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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Робоча поїздка до Івано-Франківської області
Президента України П. Порошенка
21 жовтня в рамках робочої поїздки до Івано-Франківської області
глава держави ознайомився з роботою ПАТ «Івано-Франківськцемент»,
зустрівся з активістами громадських організацій, які контролюють стан
проведення ремонтних робіт на прикарпатських дорогах, узяв участь у
церемонії закладення капсули під будівництво футбольного стадіону зі
штучним покриттям в обласному центрі, поспілкувався з професорськовикладацьким складом та студентами Івано-Франківського національного
технічного університету нафти й газу.
Зокрема, під час спілкування з колективом ПАТ «ІваноФранківськцемент» П. Порошенко підкреслив, що задля відновлення
економіки країни необхідне встановлення миру. «Тільки за часів миру ми
можемо відновлювати економіку, промисловість», – наголосив він.
Президент також висловив переконання в необхідності зменшення
податкового навантаження на заробітну плату. Це виведе її з тіні й дасть
можливість збільшити купівельну та економічну спроможність населення,
зауважив глава держави.
Голова правління ПАТ «Івано-Франківськцемент» М. Круць ознайомив
П. Порошенка з технологією виробництва цементу сухим способом на основі
нових енергоефективних та екологічно безпечних технологій. Він також
продемонстрував Президенту роботу центру управління технологічними
процесами підприємства.
Довідково. ПАТ «Івано-Франківськцемент» входить у двадцятку
найкращих (найтехнологічніших) цементних виробництв світу. Кожна
четверта тонна українського цементу виробляється на цьому підприємстві.
Також П. Порошенко поспілкувався з представниками громадських
організацій, які контролюють будівництво дороги державного значення
Н-09 Мукачеве – Львів, та ознайомився з перебігом робіт. «Ваша справа –
контролювати. Влада – ваші партнери, щоб усі закупівлі і тендери
відбувалися прозоро», – зазначив глава держави. Президент додав, що була
проведена перевірка витрат на будівