більшість голосів виборців – 50 % + 1 голос. Якщо ж ні, то кандидати, які
посіли перше й друге місця, боротимуться за посаду міського голови ще раз
максимум через три тижні після першого туру – до 15 листопада. Під час
паузи між турами кандидати знову зможуть проводити агітацію.
Хоча виборча кампанія ще триває й остаточні підсумки підбивати
зарано, але багато експертів, політиків і спостерігачів наголошують на явних
порушеннях законодавства, які можуть призвести до невизнання результатів
голосування. Зокрема, як інформують ЗМІ, 17 вересня на засіданні Київської
міської виборчої комісії мало бути прийняте остаточне рішення щодо меж
120 виборчих округів. Попри той факт, що закон передбачає нерозривність
меж округів, рішенням ТВК утворили три округи з так званими «анклавами»,
коли в межах одного округу з’являється частина іншого.
На думку радника фракції «Об’єднання “Самопоміч”» у Верховній Раді
М. Томин, таке рішення ТВК суперечить ч. 11 ст. 17 Закону України «Про
місцеві вибори». «Ми провели консультації з членами комісії щодо цього
порушення, однак до наших зауважень не дослухалися. І ми, будучи
послідовними, зробили окрему думку, окреме подання, де аргументовано
висловили свою позицію. 18 вересня наша фракція у Верховній Раді
звернулася до Центральної виборчої комісії з проханням перевірити
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законність такого рішення, саме в частині дотримання п. 11, ст. 17 Закону
“Про місцеві вибори”», – наголосила М. Томин.
Натомість голова Київської міської виборчої комісії М. Терещенко
пояснив дії ТВК «стислими строками прийняття рішень» і зазначив, що
комісія не мала часу для усунення «анклавів», які з’явилися під час
утворення виборчих округів і прямо порушують чинне законодавство
України. Також він заявив, що вважає їх незначними «недоліками».
Разом з тим М. Терещенко повідомив, що під час засідання 17 вересня
2015 р. був обраний «оптимальний варіант утворення виборчих округів» у
Києві.
Він також висловив упевненість, що таке рішення «максимально
сприятиме забезпеченню та реалізації гарантованих Конституцією України
виборчих прав громадян».
На думку ж його опонентів, фактично ТВК іде на порушення Закону й
пояснює це порушення необхідністю реалізації гарантованих Конституцією
прав українців. Проте подібне порушення може стати причиною для
визнання виборів недійсними, якщо їхні результати не влаштовуватимуть
певні політичні сили.
Більшість експертів звертають увагу саме на вибори голови Київської
міської ради (мера), адже від цієї посади дуже багато залежить. При цьому
експерти наголошують, що чергові вибори столичного голови можуть
«піднести сюрприз». Експерти, з посиланням на деякі соціологічні
дослідження, зазначають, що боротьба буде жорстка і в першому турі
переможця визначено не буде. Зокрема, за результатами липневих
досліджень Інституту аналізу та прогнозування та Українського інституту
соціальних досліджень ім. О. Яременка, ситуація виглядає так: В. Кличко –
28 %; О. Омельченко – 12 %; Б. Береза – 9 %; С. Гусовський – 8 %;
В. Бондаренко – 6 %.
Щоправда, подібні результати вже дещо застарілі, адже список
претендентів на крісло мера значно розширився. Велика кількість кандидатів
з політичними амбіціями засвідчує, що діючому міському голові В. Кличку
буде досить важко виграти ці вибори. Більше того, якщо в другий тур вийде
«свіжий» кандидат, то перемога діючого мера не виглядає вирішеною.
За словами політолога О. Охріменка, другий тур неминучий унаслідок
відсутності видимого лідера. «Буде другий тур, тому що ви самі бачите –
лідера немає. Ні в опозиції, ні у владі нема достатньо популярного політика,
який зможе виграти в першому турі», – зазначив експерт.
Політолог В. Бала також наголошує на неминучості другого туру й
зазначає, що
жоден кандидат не зміг домогтися підтримки кількох
політичних сил, а масової підтримки немає ні в кого. «Два тури буде тому,
що жодна політична сила сьогодні не має масової підтримки. Тільки у
випадку появи кандидата, якого підтримають кілька політичних сил, він
може на щось розраховувати. Всі минулі соціологічні заміри не включали в
себе всіх кандидатів. Тому ту соціологію можна вважати не дуже
коректною», – наголосив В. Бала.
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Він вважає, що київський виборець уже втомився від політики у
форматі шоу й більш затребуваним стає образ ефективного управлінця.
«Якщо говорити про те, який мер потрібен Києву, то, на мою думку, столиці
потрібен менеджер. Потрібен управлінець, господарник. Не достатньо, якщо
він буде розбиратися тільки в енергетиці чи комунальному господарстві. Це
повинен бути менеджер, який володіє необхідним досвідом в управлінні
великими комплексами. Тому що йому потрібно швидко розібратися в
ситуації і зрозуміти, що потрібно робити в першу чергу», – підкреслив
експерт.
Подібну думку висловив і експерт О. Охріменко та заявив, що краще
було б, щоб кандидатом був господарник і якомога більш аполітичний. Тому
що політики займаються не стільки поточними справами міського
господарства, скільки власним піаром. «Мер повинен займатися трубами, а
не розповідати про європейську столицю, висадити пару газончиків або
перерізати стрічку на перейменування вулиці. Саме господарник стане
найбільш незручним супротивником для В. Кличка у другому турі», –
зазначив експерт.
У свою чергу політолог В. Карасьов також підкреслив, що запит на
хорошого управлінця стане одним із ключових факторів цих виборів. Він
наголосив, що максимально цей потенціал сьогодні зосереджений у руках
кандидата від «Свободи» О. Мирного. «Партія “Свобода”, яку деякі мої
колеги поспішили списати з рахунків, несподівано створила проблему Березі,
який стартував раніше за інших», – підкреслив експерт.
За його словами, у О. Мирного великий досвід управління. Людина, що
називається, з нуля створила масштабне агрогосподарство. Корінний киянин,
знає місто, його проблеми. «Не має бізнесових інтересів в столиці. Чи не
настільки яскравий? Так, народ вже втомився від політиків-шоуменів,
знаменитостей. У киян знову запит на толкового чоловіка – господарника,
системного, впертого, принципового. Якому, як кажуть, “за державу прикро”.
“Свободівський” кандидат такому типажу цілком відповідає» – заявив
В. Карасьов.
Тому, на його думку, О. Мирний, навіть не володіючи на старті
серйозним рейтингом, може непогано «вистрілити». «І в другому турі стати
для чемпіона досить незручним суперником», – вважає політолог.
За словами ж самого кандидата, його головне завдання – через п’ять
років показати киянам таке місто, у яке хочеться повернутися. «Я пам’ятаю,
яким зеленим Київ був колись. Де б я не був, я завжди хотів у нього
повернутися», – заявив О. Мирний.
Він наголосив, що серед його пріоритетних завдань – упровадження в
столиці реального самоврядування, коли громада вулиці чи району, а не
чиновники погоджуватимуть рішення з багатьох питань. Зокрема, це
стосується виділення ділянок під забудову, розміщення МАФів, торгових
точок, бордів із зовнішньою рекламою.
На думку О. Мирного, щоб у громади з’явилися адміністративні та
фінансові важелі впливу, необхідно провести паспортизацію вулиць,
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визначити межі прибудинкових територій. У такому випадку жителі Києва, а
не чиновники стануть реальними господарями міста. Буде, нарешті, зупинена
забудова парків і скверів.
Також кандидат у мери пообіцяв, що навіть у нинішній складній
економічний ситуації він зможе завершити стратегічно важливі для столиці
інфраструктурні проекти, на які нинішня влада махнула рукою. У першу
чергу це стосується гілки метро на Троєщину. «Рецепт простий, треба менше
красти. Є інвестори, які готові вкладати в розвиток Києва величезні кошти –
в будівництво метро, в утеплення будинків. Але вони хочуть розуміти, що
чиновники не розкрадуть ці кошти, як відбувалося завжди і відбувається
зараз», – вважає О. Мирний.
Він запевняє, що в мера достатньо повноважень, щоб розв’язати більшу
частину проблем столиці. Але в нього має бути достатньо політичної волі,
щоб викорінити корупцію та сказати «ні» олігархам, які звикли розглядати
комунальну власність Києва як бездонну годівницю.
Дещо
оригінальнішим
виявився
представник
«Самопомочі»
С. Гусовський, передвиборна програма якого містить пункт про
впровадження посади віце-мера. «Після перемоги нашої команди першим
заступником – віце-мером стане кандидат, який зайняв друге місце на
виборах міського голови. Саме його кандидатуру я подам на затвердження
Президентові та Кабінетові Міністрів», – зазначив політик.
За словами С. Гусовського, за управління містом разом з мером
відповідатиме і його конкурент. «Це дозволить збалансувати управління
містом і врахувати інтереси двох найбільших і найактивніших груп киян в
процесі прийняття рішень», – вважає кандидат в мери.
На думку ж політолога В. Фесенка, у другий тур вийде колишній
київський міський голова О. Омельченко. При цьому експерт наголошує, що
беззаперечним лідером продовжує бути діючий мер В. Кличко, особистий
авторитет якого залишається досить високим, а підтримка з боку Президента
усунула можливу конкуренцію всередині владної команди.
Проте, на думку політолога, в умовах відсутності конкуренції з боку
«чистих політиків» О. Омельченко вдало вибрав час і місце для повернення у
велику політику. Він зробив акцент на ностальгію киян за «добрими старими
часами» і сформував свій список із господарників та консервативних
управлінців. «Виборці Омельченка – більш прагматичні, пенсіонери,
бюджетники, “старі кияни”, які із особою колишнього мера пов’язують
стабільний ріст економіки, захищене життя та порядок в комунальному
господарстві», – зазначив В. Фесенко.
На його думку, якщо не відбудеться великих несподіванок, саме ці
політики пройдуть до другого туру виборів.
Саме О. Омельченко, на думку ряду експертів, може стати «джокером»
нинішньої гонки. Тому що після «правління» його наступників з’ясувалося,
що він був далеко не найгіршим столичним керівником. При цьому
соратники О. Омельченка сподіваються, що за час його відсутності у владі
багато хто забув все те, за що лаяли мера-будівельника під час його роботи –
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авторитарний стиль керівництва, безсистемну забудову, особливо в
історичній частині міста, і сумнівні системи закупівель. Та й соціологи не
виключають, що О. Омельченко зможе вийти в другий тур перегонів.
У свою чергу політолог М. Спірідонов заявляє, що до другого туру
вийде С. Думчев, лідер партії «Рух за реформи», який є людиною новою в
політиці та
будує свою кампанію на пошуку конкретних рішень,
концентрується на проблемах столиці та її жителів. Саме С. Думчев, на
думку експерта, є одним з найбільш незручних конкурентів для В. Кличка. «І
феномен Думчева, коли місцевий житель, політик нової хвилі веде на вибори
місцеву команду, може бути успішним у багатьох регіонах. Адже місцева
влада має бути місцевою і вирішувати проблеми місцевих жителів», –
наголосив експерт.
Подібну думку висловив також політичний експерт А. Ревьюк, який не
лише пророкує С. Думчеву вихід у другий тур, а навіть перемогу.
Іншої думки дотримується політтехнолог С. Гайдай, який не вірить у
значні перспективи С. Думчева та заявляє, що цей кандидат, як і інші, лише
обіцяє зміни в столиці у випадку перемоги. При цьому витрачає величезні
кошти на рекламу. За оцінкою експертів, кампанія С. Думчева, з урахуванням
тільки зовнішньої реклами та мережі агітаторів, до кінця виборів виллється в
4–5 млн дол. При цьому він мало з’являється на людях, а за нього працюють
агітатори й зовнішня реклама. Проте за всією строкатістю реклами не дуже
зрозуміло, хто ж такі «Рух за реформи» й чому потрібно голосувати за
С. Думчева?
За словами С. Гайдая, не важливо, хто фінансує цей проект. Важливіше
те, що вони проводять неефективну, нехай і дорогу кампанію. «Але з
кампанії абсолютно незрозуміла альтернатива – чому вони повинні
голосувати за Думчева. Він виглядає непереконливо і малоприємно, а
програмні цілі і обіцянка його “Руху” розмиті, вони не чіпляють», –
наголосив експерт.
Проте, на думку більшості експертів, перше місце в першому турі все ж
дістанеться В. Кличку, який має вагому підтримку з боку влади. На
В. Кличка, крім його особистого рейтингу та ресурсу влади, також працює
мережа агітаторів в усіх районах столиці.
Разом з тим експерти аналізують перспективи й інших кандидатів.
Зокрема, деякі експерти говорять про досить високий рейтинг Б. Берези,
народного депутата, позафракційного. Він здобув популярність за часів
Революції гідності. Опинившись у «Правому секторі», Б. Береза очолив
інформаційне управління цієї організації і став усе частіше роздавати
інтерв’ю та з’являтися в телеефірах. Радикальна риторика російськомовного
націоналіста сподобалася багатьом, і вже в жовтні 2014 р. Б. Береза впевнено
виграв на виборах до парламенту на мажоритарному окрузі Троєщини.
Прийшовши в парламент, Б. Береза заявив про свій вихід із «Правого
сектору» і відмовився входити в парламентську більшість, залишивши для
себе простір для вільної критики влади. Але вже через рік Б. Береза оголосив
про своє висунення на пост мера Києва від імені новоствореної організації
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«Рішучі громадяни».
Проте експерти вважають, що сам Б. Береза не надто сподівається на
перемогу і його головне завдання полягає в тому, щоб підтримувати свій
рейтинг і закріпитися на троєщинському окрузі з перспективою на майбутнє.
Існує версія, що Б. Береза має підтримку з боку І. Коломойського, тому
інший кандидат у мери – Г. Корбан, по суті, буде грати роль «технічного
кандидата», при цьому основна мета – провести фракцію партії «Укроп» до
Київради, що також виглядає проблематично.
Щоправда, з таким твердженням не погоджується сам Г. Корбан, який
досить активно розпочав виборчу кампанію ще до її офіційного початку. За
кількістю бордів зі своїм слоганом «Пора міняти мера!» ще тільки на старті
кампанії Г. Корбан практично вибився в лідери зовнішньої реклами в
столиці. Члени команди «Укроп» пообіцяли Києву «несподівану і
нестандартну кампанію». Про це заявив один із соратників Г. Корбана
Б. Філатов.
Загалом же слід відзначити, що хоча всі кандидати й заявляють, що їхня
мета – перемога на виборах мера, але більша ймовірність того, що вони
намагаються підвищити рейтинг своїх партій з перспективою на майбутні
парламентські (не виключено, що й дострокові) вибори.
Зокрема, це стосується і В. Бондаренка, який представляє партію
«Батьківщина». Соціологи давали В. Бондаренку, у разі висунення, стартові
7,8 %. Це мало для перемоги, але достатньо для того, щоб, як заявив
В. Бондаренко, «повертати довіру людей до партії».
С. Гусовський, депутат Київради, імовірно, теж більше переймається
рейтингом своєї партії «Самопоміч», ніж перспективами стати мером
столиці. Саме партія висунула С. Гусовського кандидатом у мери з метою
«розкрутки» партії «Самопоміч» у столиці. Проте, як зазначив політтехнолог
С. Гайдай, відносно високий рейтинг «Самопомочі»
в Києві не
пропорційний з рейтингом кандидата С. Гусовського – в останнього він
набагато нижчий. Але «Самопоміч» за допомогою свого кандидата має
можливість проводити більш активну виборчу кампанію до міської ради
Києва.
Щодо політичних партій, то тут теж велике розмаїття претендентів на
депутатські місця в міській раді столиці. Зокрема, ТВК зареєструвала
121 кандидата в депутати Київради від партії «Блок Петра Порошенка
“Солідарність”». Ця партія має вагомі шанси потрапити до міської ради,
загалом пропагує ідеї Президента України й менше звертає увагу на
проблеми міста.
Натомість партія «Наш край», яка близька за духом до Партії регіонів
(значна частина партії «Наш край» – колишні «регіонали»), намагається
загострити увагу саме на міських проблемах. Зокрема, головним завданням
столичної влади, на думку представників «Нашого краю», має стати
повернення Київенерго і ВАТ «Київмлин» у власність громади. Про це
заявив кандидат у мери столиці від партії «Наш край», перший номер списку
В. Макеєнко. «Слід повернути громаді Київенерго і ВАТ “Київмлин” – без
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цих стратегічних підприємств ми не зможемо впливати на житловокомунальні тарифи та вартість соціальних сортів хліба», – зазначив політик.
Як зазначив В. Макеєнко, «Наш край» іде на вибори з потужною
командою управлінців і господарників. Так, серед 120 кандидатів у депутати
Київради від «Нашого краю» – громадські діячі, медики, освітяни, а також
представники малого та середнього бізнесу.
З критикою влади активно виступає партія «Свобода», партійний
список якої» на виборах до Київської міської ради очолив заступник голови
«Свободи» з військових питань, колишній народний депутат Ю. Сиротюк,
який на сьогодні перебуває під вартою. Відповідне рішення було прийнято
23 вересня на загальних зборах Київської міської організації ВО «Свобода».
«Ми переконані, що Ю. Сиротюк гідний очолювати список націоналістів на
виборах до Київради. Нам нічого приховувати, і ми хочемо, щоб кияни
висловили свою думку щодо Ю. Сиротюка. “Свобода” впевнена, що громада
дасть належну оцінку багаторічній роботі “свободівців” у столиці і партія
отримає належну підтримку», – зазначив голова Київської міської організації
партії А. Мохник.
За інформацією ЗМІ, у виборчому списку «Свободи» 121 кандидат –
члени партії та представники інших націоналістичних організацій, зокрема
Конгресу українських націоналістів та Організації українських націоналістів.
Керує загальнопартійним виборчим штабом А. Мохник.
Партія «Батьківщина» також сподівається на те, що потрапить до
столичної міської ради. Як відомо, під час минулорічних позачергових
місцевих виборів список «Батьківщини» активно критикували. Кандидатами
в депутати до Київради від партії Ю. Тимошенко тоді були як скандальні
забудовники (наприклад, В. Товмасян), так і люди Л. Черновецького.
Результат – повний провал, оскільки депутатами
стали всього троє
«тимошенківців». При цьому один з них, О. Федоренко, згодом вийшов з лав
фракції партії «Батьківщина» в Київраді. Проте сьогодні в партії заявляють,
що зробили належні висновки і все відбувається прозоро. Координує місцеві
вибори по всій країні І. Кириленко, а списки затвердила особисто
Ю. Тимошенко. «Батьківщина» висунула своїх кандидатів у всіх
120 територіальних округах, які утворила ЦВК у столиці. Київську команду
Ю. Тимошенко очолює перший номер, керівник столичної міської організації
«Батьківщини» В. Бондаренко.
У цілому виборча кампанія в столиці відбувається спокійно, та все ж не
без порушень. Явних лідерів немає, активність виборців поки незначна
(Пять главных вопросов о выборах в Киеве // ttp://vesti-ukr.com/kiev/117037pjat-glavnyh-voprosov-o-vyborah-v-kieve. – 2015. – 5.10; У боротьбі за крісло
мера
Києва
немає
фаворитів,
–
експерти
//
http://24tv.ua/ukrayina/u_borotbi_za_krislo_mera_kiyeva_nemaye_favoritiv__ek
sperti/n617110. – 2015. – 2.10; Київська ТВК визнала наявність «анклавів» і
пояснила
таке
порушення
закону
//
http://24tv.ua/ukrayina/kiyivska_tvk_viznala_nayavnist_anklaviv_i_poyasnila_ta
ke_porushennya_zakonu/n614571. – 2015. – 24.09; Виборчі перегони у
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столиці: політична фауна і флора // http://kyiv1.org/news/viborchi-peregoniu-stolici-politichna-fauna-i-f-043862. – 2015. – 22.09; Міського голову Києва
обиратимуть
у
другому
турі,
–
експерти
//
http://24tv.ua/ukrayina/miskogo_golovu_kiyeva_obiratimut_u_drugomu_turi__e
ksperti/n617032. – 2015. – 2.10; «Самопоміч» пропонує посаду віце-мера
Києва для кандидата, що займе друге місце на виборах //
http://24tv.ua/ukrayina/samopomich_proponuye_posadu_vitsemera_kiyeva_dlya
_kandidata_shho_zayme_druge_mistse_na_viborah/n617010. – 2015. – 2.10;
«Наш край» висунув кандидатів на вибори у всіх округах столиці //
http://www.rbc.ua/ukr/news/nash-kray-vydvinul-kandidatov-vybory-okrugah1443531157.html. – 2015. – 29.09; Олександр Мирний йде в мери Києва від
«Свободи» // http://gazeta.ua/articles/politics/_oleksandr-mirnij-jde-v-merikiyeva-vid-svobodi/650476. – 2015. – 1.10; Дневник местных выборов:
Экватор
кампании
//
ttp://blogs.pravda.com.ua/authors/fesenko/56197275a7914. – 2915. – 10.10;
Кличко та Омельченко вірогідно зустрінуться у фіналі київських виборів –
експерт // http://gazeta.ua/articles/politics/_klichko-ta-omelchenko-virogidnozustrinutsya-u-finali-kiyivskih-viboriv-ekspert/652148. – 2015. – 9.10;
Політологи відзначають, що «феномен Думчева» може бути успішним у
багатьох регіонах // http://gazeta.ua/articles/politics/_politologi-vidznachayutscho-fenomen-dumcheva-mozhe-buti-uspishnim-u-bagatoh-regionah/652151. –
2015. – 9.10; Арестованный Сиротюк возглавит список «Свободы» на
выборах в столице // http://kievnews.glavcom.ua/news/40510.html. – 2015. –
24.09;
Вибори
в
Київраду.
Кого
веде
Тимошенко
//
http://glavcom.ua/articles/33272.html. – 2015. – 29.09).

ЗАКОНОДАВЧА
Вітання Голови Верховної Ради України В. Гройсмана з нагоди Дня
захисника України.
Шановні співвітчизники!
Сьогодні наша держава вперше на офіційному рівні відзначає День
захисника України.
Не випадково це відбувається саме 14 жовтня – у велике християнське
свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка здавна відома як духовна
заступниця українського козацтва, представники якого уособлюють в собі
патріотизм та відвагу, виступаючи захисниками рідного краю.
Нині, коли на Сході гинуть люди, слово «захисник» набуло особливого,
реального наповнення. Тому героїзм та самовідданість хлопців, які залишили
свої домівки, аби боронити цілісність нашої держави, заслуговують на
глибоку повагу і вдячність.
Дорогою ціною дається нам незалежність… Низько схиляю голову перед
мужніми воїнами, які віддали своє життя заради того, щоб ворожий чобіт не
топтав українську землю. Вічна вам слава!
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Вітаючи наших бійців, які знаходяться зараз на передовій, хочу
висловити їм слова великої підтримки і побажати скоріше повернутися з
перемогою додому. Пам’ятайте – на вас чекають не лише ваші сім’ї, а й весь
український народ.
Щастя всім вам, дорогі захисники, довгих років життя, бадьорості духу.
Нехай Пресвята Богородиця і надалі оберігає вас та надихає на нові подвиги
в ім’я України!
В. Гройсман
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua).
– 2015. – 14.10).
***
Парламентская фракция «Батькивщина» инициирует проведение
внеочередной сессии Верховной Рады Украины для рассмотрения вопроса
по снижению тарифов за отопление для населения.
«Наша политическая сила, опираясь на ст.83 Конституции,
предусматривающую, что 150 народных депутатов могут созвать
внеочередную сессию Верховной Рады Украины, мы хотим инициировать
внеочередную сессию Верховной Рады для рассмотрения лишь одного
вопроса: уменьшение рентной платы за газ, принятие такого закона и как
следствие – уменьшение цен на газ для людей и тарифов на тепло», –
сообщила лидер фракции «Батькивщина» Ю. Тимошенко на брифинге во
вторник в Киеве.
Ю. Тимошенко отметила, что внеочередную сессию надо провести или
на текущей неделе, или в начале следующей. Напомним, во фракции
«Батькивщина» 19 народных депутатов (Четверта Влада (http://4vlada.net).
– 2015. – 13.10).
***
Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства у вівторок, 13 жовтня, розпочав роботу за
дорученням Голови Верховної Ради В. Гройсмана щодо аналізу проектів
законів з метою визначення пріоритетних і визначення тих, що
втратили актуальність або потребують доопрацювання. Відповідне
доручення В. Гройсман дав під час пленарного засідання 6 жовтня.
Зокрема, учасники наради висловилися за прискорення прийняття
Верховною Радою законопроекту про заходи, спрямовані на забезпечення
сталого
функціонування
суб’єктів
господарювання
у
сферах
теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення №
2706, який комітет розглянув ще 3 червня 2015 р.
Учасники наради обговорили питання:
– недопущення застосування фінансових санкцій (пені, штрафів) за
наявності заборгованості за спожиті енергоносії до фактичного отримання
суб’єктом господарювання у повному обсязі відшкодування різниці між
затвердженим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими
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витратами на виробництво послуг;
– фінансування з державного бюджету витрат, які пов’язані з наданням
пільг та житлових субсидій населенню, компенсації додаткових витрат на
оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги.
Також обговорювалося застосування поточних рахунків зі спеціальним
режимом використання.
У виступах наголошувалося на необхідності внесення змін до урядової
постанови № 375 від 4 червня 2015 р., які мають передбачити надання у
2015–2016 рр. субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості
з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися всім
групам споживачів (населенню, бюджетним установам, іншим споживачам)
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 13.10).
***
Комітет з питань науки і освіти розглянув пропозиції щодо
законопроекту «Про наукову і науково-технічну діяльність».
13 жовтня в приміщенні Комітету з питань науки і освіти відбулося
засідання робочої групи з підготовки пропозицій до узагальненого проекту
закону на базі законопроекту «Про наукову і науково-технічну діяльність»
(реєстр. № 2244а). Робота тривала відповідно до розпорядження Голови
Верховної Ради України В. Гройсмана щодо якнайшвидшого розгляду
70 пріоритетних законопроектів із Плану законодавчого забезпечення
реформ.
У засіданні взяли участь члени робочої групи, які представили своє
бачення на шляхи злиття чотирьох законопроектів в один. За основу було
взято урядовий законопроект «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Голова комітету Л. Гриневич зазначила, що це перше засідання робочої
групи, на якому потрібно вийти на узгоджене рішення щодо цього
законопроекту та підготувати єдиний документ до першого голосування.
Адже законопроект «Про наукову і науково-технічну діяльність» сприятиме
не тільки розвитку науки та покращенню науково-технічного потенціалу
України, а й допоможе науковим установам у практичному застосуванні та
реалізації власних результатів наукових досліджень і розробок, підвищить
статус науковців й зробить престижною їхню роботу, а також приведе
науково-технічну діяльність українських учених до світових стандартів і
наблизить норми українського законодавства до законодавства ЄС.
Свої принципові позиції викладали автори проектів № 2244а-1, поданого
народними депутатами Г. Заболотним, Т. Кременем, І. Кириленком,
В. Литвином та І. Бриченком; № 2244а-2, поданого народними депутатами
від фракції «Самопоміч» у Верховній Раді О. Сотник, О. Скрипніком та
О. Березюком; № 2244а33, поданого народним депутатом С. Тарутою.
Законопроект № 2244а представив М. Стріха, заступник міністра освіти і
науки. Присутні також заслухали доповіді І. Кириленка щодо законопроекту
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№ 2244а11, І. Мриглоди щодо законопроекту № 2244а22, а також
В. Чебанова і В. Семиноженка щодо законопроекту № 2244а-3.
Основними принциповими позиціями, на яких зосередилося
обговорення, були статус регіональних наукових центрів, Малої академії
наук та Національної академії наук, повноваження Верховної Ради України й
Президента у цій сфері, а також соціальні гарантії працівників науки.
Нагадаємо, за статистичними даними загальна кількість працівників
організацій, які виконували наукові та науково-технічні роботи на кінець
2014 р., становила 109,6 тис. осіб, у тому числі 58,7 тис. дослідників,
10,7 тис. техніків, 20,1 тис. допоміжного персоналу та інших працівників.
Частка дослідників з науковими ступенями становила 32,3 %. У державному
секторі працює 32 484 осіб, у секторі ВНЗ – 5973, у підприємницькому
секторі – 20 238 осіб. Дослідження виконуються у 999 установах, з яких –
422 недержавні установи, 158 вишів і 419 державних структур, зокрема
321 організація академічного сектору (НАН, НААН, НАМН, НАПН, НАПрН,
НАМ України). У 2014 р. на дослідження в державі загалом витрачалося
10 320 327,9 тис. грн, а на одного дослідника – 7991,5 дол. США (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 13.10).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Під час телефонної бесіди Президент України П. Порошенко та
президент Європейської ради Д. Туск скоординували позиції напередодні
засідання Європейської ради в Брюсселі 15–16 жовтня.
П. Порошенко поінформував президента ЄР про ситуацію в Донецькій і
Луганській областях та про актуальний стан імплементації мінських
домовленостей.
Сторони висловили занепокоєння інформацією про рішення ватажків
незаконних збройних формувань перенести «вибори» в окремих районах
Донецької та Луганської областей, зафіксувавши нові дати їх проведення.
Підкреслювалося, що такі провокаційні кроки, так само як перешкоджання
спостерігачам СММ ОБСЄ та недотримання термінів з відведення озброєння,
є цілеспрямованим порушенням існуючих домовленостей.
Співрозмовники підтвердили прямий зв’язок чинності санкцій ЄС щодо
РФ із повним виконанням нею мінських домовленостей.
Глава держави наголосив, що Україна розраховує на подальше
посилення ролі ЄС у деескалації конфлікту та стабілізації ситуації на
Донбасі, враховуючи миротворчий потенціал і досвід Євросоюзу.
П. Порошенко та Д. Туск обговорили питання прискорення ратифікації
Кіпром і Грецією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Окрему увагу було приділено прогресу України у виконанні зобов’язань
у рамках Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС, а також початку
імплементації із 1 січня 2016 р. зони вільної торгівлі між Україною та
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Європейським Союзом (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 13.10).
***
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з прем’єрміністром Нідерландів М. Рютте.
Президент
України
висловив
співчуття
родинам
загиблих
17 липня 2014 р. Співрозмовники обговорили результати проведеного Радою
технічного розслідування катастрофи літака МН17 авіакомпанії
«Малайзійські авіалінії». У цьому зв’язку П. Порошенко наголосив, що
завершення та публікація результатів технічного розслідування є важливим
кроком на шляху до пошуку та притягнення до відповідальності всіх винних
у цьому жахливому злочині.
Президент України також підкреслив необхідність розроблення та
запровадження нових вимог ІКАО щодо заходів, які мають вживатися у
випадках «гібридної» війни, анексії території та пов’язаної з цим
терористичної діяльності.
Співрозмовники обговорили подальші спільні дії з метою створення
оптимального механізму для забезпечення притягнення до відповідальності
винних у трагедії літака «Малайзійських авіаліній». Вони домовилися, що
остаточне рішення стосовно такого механізму буде ухвалено з урахуванням
результатів кримінального розслідування, що здійснюється спільною групою
за участі України, Нідерландів, Австралії, Малайзії та Бельгії.
П. Порошенко та М. Рютте також обмінялися думками стосовно
актуальних питань двостороннього порядку денного, зокрема обговорили
графік найближчих контактів на найвищому рівні, а також перебіг
ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
М. Рютте запевнив у готовності продовжувати надавати підтримку
Україні у відстоюванні її суверенітету й територіальної цілісності, а також
привітав миротворчі зусилля Президента України в контексті виконання
мінських домовленостей.
Президент України подякував прем’єр-міністру Нідерландів за
запрошення здійснити візит до цієї країни до кінця поточного року (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 13.10).
***
У День захисника України Президент П. Порошенко взяв участь у
церемонії складання урочистої «Клятви військового ліцеїста» Київського
ліцею ім. І. Богуна та Запорізького обласного ліцею з посиленою військовотехнічною підготовкою «Захисник». Заходи відбулися на легендарному
острові Хортиця у Запоріжжі.
Під час виступу перед ліцеїстами та їх батьками глава держави
наголосив на важливості історичного зв’язку між усіма поколіннями
українців, які в різні часи боролися за незалежність і свободу нашої країни та
17

нагадав слова гетьмана Б. Хмельницького: «Ми є народ волелюбний, завжди
готовий умерти до єдиного за свою волю».
Президент нагадав присутнім історію князя Святослава, чий меч кілька
років тому було знайдено у Дніпрі біля цього острову. «Це – одна із
найцінніших наших історичних реліквій. Її поклали тут, щоби ви, українські
юнаки, – київські та запорізькі ліцеїсти, які щойно склали урочисту клятву, –
відчули: країна, яку ви в майбутньому будете захищати, має понад
тисячолітнє коріння. І джерела її військової слави теж беруть початок у
глибокій давнині», – сказав глава держави.
Президент наголосив на тому, що державна церемонія з нагоди Дня
захисника України не випадково відбувається саме на Хортиці, на місці, де
зародилася Запорізька Січ, у день Покрова, одного із найголовніших свят
козаків. «Відтоді не одне покоління захисників Вітчизни, борців за
незалежність та свободу, відзначало 14 жовтня як день козацької слави та
власної звитяги», – відзначив П. Порошенко.
Говорячи про сучасних захисників держави, глава держави повідомив,
що понад 93 тис. українських воїнів були безпосередніми учасниками
бойових дій, майже 108 тис. брали або беруть участь в АТО, 210 тис. людей
прийшли до армії за шість хвиль мобілізації, із них кожен шостий – пішов
добровольцем. При цьому глава держави наголосив, що «нинішнє перемир’я
нікого не повинно вводити в оману», та повідомив, що зараз Збройні сили
України складають 250 тис. військовослужбовців.
Президент також зазначив, що 14 жовтня – не лише свято тих, хто в
погонах. «Це свято всіх, хто любить Україну. Свято тих, хто тілом, серцем і
душею відчув свою відповідальність і причетність до захисту Батьківщини
від російських загарбників та промосковських найманців. Важлива історична
деталь: всі імперії, які намагалися напасти, проковтнути та перетравити
Україну, впали. А Україна була, Україна є і Україна буде!», – заявив
П. Порошенко.
Президент зауважив, що реформування армії триває, збільшено
військовий бюджет, йде постійне оновлення та модернізація військової
техніки та озброєння, збільшуються витрати на фінансове забезпечення
військовослужбовців, розширюється контрактна складова та поступово
зменшуються потреби в мобілізації. Глава держави також повідомив, що буде
збережено призов на строкову службу, але пообіцяв, що молоді призовники
не служитимуть в АТО.
У своєму виступі Президент звернувся до ліцеїстів: «Щойно ви дали
урочисту клятву на вірність Батьківщині. Вірю, що ви зростете і станете
доблесними офіцерами, гідною заміною теперішніх захисників незалежної
України. Станете гордістю ваших батьків та рідних, кожного громадянина
нашої держави. Будьте гідними військової звитяги наших пращурів, від
воїнів Давньої Русі–України, від козаків Запорізької Січі, тут на Хортиці, і до
героїв АТО на Сході. Гідними всіх тих, хто в усі часи боровся і віддавав своє
життя за нашу Батьківщину, за Україну. Слава Україні!»
Загалом у церемонії взяли участь 400 ліцеїстів Київського військового
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ліцею ім. І. Богуна та Запорізького ліцею «Захисник» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 14.10).
***
Президент України П. Порошенко з нагоди Дня захисника України
відзначив високими державними нагородами військових за особисту
мужність і високий професіоналізм, виявлені в захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій
присязі.
Усього нагороджено 142 військовослужбовця Збройних сил України,
Національної гвардії, Державної прикордонної служби, СБУ, Управління
державної охорони, Держспецзв’язку та Державної служби України з
надзвичайних ситуацій.
Згідно з указом № 575, також високими почесними званнями
«Заслужений лікар України» та «Заслужений працівник охорони здоров’я
України» нагороджено військових медиків, які брали активну участь у
порятунку бійців АТО та надавали медичну госпітальну допомогу
пораненим.
Ще одним указом № 573 глава держави відзначив нагородами посмертно
11 бійців Збройних сил і МВС (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 13.10).
***
Президент України П. Порошенко під час робочої поїздки до
Луганської
області
прокоментував
журналістам
результати
розслідування збиття літака МН-17, зазначивши, що повітряне судно
Малайзійських авіаліній було атаковане російською ракетою з установки
«Бук».
«Територія, з якої відбувався запуск терористами цієї ракети, була
окупована росіянами. Нідерландська слідча група, яка проводила
розслідування, не може називати прізвища злочинців. Це має робити
міжнародний трибунал», – зазначив глава держави.
Президент нагадав, що при розгляді в Раді Безпеки ООН пропозиції
щодо створення такого трибуналу Росія заблокувала це рішення (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 13.10).
***
Президент України П. Порошенко заявив, що заяви керівництва так
званих ДНР/ЛРН щодо нових дат проведення фейкових виборів на
окупованих територіях Донбасу віддаляють реалізацію мінських угод.
Під час робочої поїздки до Луганської області глава держави зазначив:
«Ми запропонували в рамках тристоронньої контактної групи провести ці
переговори і чітко визначитися зі змістом, текстом і попередніми умовами,
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які записані в українському законодавстві і гарантуються українською
Конституцією. На жаль, вони прийняли рішення піти іншим шляхом і знову
шантажувати Україну датами тих чи інших виборів. Шантаж для України є
неприйнятним. Замість діалогу по розробці закону, якщо будуть намагатися в
такий спосіб оголошувати нові дати фейкових виборів, це призведе лише до
продовження і поглиблення санкцій. Я думаю, що в цьому не зацікавлений
ніхто. Тому ще раз наголошую: позиція України пряма і прозора. Всі мінські
домовленості мають бути виконані. Так, ми зберігаємо зараз тишу. Так,
відводяться артилерія калібром менше 100 мм, танки, міномети, гармати. І це
все робиться для того, щоб зробити перемир’я сталим. Але мають бути
звільнені українські заручники, які перебувають на окупованій території та в
Росії. Мають бути виведені війська. Має бути ефективно забезпечена
діяльність спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а не так, що, коли
обстріляли український трактор інженерних військ, а потім інспекторів
ОБСЄ навіть не допустили до місця, звідки бойовики вели вогонь, – це
неприйнятно. У Парижі було чітко домовлено, що інспектори ОБСЄ будуть
мати не лише доступ до території буферної зони, а до всієї окупованої
території і, наголошую на цьому окремо, до українсько-російського кордону.
Ми вимагаємо негайно виконати це і забезпечити цей доступ. Отже, на жаль,
шантаж щодо визначення дати нас відкидає від “Мінська”, а не наближає до
нього» (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 13.10).
***
Під час відвідання Луганського обласного ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою Президент України П. Порошенко
підписав Указ «Про Стратегію національно-патріотичного виховання
дітей та молоді на 2016–2020 роки».
Глава держави наголосив: «Стратегія національно-патріотичного
виховання є дороговказом для всіх органів державної влади, інститутів
громадянського суспільства. Громадянин-патріот держави має виховуватись
на прикладах героїчної боротьби українського народу за незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність нашої держави».
Президент висловив упевненість, що реалізація основних положень
Стратегії сприятиме національному відродженню та захисту демократичного
європейського вектора України.
Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2016–2020 роки спрямована на виховання патріотизму та утвердження
любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до
національних надбань українців, наслідування найкращих прикладів
мужності та звитяги борців за свободу й незалежність України і визначення
ефективних механізмів системної взаємодії органів влади та інститутів
громадянського суспільства в питаннях національно-патріотичного
виховання. Зокрема, документом доручено Кабінету Міністрів розробити у
двомісячний термін план дій щодо реалізації вказаної Стратегії.
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У Стратегії зазначається, що формування ціннісних орієнтирів і
громадянської самосвідомості в дітей та молоді повинно здійснюватися на
прикладах героїчної боротьби українського народу, зокрема часів княжої
доби, українських козаків, українських січових стрільців, армій Української
Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, учасників
антибільшовицьких селянських повстань, загонів Карпатської Січі,
Української повстанської армії, українців-повстанців у сталінських
концтаборах, учасників дисидентського руху в Україні, на прикладах
мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013–
2014 рр. та антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 14.10).
***
Президент України П. Порошенко під час робочої поїздки до
Запорізької області оглянув зразки авіаційної техніки, які були
відремонтовані Запорізьким державним авіаційним ремонтним заводом
«МіГремонт».
Глава держави передав представникам військових частин Повітряних
сил України формуляри на два відремонтовані літаки Су-27, модернізовані у
відповідності до стандартів НАТО з метою розширення бойових
можливостей та підвищення ефективності вирішення бойових завдань.
Президент узяв участь у випробувальному польоті на одному з
винищувачів на місці другого пілота. Одночасно з Президентом на іншому
літаку на місці другого пілота в повітря піднявся ліцеїст Київського
військового ліцею ім. І. Богуна Є. Висторопський, який отримав таке право за
підсумками конкурсу.
Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «МіГремонт», який
входить до складу державного концерну «Укроборонпром», спеціалізується
на модернізації та ремонті літаків МіГ-25, Су-17, Су-25, Су-27 усіх
модифікацій, їхніх агрегатів і систем, а також технічному супроводі
експлуатації літаків зазначених типів.
На сьогодні завод завантажений виконанням робіт з ремонту та
модернізації бойових літаків типу Су-25 та Су-27 для потреб Повітряних сил
Збройних сил України (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 14.10).
***
Під час робочої поїздки до Дніпропетровська Президент України
повідомив, що запропонував Кабінету Міністрів передати Межигір’я
Міністерству оборони України для створення на його базі всеукраїнського
реабілітаційного центру для учасників та ветеранів АТО.
«Українські воїни, герої сьогодні мають право, вони це заслужили, щоб
відновлювати сили та адаптуватися до мирного життя», – наголосив
Президент під час відвідування бази оперативного командування «Схід» у
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Дніпропетровську.
Президент також висловив думку, що Верховній Раді слід розглянути
питання про передачу Міністерству оборони санаторіїв колишньої радянської
профспілкової власності (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 13.10).
***
Президент України оглянув виставку військової техніки, зразків
озброєння та військового спорядження «Сила нескорених», яку в День
захисника України відкрили на Михайлівській площі в Києві.
Виставка розповідає, що було зроблено за останні півтора року у сфері
військово-оборонного комплексу. Представлені сучасні зразки військової
техніки, які вже надходять на озброєння українських захисників.
«Подивіться, спільними зусиллями ми змогли трохи більше ніж за рік
створити сучасну, боєздатну, патріотичну та ефективну армію. Ми змусили
запрацювати військові заводи в три зміни, без вихідних. Разом ми скрутили в
оборонпромі шию гідрі корупції у військових поставках. Спільно з
“Волонтерським десантом” в Міноборони разом одягли, нагодували,
підготували десятки тисяч військовослужбовців. Ми це змогли разом, усі
українці, увесь об’єднаний український народ. Бійці, волонтери, робітники та
інженери на військових заводах, дипломати та урядовці», – сказав Президент
на відкритті виставки.
На виставці можна побачити зразки військової техніки не лише
українського виробництва. Тут також представлена техніка, яка передана
Україні нашими союзниками й партнерами.
Президент подякував країнам-партнерам України в особі присутніх на
виставці представників іноземних держав за вкрай необхідну підтримку й
допомогу, яку вони надають Україні. «Нам не потрібні іноземні солдати –
українці мають достатньо військової майстерності та сили духу, щоб
захистити свою землю від окупантів. Але ми вдячні за оборонну нелетальну
зброю, яку нарешті ми почали отримувати. Та найголовніша наша сила в
тому, що ми воюємо за правду, захищаємо рідну українську землю», – заявив
П. Порошенко.
Глава держави разом з керівництвом Міноборони, Генерального штабу
ЗСУ та інших силових відомств оглянув техніку, поспілкувався з
військовими та відвідувачами експозиції.
У відкритті виставки взяли участь керівники посольств і військові аташе
іноземних представництв країн-партнерів та союзників України (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 14.10).
***
Президент України П. Порошенко у Софійському соборі в Києві взяв
участь у молитві за захисників України.
З нагоди державного свята Дня захисника України службу провели
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представники різних церков України. Зокрема, участь у ній узяли
митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Української
православної церкви Київського патріархату Епіфаній, єпископ Київської
єпархії Української греко-католицької церкви Йосиф (Мілян), предстоятель
УПЦ Московського патріархату Онуфрій, архієпископ Києво-Житомирської
дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні П. Мальчук, глава Української
єпархії Вірменської апостольської церкви О. Маркос, муфтій Духовного
управління мусульман України Т. Ахмед і Президент Українського
біблійного товариства Г. Комендант. Керівництво Української держави та
представники церков помолилися за весь український народ, українських
воїнів – за тих, хто загинув, і тих, хто нині захищає Батьківщину. Усі, хто
молилися, просили Господа й Матір Божу про мир, спокій і розквіт України
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 14.10).
***
Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент
України
привітав
з
Днем
захисника
України
учасників
антитерористичної операції. Глава держави вручив ордери на нове житло
родинам загиблих воїнів, а також тих, хто продовжують свій бойовий шлях.
«Свято це – водночас нове і давнє. Нове, бо юридично запроваджене
лише минулого року за моєї ініціативи. А давнє – бо походить із сивої
давнини. 14 жовтня, Покрову Пресвятої Богородиці, ще січовики-запорожці
зробили своїм військовим святом. І корені його тут, на козацькій
січеславській землі! На цій великій ріці, її островах і порогах, скритих нині
під водами Дніпра, – сказав П. Порошенко. – Якби Путін читав
Яворницького, знав би, що за земля Україна і що то за козацький дух, – і
нізащо б сюди не сунувся».
У своєму виступі глава держави особливо відзначив подвиг людей,
якими пишається українська нація, – героїв АТО. Присутні разом із
Президентом вшанували пам’ять полеглих героїв хвилиною мовчання.
Глава держави повідомив, що звернувся до Верховної Ради України з
пропозицією невідкладно розглянути й прийняти закон про посилення
відповідальності роботодавців за порушення прав демобілізованих.
Відповідний проект уже внесено урядом на розгляд парламенту. Президент
також повідомив про свій указ, яким зобов’язав обласні державні
адміністрації активізувати роботу щодо забезпечення надання учасникам
антитерористичної операції допомоги у вирішенні питань їх лікування,
реабілітації та соціальної адаптації, створивши для цього центри допомоги
учасникам АТО (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 13.10).
***
«У мене особисто немає жодних сумнівів, що це була спланована
операція російськими спецслужбами по збиттю цивільного літака
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малайзійських авіаліній МН-17», – наголосив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк на засіданні уряду у вівторок, 13 жовтня.
Технічний звіт про злочин проти людяності – збиття малайзійського
«Боїнга» МН-17 повинен дати чіткі відповіді на запитання, звідки стріляли,
під яким кутом і з яких територій, зазначив він. «Далі в процесі
розслідування цього злочину будуть встановлені особи і відповідним чином
притягнені до відповідальності за злочин проти людяності», – підкреслив
глава уряду.
Він повідомив, що українськими експертами і фахівцями проведено
десятки досліджень, які також будуть оприлюднені: «На наше переконання,
це здійснювалося виключно з територій, які контролювалися російськими
бойовиками, і сумніву немає, що п’яні сепаратисти не вміють управляти
системами “Бук”. А це означає, що цими системами управляли виключно
фахові російські військові».
Після технічного звіту далі продовжуватиметься слідство, «яке повинно
притягнути до відповідальності тих осіб, які вчинили цей злочин проти
людяності», – підкреслив глава уряду.
А. Яценюк нагадав, що Російська Федерація заблокувала рішення Ради
Безпеки ООН про створення міжнародного трибуналу по розслідуванню
злочину проти людяності, збиття малайзійського рейсу МН-17.
«Разом із нашими західними партнерами у нас напрацьовано декілька
міжнародно-правових форм як щодо розслідування цього злочину, так і
притягнення до відповідальності осіб, які винні у збитті і вбивстві ні в чому
не винних людей. Міжнародні слідчі групи проводять свою роботу, й ті, хто
отримували вказівки з Кремля, будуть притягнені до відповідальності», –
підкреслив глава уряду (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
13.10).
***
14 жовтня, у День захисника України, Прем’єр-міністр України
А. Яценюк разом з міністром внутрішніх справ України А. Аваковим
зустрілися з керівним складом Головного управління Національної гвардії
України. Глава уряду привітав нацгвардійців із Днем захисника України.
Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих у бойових
діях у зоні АТО. А. Яценюк наголосив: «Я б дуже хотів, щоб війна
закінчилася завтра або навіть сьогодні. І для цього і ми, і Захід робимо все
можливе дипломатичними шляхами. Але треба дивитися правді в очі. Він
(президент Путін) не збирається вступатися. І російська військова агресія
проти України, а тим більше зараз нова поведінка Росії, коли вона запалює
гарячі точки в цілому світі, – є свідченням того, що Росія не просто не
змінила своєї поведінки – Росія і російський режим залишається на темній
стороні».
До того, аби повернути Україну у сферу свого впливу, Росія готувалася з
часу після революції 2004 р., підкреслив він: «Вони тоді усвідомили, що
Україна – точно не Росія, а українці – це вільні люди, які будуть боротися за
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свою незалежність. Саме після цього вони почали планомірно планувати в
тому числі і знищення Збройних сил, інфільтрацію в Службу безпеки
України російської резидентури, знищення Генерального штабу, взяття під
контроль тодішніх Внутрішніх військ України, взяття під контроль всієї
безпекової системи.
Але ми отримали сильну Національну гвардію і сильні Збройні сили,
тому ми сьогодні не просто існуємо, а ми сьогодні рухаємося і боремося».
А. Яценюк зазначив, що рік тому Нацгвардія почала створюватися
фактично з нуля: «Нічого не було: ні техніки, ні машин, ні навчання. І ми
крок за кроком фактично зробили воєнізоване формування, мета якого –
захист громадян України як всередині країни, так і на фронті».
За цей рік, за словами глави уряду, була закуплена нова техніка,
збільшена чисельність військовослужбовців, розпочаті тренування спільно із
західними партнерами, затверджено проект нового тренувального центру,
підвищено грошове утримання. «До кінця року ми повинні надати
військовослужбовцям Національної гвардії близько 250 квартир. Цього,
звичайно, далеко не достатньо. Але перше, що треба зробити, – це
забезпечити квартирами сім’ї загиблих», – сказав він, давши відповідне
доручення міністру внутрішніх справ та керівництву Нацгвардії.
Він наголосив на необхідності планування фінансування, навчання та
тренувань на наступний рік: «…Але я прошу всіх бути реалістами. Ресурсу є
стільки, скільки є. І тому зараз дуже важливо, щоб ми його правильно
використовували. Щоб гроші, які відправляються на національну безпеку і
оборону, мали найвищий ефект».
Для цього, на переконання А. Яценюка, необхідно максимально
переходити на контрактну основу: «Якщо ми тренуємо, то щоб хлопці, яких
ми натренували, через три місяці не пішли з Національної гвардії. Тому треба
всіх максимально переводити на контракт. І треба забезпечувати до
контракту соціальний пакет».
Глава уряду також наголосив на необхідності повного взаємозв’язку між
Національною гвардією і Збройними силами України. «Ви зараз виконуєте
функції не тільки внутрішньої безпеки. Ви зараз виконуєте функцію охорони
Української держави і воюєте на фронті, як воюють Збройні сили України, –
звернувся він до військовослужбовців Нацгвардії. – Логістика
взаємовідносин між Національною гвардією і Збройними силами повинна
бути повністю зістикована, щоби техніка і засоби зв’язку в Національній
гвардії були такі самі, як у Збройних силах. Щоб ви один одного розуміли без
зайвих слів і без зайвого зволікання часу».
А. Яценюк також підкреслив, що від того, як військовослужбовці
захищають Україну, залежить не тільки безпекова ситуація, а й розвиток
економіки (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 14.10).
***
Початок розбудови міжнародного навчального центру має бути
основним проектом щодо Національної гвардії на 2016 р., наголосив
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Прем’єр-міністр України А. Яценюк на зустрічі з керівним складом
Головного управління Національної гвардії України в неділю, 14 жовтня.
А. Яценюк нагадав, що вже затверджено проект будівництва цього
центру. Загальна вартість – близько 500 млн грн.
Загальна штатна чисельність Нацгвардії, зазначив він, – 60 тис.
військовослужбовців, у системі Національної поліції передбачено до 150 тис.
працівників: «Мова йде про те, що 210 тис. людей десь треба тренувати».
Крім того, у цьому навчальному центрі матимуть можливість
тренуватися військовослужбовці Збройних сил – «для взаємодії».
А. Яценюк підкреслив, що звернеться з цього питання до партнерів із
США та Канади з приводу надання відповідної техніки. «Інфраструктуру
візьмемо на себе», – сказав він.
А. Яценюк звернувся до керівного складу ГУ Нацгвардїї надати
«конкретне технічне завдання»: що необхідно для початку розбудови
тренувального центру (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
14.10).
***
У переддень свята захисника України Кабінет Міністрів України
вносить до парламенту проект закону України про Державний прапор,
який, зокрема, передбачає запровадження присяги на вірність
Державному прапору України. Про це на засіданні уряду у вівторок,
13 жовтня, повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк.
Глава уряду підкреслив, що в Україні протягом двох десятиліть
незалежності «так і не було закону про один із основних національних
символів України, чим є Державний прапор».
«Переконаний, що український парламент підтримає ініціативу уряду
щодо закону про Державний прапор України і запровадження присяги на
вірність Державному прапору, яка буде складатися і учнями, і студентами, і
державними службовцями – громадянами країни, які вірять в свою країну,
захищають свою країну і присягають на вірність Українській державі і
українському прапору», – наголосив А. Яценюк (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.10).
***
Державні компанії, які представляють стратегічний інтерес для
держави, залишаться в державній власності. Решта мають бути
публічно продані на аукціонах, щоб залучити іноземного інвестора,
збільшити кількість робочих місць, підняти економіку й надати
соціальний пакет для працівників цих компаній, наголосив на засіданні
уряду у вівторок, 13 жовтня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк.
Глава уряду повідомив, що 26 жовтня до Києва прибуде міністр
торгівлі Сполучених Штатів Америки П. Прітцкер. А. Яценюк також нагадав,
що у Вашингтоні була проведена велика інвестиційна конференція між
Україною та США: «По дуже багатьох питаннях, які декларувалися в США,
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зроблений суттєвий прогрес, в тому числі дерегуляція в аграрному секторі та
інфраструктурі».
Водночас глава уряду наголосив на тому, що йде зволікання в питанні
приватизації. Уряд, за його словами, був змушений продовжити план
приватизації об’єктів на 2016 р., адже парламент укотре не підтримав
позицію Кабінету Міністрів щодо запровадження прозорої, чесної і
конкурентної приватизації. «Чому парламент вже протягом останніх
практично 12 місяців не підтримує позицію уряду щодо необхідності
прозорої і ефективної приватизації? Далі хочуть сидіти на потоках державних
компаній? Сподіваюся, що ми нарешті знайдемо більшість в парламенті, –
сказав він. – Ми будемо вести політичні консультації з членами парламенту,
тому що необхідно навести порядок в державних компаніях», – наголосив
А. Яценюк (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.10).
***
Для прийняття радикальних рішень у Державній фіскальній службі
час фактично вичерпаний. Потрібні системні й персональні рішення
щодо податкової і митної служб, наголосив Прем’єр-міністр України А.
Яценюк на засіданні уряду у вівторок, 13 жовтня.
Він підкреслив, що згідно зі звітом Transparency International у
Державної фіскальної служби України «дуже погані показники».
Він повідомив, що два дні тому провів зустріч з головою Державної
фіскальної служби. А. Яценюк нагадав, що ставив голові ДФС ряд доручень,
перше з яких «почати набір абсолютно нових людей, за тим самим підходом,
як в Національній поліції». «Чекаю прийняття цього рішення. І часу все
менше, його практично не залишилося», – додав він.
Ще одне завдання голови ДФС – призначити заступника керівника
Державної фіскальної служби, який відповідатиме за митницю: «Було б
добре, щоб він не мав ніякого відношення до чинної української митниці.
Тому що зміна облич не призводить до зміни системи, якщо ця людина з
системи».
А. Яценюк підкреслив, що затверджена концепція реформування ДФС
була схвалена західними партнерами і є частиною програми співпраці з
Міжнародним валютним фондом. «З міністром фінансів і керівником
Державної фіскальної служби ми поставимо крапку в питанні реформування
ДФС. Відношення до платників податків в системі ДФС, на жаль, практично
не змінилося. Змінилася тільки назва – з податкової адміністрації на
Державну фіскальну службу», – підкреслив глава уряду (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.10).
***
13 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про
порядок призначення керівників загальноосвітніх навчальних закладів
державної форми власності за результатами конкурсного відбору. Уряд
також рекомендує органам місцевого самоврядування запровадити відкриті
27

конкурси на посади директорів шкіл комунальної форми власності.
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду підкреслив, що
за цією постановою директори обираються «не за вказівкою того чи іншого
керівника області чи району», а конкурсною комісією, яка складається з
фахівців, представників громадськості, батьківських комітетів і навіть учнів.
Він нагадав, що на таких відкритих конкурсах були обрані 22 директори
київських шкіл. Відповідний експеримент запроваджується нині в Чернівцях:
«…Ми розповсюджуємо процедуру публічного і прозорого обрання
директорів шкіл на всю Україну».
А. Яценюк зазначив, що органи місцевого самоврядування відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України повинні прийняти відповідні рішення,
«адже це в їхній компетенції – щоби рішення про обрання директорів шкіл
дійшло до кожного міста, містечка, села».
Нова якість української освіти, підкреслив він, буде «з новою якістю
директорів шкіл, в яких світяться очі, в яких є бажання змінювати систему
освіти, які отримають додаткові повноваження і автономію щодо управління
кожною школою разом зі своїм педагогічним колективом, батьківським
комітетом і учнями, які навчаються в цій школі».
Глава уряду також повідомив, що уряд України приймає рішення щодо
надання дозволу на використання бюджетних коштів для відновлення
повноцінного функціонування 16 вищих навчальних закладів, які переїхали з
тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей на
контрольовані українською владою території.
Це рішення, за словами А. Яценюка, дасть змогу забезпечити
фінансування цих ВНЗ і здійснити їм закупівлі техніки, обладнання,
інвентарю для того, щоб відновити діяльність у повному обсязі (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.10).
***
Проект Концепції інформаційної безпеки України після тривалого
обговорення вже передано Міністерству інформаційної політики. Про це
на брифінгу в Будинку уряду повідомив радник міністра з питань
інформаційної безпеки Д. Золотухін.
«На даний час проект Концепції передано Міністерству інформаційної
політики. Залишилась робота над формальними питаннями», – повідомив він
і додав, що документ готується до оприлюднення.
У свою чергу заступник міністра інформаційної політики А. Біденко
наголосив, що розроблений експертною радою документ упродовж літа
проходив громадське обговорення. Зокрема, такі обговорення відбулися у
всіх регіонах держави. «Побували в багатьох містах. Усіх регіонах. Були
віртуальні обговорення. Був висновок ОБСЄ», – зазначив А. Біденко й додав,
що було багато зауважень, коментарів від представників громадянського
суспільства. «І експертна рада напрацювала узагальнений варіант Концепції,
і сьогодні він знаходиться на фінальній стадії підготовки», – повідомив
заступник міністра.
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За словами співголови експертної ради при Міністерстві інформаційної
політики С. Даниленка, минулого тижня відбулося засідання експертної ради,
на якому обговорювалася остання редакція Концепції інформаційної безпеки.
«На наш погляд, ми передаємо до МІП документ, який має вагому
інтелектуальну, наукову, політичну, суспільну вагу. Сподіваємося, що та
юридична експертиза, яка зараз відбувається в міністерстві, буде проведена в
короткий термін і, власне, з останньою редакцією можна буде ознайомитися
вже на сайті», – зазначив С. Даниленко (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.10).
***
У Міністерстві соціальної політики України під головуванням
першого заступника міністра В. Шевченка відбулося засідання робочої
групи з реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування і
територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням
Кабінету Міністрів від 1 квітня 2014 р. № 333-р.
Участь у нараді взяли заступник міністра, керівник апарату В.
Іванкевич, керівники структурних підрозділів міністерства та представники
обласних і міських органів соціального захисту населення.
«Перед нами стоїть важливе завдання – перетворити підрозділи
соціального захисту на сервісну службу для громадян, – зазначив В.
Шевченко. – У цьому нам допоможе практичний досвід Вінниці і Львова, де
створено локальні моделі, які чітко працюють і змінюють стереотипи
сприйняття влади людьми».
Мінсоцполітики вже передало частину державних програм і
фінансування на місця, поінформував учасників засідання перший заступник
міністра. При цьому повинен бути забезпечений контроль за прозорістю й
законністю витрачання коштів та якістю надання послуг населенню.
Представники регіонів поділилися досвідом функціонування системи
соціального захисту на місцях і своїми пропозиціями щодо передачі
повноважень у сфері соціальної політики з центрального на місцевий рівень.
Зокрема, розроблені і впроваджені у Львові інформаційні картки для
громадян і технологічні – для працівників соцзахисту поліпшують
інформування
населення
про
пропоновані
державою
послуги,
пришвидшують обслуговування людей та сприяють взаємозамінності
персоналу.
«Ми повинні розробити і запровадити єдині для всієї держави
деталізовані стандарти надання адміністративних послуг. Це скоротить час,
необхідний для обслуговування кожного громадянина, і дасть змогу вийти на
нову якість соціальної роботи», – зауважив В. Шевченко.
Керівники й представники департаментів соціального захисту
населення
Київської,
Житомирської,
Чернігівської,
Вінницької,
Дніпропетровської, Харківської і Черкаської обласних державних
адміністрацій висловили свої побажання щодо взаємодії міністерства й
органів соцзахисту, зокрема щодо збереження фахівців, які безпосередньо
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працюють з людьми.
Головним принципом реформи у сфері соцзахисту має бути гасло «Не
зашкодь», адже йдеться про роботу з громадянами, яких держава не має
права залишити наодинці з їхніми проблемами. Таким був лейтмотив
виступів представників областей.
За підсумками наради буде напрацьовано ряд рекомендацій і доручень
щодо подальших кроків з децентралізації в соціальній сфері (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.10).
***
Міністерство культури оприлюднюватиме на своєму сайті
проекти забудов, які можуть негативно вплинути на культурноісторичне середовище українських міст. Про це заявив віце-прем’єрміністр, міністр культури В. Кириленко в програмі «Про культуру» на
першому каналі Українського радіо.
«Проекти, що вносяться до Міністерства культури стосовно забудов в
історичних ареалах та біля пам’яток, часто на багато десятків метрів
перевищують граничну поверховість та висотність. Якщо забудовники не
бажатимуть змінювати такі проекти, Міністерство культури відразу
відправлятиме ці документи на громадське обговорення за участі пам’ятко-, а
якщо потрібно, то і правоохоронців», – сказав В. Кириленко.
Нагадаємо, що минулого тижня на засіданні Кабінету Міністрів
України віце-прем’єр-міністр. міністр культури В. Кириленко презентував
нову концепцію реформи у сфері збереження нерухомої культурної
спадщини, у якій передбачено децентралізацію, дерегуляцію, прозорість
адміністрування, запровадження норм прямої дії, а також посилення
адміністративної та кримінальної відповідальності за пошкодження та
руйнування пам’яток (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
13.10).

ПОЛІТИКА
Украинские военные начали подготовку к отводу минометов в
подконтрольной Киеву части Луганской области, сообщили в прессцентре АТО.
«Продолжаются подготовительные мероприятия по отводу минометов и
артиллерии калибром менее 100 мм», – говорится в заявлении
(http://korrespondent.net/ukraine/3576371–ukrayna–nachnet–otvod–mynometov–
15–oktiabria).
Ожидается, что отвод минометов должен начаться 15 октября.
Напомним, в самопровозглашенной ЛНР 15 октября намерены начать
отвод минометов калибра менее 120 мм от линии соприкосновения
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 15.10).
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***
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заверил в полной
поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и
выразил готовность увеличить присутствие организации в целях
деэскалации и стабилизации ситуации на Востоке Украины.
Министр иностранных дел Украины П. Климкин и Генсек ООН
Пан Ги Мун обсудили на встрече перспективу создания новых механизмов
привлечения ООН к урегулированию ситуации на Востоке Украины,
сообщает пресс-служба МИД. «Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
заверил в полной поддержке территориальной целостности и суверенитета
Украины и выразил готовность увеличить присутствие организации в целях
деэскалации и стабилизации ситуации на Востоке Украины», – говорится в
сообщении.
На встрече П. Климкин проинформировал Генсека ООН о ходе
переговоров, которые проходят в рамках «нормандского формата»,
трехсторонней контактной группы, а также о текущем состоянии выполнения
минских договоренностей и подготовки к проведению местных выборов в
соответствии с международными стандартами. «Указывалось на
недопустимость создания пророссийскими боевиками препятствий в работе
Управления по координации гуманитарных вопросов ООН на территории
ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей), что повлекло
за последние месяцы невозможность доставки и распределения
гуманитарных грузов ООН и других международных организаций
гражданскому населению», – сообщает пресс-служба МИД (Четверта
Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 13.10).
***
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по
урегулированию ситуации на Востоке Украины, второй Президент
Украины Л. Кучма считает, что на Донбассе не повторится
приднестровский сценарий, ситуация может быть сложнее.
«Мы на Приднестровье совсем не похожи в этом плане, абсолютно не
похожи... Это будет худший вариант для нас, абсолютно худший. Поэтому
нужно доводить до завершения то, что декларирует сегодня наш Президент,
и я всячески его в этом плане поддерживаю: вывод всех военных
формирований, какие бы они погоны там не носили (лычек там уже нет
российских, но откуда они пришли, мы все хорошо знаем), вывод тяжелого
оружия обязательно, разоружение также требуется», – сказал он
журналистам в Чернигове, отвечая на вопрос о том, не будет ли на Донбассе
своеобразное Приднестровье.
Л. Кучма пояснил, что в Приднестровье ничего не было разрушено, а «на
Донбассе все разрушено». «Что, Россия хочет взять себе этот кусок проблем?
Нет, она не хочет, она хочет сбросить это на Украину и знает, что Украине
такая ситуация сил не будет добавлять, наоборот, будет помогать разрушать
всю систему», – полагает он.
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Относительно границы Л. Кучма отметил: «В Приднестровье нет
границы с Россией, а у нас 400 км контролируемой Россией границы – через
нее можно делать все, что угодно. И даже если там, простите, мир будет, то
там все эти военные оденут погоны полиции или милиции, сбушников, армии
и т. д.» (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 15.10).
***
ЛНР перенесла «выборы» на 21 февраля.
Глава так называемой ЛНР И. Плотницкий подписал «указ» о переносе
«выборов» на 21 февраля 2016 г., передает Луганский информационный
центр.
«Перенести день проведения первых выборов местных глав и
территорий, на которых они проводятся, определенный указом главы
Луганской народной республики от 18 сентября 2015 г. №483/01/09/15 с
1 ноября 2015 г. на 21 февраля 2016 г.», – говорится в «указе».
Напомним, день проведения первых выборов «местных глав» в так
называемой ДНР назначен на 20 апреля 2016 г. (Четверта Влада
(http://4vlada.net). – 2015. – 12.10).
***
Нидерланды озвучили сроки референдума по Украине в ЕС.
Нидерланды проведут в следующем году референдум, в повестке
которого будет стоять вопрос о торговом соглашении Европейского Союза с
Украиной, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление
голландского
Избирательного
комитета
(http://korrespondent.net/world/3576220–nyderlandy–ozvuchyly–sroky–
referenduma–po–ukrayne–v–es).
В рамках запущенной в Нидерландах евроскептиками кампании удалось
собрать свыше 400 тыс. подписей (при необходимом минимуме в 300 тыс.)
для проведения референдума о ратификации Соглашения об ассоциации с
Украиной, говорится в сообщении избиркома.
Голосование, которое станет первым в рамках нового закона о
референдумах, состоится в течение следующих шести месяцев. Как именно
будет сформулирован вопрос на референдуме, еще не решено.
Согласно закону, референдум будет признан действительным в том
случае, если явка составит не менее 30 %. При этом выполнение данного
требования не является обязательным, отмечает издание. «Тем не менее, это
(референдум. – Прим. ред.) обяжет голландское правительство пересмотреть
так называемое Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которое
Нидерланды уже ратифицировали», – пишет WSJ.
Напомним, ранее Королевство Нидерланды завершило ратификацию
Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Документ утвердила верхняя палата нидерландского парламента 7 июля
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 15.10).
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***
Представители
прокуратур
стран,
проводящих
уголовное
расследование катастрофы самолета Малайзийских авиалиний рейса
MH17, определили подозреваемых. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на
их общее заявление.
Между тем, конкретные имена «лиц, особенно интересных следствию»,
не указаны. Прокуроры заявили о намерении продолжить расследование как
минимум до конца 2015 г. (http://korrespondent.net/ukraine/3576144–v–dele–
krushenyia–MH17–opredelyly–podozrevaemykh–smy).
Как уточняется, их выводы в рамках расследования авиакатастрофы на
данный момент «указывают в том же направлении», что и выводы отчета
Нидерландов, обнародованного 13 октября.
В окончательном докладе Совета безопасности Нидерландов говорится,
что лайнер был сбит ракетой ЗРК «Бук» с территории площадью 320 кв. км
на Востоке Украины.
Малайзийский самолет, следовавший рейсом MH17, разбился 17 июля
2014 г. после того, как он был сбит, предположительно, ракетой «земля –
воздух». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 14.10).
***
Россия инициирует расследование обстоятельств крушения
«Боинга» в небе над Донбассом и приглашает другие страны
присоединиться к изучению российских расчетов и данных по
катастрофе. Об этом сообщил журналистам в среду, 14 октября,
заместитель руководителя Росавиации О. Сторчевой, передает РИА
«Новости».
«Российская Федерация воспользуется представленным стандартом
5.13 13-го приложения Конвенции международной гражданской авиации
инициировать возобновление расследования катастрофы», – сказал он
(http://korrespondent.net/world/russia/3576135–rossyia–nachynaet–svoe–
rassledovanye–po–boynhu).
О. Сторчевой также отметил, что Россия приглашает другие государства,
«которым не безразлично установление истинной причины трагедии»,
присоединиться к обсуждению результатов российских экспериментов,
расчетов и данных.
Кроме того, О. Сторчевой рассказал, что голландская комиссия не
использовала расчеты российской стороны для определения места запуска
ракеты «Бук», предположительно поразившей «Боинг». «К сожалению,
комиссия не опровергла наши расчеты и не использовала их в работе, вот
откуда взялся район населенного пункта Снежный, и нам не понятно, почему
он был вставлен в отчет и приобщен как правильный расчет Российской
Федерации», – цитирует его Интерфакс.
Также О. Сторчевой заявил о категорическом несогласии с выводами
доклада Совета по безопасности Нидерландов о катастрофе малазийского
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«Боинга». «Со всей ответственностью могу заявить, что комиссия
Российской Федерации категорически не согласна с выводами, сделанными в
окончательном отчете. Они в корне неверны», – сказал он, добавив, что
«уровень нелогичности в отчете просто зашкаливает».
«Складывается впечатление, что, вместо последовательного анализа
объективных данных, комиссия занималась подводом доказательств под
заранее выбранную версию», – отметил замглавы Росавиации.
Также О. Сторчевой заявил, что комиссия по расследованию
катастрофы «Боинга» не представила доказательств обнаружения
поражающего элемента от новой российской ракеты комплекса «Бук» на
месте крушения самолета.
О. Сторчевой также рассказал, что представитель комиссии, когда
представил заключение о том, что воздушное судно было поражено ракетой
«Бук», не озвучил место запуска, а просто продемонстрировал анимацию, на
которой было показано, как ракета вошла под углом сбоку в воздушное
судно, после чего произошел подрыв.
Напомним, в окончательном докладе Совбеза Нидерландов,
обнародованном 13 октября, говорится, что лайнер 17 июля был сбит ракетой
ЗРК «Бук». Сообщается, что ракета была выпущена с территории площадью
320 кв. км на Востоке Украины. Однако точное местонахождение ЗРК «Бук»
при этом не указывается.
В Москве этот доклад назвали попыткой сделать предвзятый вывод и
выполнить политический заказ. Ранее Нидерланды уже отвечали на
претензии России к расследованию крушения «Боинга», напомнив, что
российские эксперты также в нем принимают участие (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 15.10).
***
ЦИК зарегистрировала более 200 международных наблюдателей на
выборы.
Центральная
избирательная
комиссия
зарегистрировала
еще
21 международного наблюдателя на очередных местных выборах.
Соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании во вторник,
13 октября, вечером, информирует пресс-служба ЦИК.
«Рассмотрев соответствующие обращения от международных
организаций, комиссия зарегистрировала 11 официальных наблюдателей от
Международной комиссии по правам человека и 10 – от Международной
общественной организации “Политическая инициатива” на очередных
выборах депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских
председателей, первых выборах депутатов советов объединенных
территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых,
городских голов 25 октября 2015 г.», – говорится в сообщении. Таким
образом, по состоянию на 13 октября общее количество зарегистрированных
международных официальных наблюдателей на местных выборах составляет
205 человек (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 13.10).
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***
лидируют

Опрос: накануне выборов
БПП, «Батьківщина» и
«Самопоміч».
Украинцы готовы поддержать на предстоящих местных выборах «Блок
Петра Порошенко «Солидарность», «Батьківщину», «Самопоміч»,
Радикальную партию О. Ляшко и Оппозиционный блок. Как передает
корреспондент
ЛІГА.net,
об
этом
свидетельствуют
результаты
социологического исследования, проведенного Международной фундацией
избирательных систем IFES, который представил сегодня на прессконференции директор по мониторингу, оценке и исследованию
общественного мнения Р. Шарма.
Твердо намерены голосовать 41 % респондентов; 30 % опрошенных –
«скорее всего готовы» проголосовать, а 23 % скорее всего на избирательные
участки не пойдут.
Из тех, кто планирует прийти на выборы, 12,8 % готовы отдать свои
голоса БПП «Солидарность», 10,5 % – «Батьківщині», 8 % – «Самопомочі»,
4,6 % – Радикальной партии О. Ляшко, 4,1 % – Оппоблоку и 3,1 % – Правому
сектору (напомним, в ПС заявили, что не будет принимать участие в местных
выборах). Еще 11 % готовы отдать свои голоса другим партиям, а 36 %
опрошенных пока еще не определились с симпатиями.
В соответствии с данными исследования, БПП «Солидарность»
поддерживают респонденты по всей стране. «Батьківщину» в основном
поддерживают на Западе, в Центре и на Севере Украины. Оппозиционный
блок имеет поддержку в Центре и на Юге страны, а «Самопоміч» – на Западе.
Исследование было проведено с 12 по 26 сентября 2015 г. Проведено
1558 интервью во всех регионах Украины, за исключением Крыма и
оккупированных территорий Донбасса. Погрешность плюс-минус 2,5 %.
Полевая работа и обработка данных проведена Киевским международным
институтом социологии (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 13.10).
***
14 октября состоялось очередное заседание Центральной
избирательной комиссии, которое провел председатель комиссии
М. Охендовский. Комиссия рассмотрела отдельные вопросы деятельности
Черкасской городской избирательной комиссии, передает УНН со ссылкой
на пресс-службу ЦИК.
Как отметили в пресс-службе ЦИК, в порядке осуществления контроля
за соблюдением и одинаковым применением законов Украины, принципов
избирательного процесса, недопущения нарушения избирательных прав
граждан комиссия, установив факт систематического нарушения Черкасской
городской избирательной комиссией требований Конституции Украины и
законов Украины, досрочно прекратила полномочия всего ее состава.
Также установлено, что местные организации политических партий, о
создании депутатских фракций объявленных на первой очередной сессии
Верховной Рады Украины текущего созыва, а также зарегистрированные в
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установленном законом порядке в соответствующей административнотерриториальной единицы местные организации политических партий,
имеющих право представления кандидатур в состав этой избирательной
комиссии, могут не позднее 24:00 16 октября 2015 г. подать в ЦИК
кандидатуры для включения в ее состав.
Кроме того, комиссия обратила внимание нового состава Черкасской
городской избирательной комиссии на необходимость неуклонного
соблюдения требований избирательного законодательства и обеспечения
реализации избирательных прав субъектов избирательного процесса во время
подготовки и проведения местных выборов.
В завершение заседания внесены изменения в состав некоторых
территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и
проведение местных выборов, сформированного Постановлением ЦИК от
6 сентября 2015 г. № 230 «О формировании состава областных, районных
(кроме районов в Автономной Республике Крым), городских (городов
областного значения и города Киева), районных в городе Киеве
избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение
местных
выборов»
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 14.10).
***
В МВД назвали «горячие» регионы на местных выборах.
Сообщается, что наиболее «горячими» точками в избирательной гонке
могут стать Одесская, Днепропетровская, Харьковская и Закарпатская
области и, соответственно, города Одесса, Днепропетровск, Харьков
(http://korrespondent.net/ukraine/3576287–v–mvd–nazvaly–horiachye–rehyony–
na–mestnykh–vyborakh).
Для охраны общественного порядка во время избирательного процесса
может быть привлечено около 85 тыс. правоохранителей, бойцов Нацгвардии
и Государственной пограничной службы. Об этом в Facebook заявил
советник главы МВД З. Шкиряк.
«С сегодняшнего дня (14 октября) подразделения МВД переходят на
усиленный режим дежурства по всей территории Украины. Это продлится до
окончания выборов в местные органы власти», – отметил З. Шкиряк. Также
он отметил, что в зоне проведения АТО, на территории Донецкой и
Луганской областей, с целью недопущения провокаций во время выборов
будут активно привлекаться подразделения СБУ, ВСУ и пограничных войск.
«Силовики жестко и адекватно будут реагировать на любые попытки
дестабилизации внутренней ситуации в рамках проведения избирательной
кампании», – добавил он (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 15.10).
***
Мэр Киева В. Кличко не считает предвыборной агитацией раздачу
от его имени жителям столицы по 100 грн. Об этом заявил сам
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градоначальник, отвечая на вопросы журналистов, передает 17 канал.
В частности, ныне киевляне получают поздравления и перечисления на
карточку
по
100
грн
в
рамках
программы
«Турбота»
(http://korrespondent.net/city/kiev/3576063–klychko–razdacha–kyevlianam–po–
100–hryven–ne–podkup).
Журналисты попросили мэра столицы ответить, как он к этому
относится. «Я прошу вас обратиться к тем людям, которые не живут, а
выживают на пенсию, которая составляет чуть больше 1 тыс. грн. Я еще раз
хочу подчеркнуть, что данная программа работает в ключе реализации
программы “Турбота” и не является предвыборными технологиями», – сказал
В. Кличко.
Напомним, в Чернигове у Пенсионного фонда возникла огромная
очередь. Мэр города пообещал пенсионерам доплаты к пенсии
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 15.10).
***
В Киеве колонна «Марша героев» пришла под Лукьяновское СИЗО на
ул. Сечевых стрельцов (бывшая ул. Артема), где содержатся
подозреваемые в столкновениях под Верховной Радой 31 августа. Об этом
сообщает НБН.
Под СИЗО находилось около 6 тыс. активистов, рядом дежурили более
100 бойцов Национальной гвардии. Участники марша скандировали
«Свободу политзаключенным!», «Революция!», «Авакова-псину привяжем к
деревине!» и др. (http://korrespondent.net/city/kiev/3576204–uchastnyky–
marsha–heroev–pryshly–pod–lukianovskoe–syzo).
Ранее сообщалось, что в Киеве во время «Марша героев» прогремел
взрыв. Охраняющие колонну милиционеры говорят, что кто-то бросил
взрывпакет.
В «Марше героев» приняли участие «Свобода», Правый сектор,
Организация украинских националистов и Конгресс украинских
националистов (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
14.10).
***
Народный депутат Н. Савченко потребовала от Генпрокуратуры
Украины непредвзятой проверки судей и следователей, которые
задействованы в деле об убийстве О. Бузины и по обвинению в этом
преступлении Д. Полищука и А. Медведько.
Депутатский запрос украинки на имя Генпрокурора опубликовал в
Facebook народный депутат, член Комитета по вопросам предотвращения и
противодействия коррупции И. Луценко.
По результатам проверки Н. Савченко просит на ее депутатский запрос
дать письменный ответ. «Я лично на себе чувствую беззаконие и лживость
суда и следствия в России и не желаю, чтобы такое происходило и в
Украине!» – объясняет народный депутат.
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Украинская летчица также напоминает, что за честное и справедливое
правосудие в Украине свои жизни отдало немало людей. «Герои и патриоты
гибли на Майдане и на войне для того, чтобы украинцы имели достойную
жизнь и честное справедливое правосудие! Если кто-то из пережитой старой
системы МВД Украины с этим не согласен, то ему не место в системе
правосудия будущей Украины!» – считает Н. Савченко.
Напомним, 7 октября в Донецком городском суде Ростовской области
возобновилось слушание дела украинской летчицы, народного депутата Н.
Савченко (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 13.10).

ЕКОНОМІКА
Иностранная валюта начинает возвращаться в банковскую
систему, утверждают в Национальном банке. По данным регулятора,
впервые за два года зафиксировано увеличение объема депозитов
физических и юридических лиц в иностранной валюте.
«В течение сентября 2015 г. их объем возрос на 1,4 %, или на
203 млн дол. США. По состоянию на 1 октября он достиг 15,1 млрд дол.
США», – сказано в сообщении Нацбанка.
В то же время, по информации НБУ, с начала года объем валютных
вкладов уменьшился на 22,2 %.
Объем депозитов физических лиц в иностранной валюте без учета
средств в банках, которые признаны неплатежеспособными и находятся в
стадии ликвидации, в сентябре уменьшился на 0,4 % – до 8,7 млрд дол.
Объем гривневых депозитов возрос в течение месяца на 3,4 % – до
367,7 млрд грн.
Объем гривневых депозитов в украинских банках в августе возрос на
0,1 % – до 356,2 млрд грн. Объем депозитов в валюте сократился на 2 % – до
14,9 млрд дол. (Минфин (http://minfin.com.ua/2015/10/14/10159185). – 2015. –
14.10).
***
В Нацбанке пересмотрели методологический подход к расчетам по
некоторым видам банковских нормативов. Соответствующее решение
правление НБУ приняло еще 8 октября, приняв постановление № 683, однако
в силу оно вступит только 11 ноября.
Речь идет об изменениях к Инструкции НБУ № 368, которая, в
частности, определяет принципы подсчета таких банковских нормативов, как
нормативы кредитного риска, показатель достаточности капитала и
принципы учета субординированного долга финансовых учреждений.
С момента вступления обновленной инструкции в силу, при
определении нормативов кредитного риска банков будут учитываться активы
по их балансовой стоимости, что, по мнению НБУ, позволит банкам
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уменьшить активные операции на сумму сформированных по ним резервов.
Также Нацбанк уточнил порядок расчетов по нормативу достаточности
капитала, согласно которому теперь группу активов, уровень риска по
которым принимается за 0 %, дополнено активами, обеспеченными
госгарантиями. За счет этого изменения в регуляторе надеются
стимулировать выполнение государственных программ по финансированию
различных инфраструктурных и инвестиционных проектов.
По состоянию на 1 октября значение норматива больших кредитных
рисков по банковской системе Украины в сентябре возросло на 112,59 п. п. –
до 819,95 % и превысило установленный Национальным банком предельный
максимум на уровне восьмикратного размера регулятивного капитала банка
(800 %).
Помимо этого, банковская система восьмой месяц подряд не выполняет
норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала, который в
сентябре снизился на 0,79 п. п. – до 7,09 %, что ниже установленного НБУ
минимального
значения
в
10
%
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2015/10/13/10121463). – 2015. – 13.10).
***
Срок действия временной администрации в неплатежеспособном
«Радикал Банке» продлен до 9 ноября включительно. Об этом говорится в
сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Согласно сообщению, дирекция фонда по-прежнему пытается сохранить
активы финучреждения, а также избежать потери его имущества и
возможных убытков, как для самого банка, так и для Фонда гарантирования.
Кроме того, на аналогичный срок ведомство продлило полномочия
своего представителя при временной администрации банка А. Савельевой
(Минфин (http://minfin.com.ua/2015/10/12/10092341). – 2015. – 12.10).
***
Отличительной чертой экономики Украины является ее высокая
огосударствленность – страна входит в десятку стран с наиболее
высокой в мире долей государственных расходов в ВВП.
Такое огромное государство требует огромного же финансирования, что
приводит к очень высокому уровню налогообложения. По уровню общей
налоговой нагрузки на бизнес Украина занимает 28 место в мире (исключая
малые островные государства) согласно рейтингу Doing Business-2015.
Выраженный в качестве процента от доходов уровень налогообложения в
нашей стране превышает средний уровень налогообложения в любом из
регионов планеты, включая Африку и Латинскую Америку.
Особенно высокой в Украине является налоговая нагрузка на заработные
платы – по этому показателю мы занимаем пятое место в мире. Именно она
является причиной того, что значительная часть заработных плат в Украине
платится в конвертах, а доходы граждан, в значительной степени, пребывают
в тени (Podrobnosti.mk.ua (http://podrobnosti.mk.ua/2015/10/14/ukraina-stala39

odnim-iz-liderov-po-urovnyu-nalogov-s-zarplaty.html). – 2015. – 14.10).
***
Дочерние банки российских банков в Украине уже осуществили
докапитализацию на 1 млрд дол. и еще планируют получить на столько
же. Об этом заявил глава Минфина РФ А. Силуанов.
«Наши банки, которые имеют дочерние подразделения на территории
Украины,
осуществляют
по
требованию
Национального
банка
докапитализацию этих банков. Уже произведено таких платежей на сумму
1 млрд дол., еще настолько же планируется», – сказал А. Силуанов (Минфин
(http://minfin.com.ua/2015/10/14/10132314). – 2015. – 14.10).
***
13 октября Украина возобновила поставки природного газа из
Польши. В этот день была получена заявка на объем 0,3 млн куб. м. Как
сообщил руководитель пресс-службы оператора газотранспортной системы
компании «Укртрансгаз» М. Белявский, заявленный объем записан на
оперативный балансовый счет. Как только будет накоплен достаточный
объем, будет осуществлена физическая прокачка этого газа, пояснил он.
Напомним, «Укртрансгаз» и оператор газотранспортной системы
Польши компания Gaz-System подписали соглашение о сотрудничестве по
подготовке пилотного проекта по организации пакетных аукционов
мощностей на польско-украинской границе, которые будут проводиться на
платформе аукционов компании Gaz-System (Украинское рейтинговое
агентство «УРА» (http://ura-inform.com/ru/economics/2015/10/13/ukrainavozobnovila-import-gaza-iz-polshi). – 2015. – 13.10).
***
Частка російського газу на українському ринку не повинна
перевищувати 30 %. Таке завдання поставив Президент України
П. Порошенко, повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна» народний
депутат України А. Герасимов.
Депутат підкреслив, що питання закупівель газу є не економічним, а
більшою мірою політичним питанням. «Саме тому з початку року було
поставлено завдання Президентом України, що, незважаючи на те, яка ціна
буде на російський газ, навіть якщо вони будуть його задарма віддавати,
відсоток того, скільки газу повинно прийти з РФ, не повинен перевищувати
30 %. Ця задача виконана», – зазначив він.
А. Герасимов пояснив, що, якщо допустити монополізм Росії в цьому
питанні, Україна продовжить залежати від рішень РФ. Крім того, він заявив,
що короткостроковою метою України має бути можливість повністю
обходитися без російського газу (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1509569-ukrayina-znizila-zakupivlyurosiyskogo-gazu-do-30-nardep). – 2015. – 12.10).
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***
Міністр оборони України С. Полторак в інтерв’ю «Урядовому
кур’єру» повідомив, що оборонний бюджет України на 2015 р. становить
25 млрд 962,2 млн грн.
«Кабінетом Міністрів на 2015 р. на матеріальне забезпечення
передбачено 25 962,2 млн грн. Це дало змогу забезпечити речовим майном
заходи часткової мобілізації, призов військовослужбовців строкової служби,
забезпечити
польовим
обмундируванням
і
спорядженням
військовослужбовців, задіяних у виконанні завдань антитерористичної
операції», – повідомив С. Полторак.
Нагадаємо, в інтерв’ю «Урядовому кур’єру» міністр оборони України
С. Полторак також повідомив, що бюджетом на 2015 р. на нові та
модернізовані зразки озброєння і військову техніку Міністерству оборони
урядом передбачено понад 5,5 млрд грн (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1509683-oboronniy-byudzhet-ukrayinistanovit-bilshe-25-mlrd-mln-grn-minoboroni). – 2015. – 13.10).
***
Министерство обороны Украины собирается закупить в 2015 г.
бронежилетов и шлемов на 1 млрд грн. Об этом сообщил министр обороны
С. Полторак. По его словам, впервые в истории Вооруженных сил на складах
сформированы запасы, позволяющие обеспечить военнослужащих всем
необходимым зимним вещевым обмундированием.
«Кроме того, по моему поручению дозакупают дополнительное вещевое
обеспечение», – сказал министр. Основные позиции вещевого имущества уже
на складах. Обеспеченность «буржуйками» составляет более 100 %,
обеспеченность горючим также достаточная, подытожил С. Полторак
(Украинское
рейтинговое
агентство
«УРА»
(http://urainform.com/ru/economics/2015/10/13/minoborony-zakupit-bronezhiletov-ikasok-na-milliard-griven-poltorak). – 2015. – 13.10).
***
Вартість будівельно-монтажних робіт протягом літніх місяців
практично не зросла. Про це повідомляється з посиланням на інформацію
Державної служби статистики України.
Індекси цін на будівельно-монтажні роботи у 2015 р. показують, що
протягом літніх місяців вартість цих робіт практично не зросла.
Так, у червні, порівняно з травнем, зростання індексу цін у будівельній
сфері становило 0,5 %. Якщо ж говорити про окремі галузі будівництва, то
найбільше зростання індексу цін зафіксовано у сфері житлового будівництва
– 0,9 % у червні до травня. Зростання індексу цін у нежитловому будівництві
в червні становило 0,5 %, а у сфері зведення інженерних споруд – 0,1 %. Уже
в серпні порівняно з липнем індекс цін будівельно-монтажних робіт знизився
на 0,2 %. У житловій сфері зменшення індексу становило 0,1 %, а у
нежитловій сфері у цей період зафіксоване зростання на 0,3 %.
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Слід зауважити, що статистична інформація без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини
зони проведення антитерористичної операції (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1509489-protyagom-litnikh-misyatsivvartist-budivelnikh-robit-zalishalas-stabilnoyu). – 2015. – 12.10).
***
Попри кризову ситуацію, вітчизняний фармацевтичний ринок
залишається дуже привабливим для інвесторів. Це підтвердив один з
європейських фармацевтичних виробників – швейцарська компанія «Асіно
Фарма», яка нещодавно придбала київського виробника ліків «Фарма Старт».
Придбання компанії «Фарма Старт» відповідає стратегії «Асіно Фарма»
– розвиток бізнесу шляхом виходу на високопотенційні ринки країн СНД, а
також на деякі ринки Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.
Інтеграція з «Фарма Старт» дає змогу «Асіно Фарма» увійти на другий за
величиною ринок у регіоні СНД.
Незважаючи на нестабільну політичну та економічну ситуацію в Україні,
фармацевтичний ринок має добрий потенціал зростання. Місцеві компаніївиробники ліків отримали певну перевагу, оскільки вони менше залежать від
коливань курсу валют, ніж імпортери, і здатні забезпечити більш доступну
ціну на лікарські засоби.
Придбання компанії «Фарма Старт» позитивно вплине на продажі,
прибуток та операційну маржу Асіно. «Ми маємо власний науково-дослідний
центр розробки ліків за технологіями уповільненого вивільнення, що
дозволяє пацієнту замість трьох разів на день приймати таблетку один раз.
Ми випускатимемо ліки в галузі психіатрії, неврології, кардіології, терапії, а
також безрецептурні препарати. Ми виробляємо також свої генерики, тобто
замінники ліків-оригіналів, для лікування хвороби Паркінсона, Альцгеймера,
епілепсії, шизофренії, біполярних розладів а також артеріальної гіпертензії.
Усього близько 90 продуктів. З них 40 – українські, решту виробляє компанія
“Асіно Фарма”», – говорить Є. Заїка, генеральний директор компанії «Фарма
Старт».
У швейцарській компанії впевнені, що швидкий розвиток бізнесу буде
забезпечено на ринках, які зростають, таких як Україна та інші країни СНД.
Локалізація – важливий фактор успіху на цих ринках, що забезпечує
пацієнтів високоякісними препаратами за доступними цінами (LB.ua
(http://ukr.lb.ua/news/2015/10/12/318295_shveytsarska_kompaniya_asino_farm
a.html). – 2015. – 12.10).
***
Департамент продовольства Мінагрополітики закликав торговельнi
мережі, представників малого та середнього бізнесу, переробні
підприємства активізувати закупівлю овочевої продукції на Херсонщині
та в інших південних областях, аби подолати критичні втрати аграріїв
регіону та збалансувати ціни в країні. Як повідомив директор
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Департаменту продовольства Мінагрополітики Д. Шульмейстер, експорт до
ВЕЗ «Крим» складав лише 10-15 відсотків аграрного експорту Херсонської
області. Однак через панічні настрої у зв’язку з продовольчою блокадою
Криму ціни на овочеву продукцію знизилися у 3-5 разів, що призводить до
значних втрат аграріїв та псування продукції.
Враховуючи, що в інших регіонах країни цінова ситуація на овочеву
продукцію практично не змінилася, необхідно активізувати закупівлі на
Херсонщині – це має позитивно вплинути на цінову ситуацію по всій країні.
Департамент продовольства інформує торговельні мережі, переробників,
облдержадміністрації щодо можливості вигідних закупівель овочевої
продукції на Херсонщині. І радить торговельним мережам, оптовим ринкам,
малим та середнім господарствам безпосередньо звертатися до Департаменту
продовольства
Мінагрополітики
(Україна
молода
(http://www.umoloda.kiev.ua/number/2719/160/95180/). – 2015. – 13.10).
***
Україна, Швейцарія та Світовий банк розпочали програму із
запровадження аграрних розписок як нового фінансового інструменту для
України, що зробить насіння та інші товарно-матеріальні ресурси більш
доступними для малих сільських господарств. Про це під час пресконференції повідомив міністр аграрної політики та продовольства України
О. Павленко.
«Перша аграрна розписка в Україні була видана у лютому на 23 тонни
насіння соняшнику. За нею були видані інші. Ми працюємо над тим, щоб
створити умови для запровадження та використання цього інструменту в усіх
куточках України», – сказав він.
За словами О. Павленка, запровадження аграрних розписок відбудеться
у трьох українських областях – Вінницькій, Черкаській тв Харківській.
А розгортання діяльності на всю Україну заплановане на пізнішому етапі
п'ятирічної програми.
За словами заступника міністра В. Рутицької, у рамках пілотного
проекту було видано десять аграрних розписок.
«Для нас поширення такого фінансового інструменту як аграрна
розписка є надзвичайно важливим. На сьогоднішній день в Полтавській
області у нас видано 9 товарних розписок і 1 фінансова. Середній розмір
зобов'язань по одній товарній розписці – 3 млн грн. Найменша поставка в
аграрній розписці, яка була засвідчена – 34 тонни соняшнику, і вона вже
виконана. Найбільша – 2,5 тис. тонн кукурудзи і вона буде виконана до
15 листопада», – сказала вона (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1509688-u-trokh-oblastyakh-startuvalaprograma-iz-zaprovadzhennya-agrarnikh-rozpisok). – 2015. – 13.10).
***
Двадцять п’ять цукрозаводів лишилося працювати на газу. Але ті з
них, які мали змогу, почали активно скорочувати витрати. За даними
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«Укрцукру», витрати природного газу на тонну перероблених цукрових
буряків у 2013 р. складали 35,4 кубометра, у 2014 році – вже 34,3, а в 2015 р.
очікується витрата в межах 34 кубометрів на тонну перероблених буряків. У
деяких компаніях показник складає 23 кубометри на тонну.
Зменшення залежності від газу для цукровиків – питання часу. Компанії,
які можуть модернізуватися та зменшити частку енергоносіїв у собівартості,
втримаються на ринку, решта ризикує його залишити (Україна молода
(http://www.umoloda.kiev.ua/number/2719/160/95179/). – 2015. – 13.10).
***
В сентябре 2015 г. на государственном предприятии «Артемсоль»
отгрузка готового продукта в страны Европейского Союза, ближнего
зарубежья и СНГ увеличилась на 44 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, сообщает пресс-служба предприятия. При этом
за девять месяцев 2015 г. здесь не смогли реализовать более 300 тыс. т соли,
фасованной в пачки и мешки, по причине потери ряда прежних крупнейших
потребительских рынков. Сокращение поставок произошло за счет
Российской Федерации, временно оккупированных территорий Донецкой и
Луганской областей, Крыма. С начала года на предприятии было
произведено 1 млн 400 тыс. т соли. Это составило лишь 86 % от показателей
прошлого
года
(Голос
України:
Інформаційний
портал
(http://golosukraine.com/publication/u-regionah/parent/47831-naderzhpidpriyemstvi-artemsil-zbilshili-vidvantaz/). – 2015. – 12.10).
***
Сільськогосподарські підприємства Вінниччини зібрали 3,017 млн т
збіжжя. Прогнозований вал зернових врожаю 2015 р. – 3,8 млн т. Про це,
під час щотижневої наради у голови облдержадміністрації повідомив
директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації
М. Неїлик.
«Станом на 12 жовтня у господарствах регіону всіх форм власності
зібрано 3,017 млн т зернових. Середня врожайність цьогоріч через посуху
поступається минулорічним показникам, – 46 проти 52 ц/га. Це був не
простий рік, та все ж прогнозуємо вал зернових на рівні 3,8 млн т», –
зауважив М. Неїлик.
За його словами, обсяги валового збору збіжжя визначатиме кукурудза.
Станом на 12 жовтня її зібрано з 47 % площ посівів, на 160 тис. га кукурудза
ще у полі.
«Наразі до збирання кукурудзи на зерно приступають вертикально
інтегровані аграрні холдинги. За рахунок суворого дотримання технологій
вирощування їхні врожаї обіцяють бути вищими, – до 60–65 ц/га. Відтак в
області розраховують на вал зернових в обсязі 3,8 млн т. Левову частку
врожаю 2015 р. становлять ранні зернові, – їх в області зібрано 2,3 млн т» –
зазначив
М.
Неїлик
(Вінницька
ОДА
(http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs). – 2015. – 12.10).
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***
За інформацією начальника управління туризму Г. Малець, за
дев’ять місяців 2015 р. Львів зібрав рекордну суму туристичного збору в
1,7 млн грн і це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
«Місто змогло зібрати більше 1,7 млн грн за дев’ять місяців 2015 р.
Важливо зазначити, що ці кошти надходять до міського бюджету і йдуть у
тому числі і на покращення інфраструктури міста, якою користуються і наші
гості: ремонт доріг, освітлення, збереження пам’яток історичної спадщини та
на інші потреби міста. Така сума отримана завдяки великій кількості гостей
нашого міста, туристів та екскурсантів, яких, за нашими прогнозами, до кінця
року очікується майже 2 млн; сумлінності платників цього збору та
збільшенню їх кількості», – зазначила чиновниця (Українські Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1509595-tsogo-roku-lviv-otrimavrekordnu-sumu-turistichnogo-zboru). – 2015. – 13.10).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

МВФ недоволен выполнением Украиной взятых на себя обязательств
для продолжения финансирования. Высказываются претензии по поводу
эффективности борьбы с коррупцией и подготовки госбюджета на 2016 г. По
информации источников, переговоры с фондом продолжатся только после
проведения местных выборов. Поскольку сроки кредитования сдвигаются, то
третий и четвертый транши кредита, каждый из которых составляет
1,7 млрд дол., могут быть объединены в одну сумму в конце года. При этом в
МВФ уже не воспринимают аргумент о том, что сложности в проведении
реформ связаны с войной на Донбассе, и требуют конкретных результатов.
Миссия Международного валютного фонда официально завершила свою
работу в Украине в конце прошлой недели и покинула Киев в «расстроенных
чувствах». Об этом сообщил источник, знакомый с результатами
десятидневной работы представителей МВФ в Украине.
Миссия, которая анализировала выполнение Украиной обязательств для
получения следующего, третьего транша кредита EFF в размере 1,7 млрд дол.
с 22 сентября, не получила вразумительных ответов на интересующие ее
вопросы. Кстати, стоит отметить, что завершение работы миссии не
сопровождалось никакими заявлениями со стороны правительства и
Нацбанка Украины. В частности, по информации собеседника издания, в
МВФ не удовлетворены ходом выполнения реформ, эффективностью борьбы
с коррупцией и реформирования банковского сектора.
Украина не выполнила даже нескольких, достаточно несложных
«маяков», которые были внесены в меморандум о сотрудничестве при
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первом пересмотре программы в июле. В частности, не созданы условия для
полноценной работы Антикоррупционного бюро, нет и прокурора по
вопросам коррупции. И это при том, что эти два требования Украина
обязалась выполнить до конца сентября.
На заседании Кабинета Министров 7 октября премьер-министр
А. Яценюк подтвердил, что отсутствие антикоррупционного прокурора
может затормозить процедуру выделения средств МВФ: «Я могу поздравить,
что вчера было принято решение начать конкурс по назначению
антикоррупционного прокурора. Без него не будет ни безвизового режима,
ни следующего транша МВФ, потому что это один из ключевых элементов
борьбы с коррупцией».
Также у МВФ есть вопросы к изменениям налоговой системы и
подготовке госбюджета на 2016 г. «МВФ обеспокоен отсутствием единой
позиции относительно изменений системы налогообложения, отмечается
большой дефицит Пенсионного фонда. Есть разногласия по поводу
формирования доходной и расходной части бюджета, а также по поводу его
дефицита. МВФ более сдержан, чем наше правительство, касательно того,
что в Украине наметился большой прогресс в плане увеличения доходов и
существенные успехи по детенизации экономики», – отметил собеседник.
В частности, эксперты МВФ не уверены, что любые изменения
налогового законодательства дадут приток средств очень быстро, поэтому
предлагают правительству сосредоточиться на поиске временных
компенсаторов, чтобы избежать сокращения расходов. «К сожалению, МВФ
пока не видит у правительства желания искать такие компенсаторы», –
отметил собеседник.
Есть вопросы и к Нацбанку. Соглашаясь с тем, что банковская система в
большей мере уже очищена, МВФ хотел бы видеть четко дальнейшие шаги.
«МВФ отмечает, что еще не завершены процедуры стресс-тестирования,
диагностики банков, а также докапитализация», – отметил собеседник
издания.
Также во время работы в Украине представители МВФ отмечали
усилившуюся популистскую риторику народных депутатов в преддверии
местных выборов. «Именно поэтому миссия приняла решение продолжить
работу в Украине лишь после завершения местных выборов», – сообщил
источник... (ХРОНИКИ и КОММЕНТАРИИ (https://operkor.wordpress.com).
– 2015. – 15.10).
***
По итогам восьми месяцев 2015 г. банки показали рекордный убыток
– около 106 млрд грн. «В целом по банковской системе (с учетом
неплатежеспособных банков, в которых действуют введенные Фондом
гарантирования вкладов физических лиц временные администрации) убыток
составил 106,4 млрд грн», – сообщили в НБУ.
Но даже если не брать во внимание проблемные финучреждения,
результат работы сектора более чем плачевен. Убыток банковской системы
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по состоянию на 1 сентября 2015 г. достиг 48 млрд грн. За аналогичный
период прошлого года банки показали финансовый результат –5,3 млрд грн.
Камнем на шее банковской системы стал Дельта Банк. По итогам восьми
месяцев он показал убыток более 50 млрд грн. Напомним, что в октябре НБУ
принял решение о ликвидации Дельта Банка. Из работающих банков самым
убыточным оказался российский ВТБ Банк. Среди аутсайдеров еще два
российских банка – Проминвестбанк (–6,36 млрд грн) и Сбербанк России (–
1,6 млрд грн).
Причиной роста убытков в целом по системе остается необходимость
доформирования резервов под активы в зоне АТО и под обесценившиеся изза девальвации кредиты. За восемь месяцев объем резервов возрос на 30 % –
до 265 млн грн. Объем просроченной задолженности увеличился с 13,5 до
18,6 % (Минфин (http://minfin.com.ua/2015/10/12/10088291). – 2015. – 12.10).
***
США снизили прогноз об урожае в Украине. Министерство сельского
хозяйства США в октябре снизило прогноз производства зерновых в
Украине и экспорта в 2015–2016 маркетинговом году на 2,3 и 1,4 % по
сравнению с сентябрьским прогнозом – соответственно до 61,775 млн т
и 35,68 млн т, говорится в сообщении на сайте американского ведомства.
Согласно сообщению, оценка урожая фуражного зерна снижена с
36,775 млн т в сентябрьском отчете до 34,775 млн т в октябре, из которых
кукуруза составит 25 млн т вместо прогнозируемых месяцем ранее 27 млн т.
Прогноз урожая по пшенице повышен на 0,5 млн т – до 27 млн т.
В USDA прогнозируют, что экспорт пшеницы в 2015–2016 МГ составит
15 млн т (сентябрьский прогноз – 13,5 млн т), фуражного зерна – 20,68 млн т,
что на 2 млн т меньше, чем прогнозировалось месяцем раньше. При этом
экспорт кукурузы ожидается на уровне 17 млн т.
По данным Госстата, урожай зерновых и зернобобових культур в стране
в 2014 г. составил рекордные почти 63,8 млн т, в том числе пшеницы –
24,1 млн т, ячменя – 9,04 млн т, кукурузы – 28,45 млн т.
Экспорт зерна из Украины, по предварительным данным Минагропрода,
за 2014–2015 МГ составил 34,805 млн т, в том числе кукурузы 18,837 млн т.
На внешние рынки за прошлый маркетинговый сезон поставлено
11,234 млн т пшеницы, ячменя – 4,46 млн т, других зерновых – 0,28 млн т
(Перший Діловий Телеканал (http://fbc.net.ua/news/). – 2015. – 12.10).
***
За сім місяців 2015 р. Україна експортувала 23,7 тис. т свинини. Про
це повідомили у прес-службі Національного наукового центру «Інститут
аграрної економіки» з посиланням на академіка НААН О. Шпичака.
За словами О. Шпичака, динаміка обсягів експорту м’яса свиней за
останні п’ять років відрізняється нестабільністю.
«Зокрема, у 2011 р. було вивезено 14 тис. т, в 2012 р. обсяг експорту
м’яса свиней зріс майже на 80 % і становив 25 тис. т, а у 2013 р. скоротився
47

проти попереднього року майже втричі – до 8 тис. т. У 2014 р. на експорт
було відправлено 13 тис. т. За сім місяців поточного року – 23,7 тис. т м’яса
свиней», – сказав він.
Також, О. Шпичак повідомив, що основними імпортерами української
свинини є країни СНД.
«У структурі експорту в 2014 р. 72 % займає свіжа або охолоджена
свинина, левову частку якої (99,8 %) споживають країни СНД – Молдова,
Російська Федерація та Білорусь», – сказав він.
Нагадаємо, виробництво м’яса в Україні за півроку скоротилося на 1,4 %
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1509456ukrayina-za-7-misyatsiv-eksportuvala-mayzhe-24-tis-tonn-svinini-do-krayinsnd). – 2015. – 12.10).
***
Станом на 1 жовтня 2015 р. поголів’я великої рогатої худоби в
Україні становило 4 млн 286,6 тис. голів, що на 6,1 % менше, ніж за
аналогічний місяць 2014 р. Про це повідомили у Держстатистики.
Водночас за місяць поголів’я худоби скоротилося на 72,3 тис. голів,
порівняно з даними станом на 1 вересня 2015 р.
Згідно з інформацією відомства, поголів’я корів скоротилося на 5,7 % –
до 2 млн 247,5 тис.тварин, свиней – на 2,8 % – до 7 млн 762,8 тис., овець і кіз
– на 5,1 % – до 1 млн 624,6 тис.
Водночас поголів’я птиці скоротилося на 3,6 % і станом на 1 жовтня
становить 231 млн 130,3 тис.
За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, на кінець
2015 р. поголів’я великої рогатої худоби зменшиться на 12,2 % (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1509381-pogolivyavrkh-v-ukrayini-u-veresni-skorotilosya-na-6-1). – 2015. – 12.10).
***
В Україні протягом січня – вересня 2015 р. зменшилося виробництво
молока на 4,4 % – до 8,4 млн т, порівняно з аналогічним періодом 2014 р.
Про це повідомляє із посиланням на Держстатистики.
За інформацією Держстатистики, найбільші надої молока у січні –
вересні були зафіксовані у Вінницькій обл. – 652 тис. т, що на 1,8 % менше,
ніж у минулому році, Полтавській – 604,6 тис. т, або на 2,6 % менше, ніж у
попередньому році, Житомирській – 459,2 тис. т, або на 2,9 % менше проти
2014 р., Хмельницькій – 458,6 тис. т, що на 4,2 % менше.
При цьому найменше було вироблено молока у Луганській обл. –
169,2 тис. т, або на 19 % менше проти минулого року, Донецькій –
193,4 тис. т, що на 20,2 % менше, ніж торік, Чернівецькій – 222,6 тис. т, або
на 1,3 % менше проти минулого року.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої
території АРК і Севастополя та частини зони проведення АТО.
В Україні протягом січня – серпня 2015 р. зменшилося виробництво
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молока на 4,6 % – до 7,4 млн т, порівняно з аналогічним періодом 2014 р.
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1509441virobnitstvo-moloka-za-9-misyatsiv-vpalo-na-4-4). – 2015. – 12.10).
***
В Україні протягом січня – вересня 2015 р. виробництво яєць
скоротилось на 14,6 % – до 13 млрд 399 млн штук, порівняно з
аналогічним періодом 2014 р., передає Держстатистики.
За інформацією Держстатистики, найбільшу кількість яєць у січні –
серпні було вироблено у Київській обл. – 2 млн 76,1 тис. шт., що на 2,2 %
більше, ніж у минулому році, у Херсонській обл. – 1 млн 289,6 тис. шт., або
на 7,5 % менше, ніж у попередньому році, у Хмельницькій обл. – 1 млн 269,3
шт., або на 17 % менше проти 2014 р.
При цьому найменше було вироблено яєць у Луганській обл. –
105,5 тис. шт., або на 77,2 % менше проти минулого року, у Волинській обл.
– 174,1 тис. шт., що на 1,9 % більше, ніж торік, у Чернігівській обл. –
246,0 тис. шт., або на 0,6 % більше проти минулого року.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої
території АРК і Севастополя та частини зони проведення АТО.
В Україні протягом січня – серпня 2015 р. виробництво яєць скоротилось
на 14,3 % – до 12 млрд 94 млн шт., порівняно з аналогічним періодом 2014 р.
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1509439virobnitstvo-yayets-za-9-misyatsiv-skorotilos-na-14-6). – 2015. – 12.10).
***
Гением экономики в этом году признали шотландского специалиста
по микроэкономике Э. Дитона – «за анализ проблем потребления,
бедности и социального обеспечения». Он стал лауреатом премии
Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти
Альфреда Нобеля, известной также как Нобелевская премия по экономике
(Минфин (http://minfin.com.ua/2015/10/12/10089518/). – 2015. – 13.10).
***
Уровень неравенства во всем мире растет. В настоящий момент
половина мирового состояния находится в руках всего 1 % населения,
согласно данным, представленным в новом отчете.
Количество представителей среднего класса снизилось за счет очень
богатых, согласно новому отчету Credit Suisse, в котором отмечается, что
впервые за все время представителей среднего класса больше в Китае
(109 млн), чем в США (92 млн).
«Благосостояние среднего класса растет более медленными темпами,
чем благосостояние тех, кто относится к классу богатых,» – заявил Т. Тиам,
исполнительный директор Credit Suisse.
Это говорит об изменении докризисной тенденции, в рамках которой
доля состояния среднего класса оставалась сравнительно стабильной с
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течением времени.
В отчете отмечается, что 50 % населения мира имеют всего 3210 дол.
Если у вас 68 800 дол. – то вы входите в число топ-10 %, а самые богатые,
составляющие всего 1 % населения, имеют более 759 900 дол.
В отчете богатство определяется как стоимость активов, включая
недвижимое имущество и инвестиции в фондовый рынок, однако
исключаются долги.
Около 3,4 млрд человек – более 70 % взрослого населения мира – имеют
активы стоимостью менее 10 000 дол. А еще 1 млрд – или пятая доля
населения – имеют активы стоимостью от 10 000 до 100 000 дол.
Оставшиеся 383 млн человек – или 8 % населения – имеют имущество
стоимостью более 100 000 дол. В это число входят около 34 млн долларовых
миллионеров. Около 123 800 человек имеют состояние более 50 млн дол., а
почти
45
000
имеют
более
100
млн
дол.
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2015/10/14/10164693/). – 2015. – 14.10).
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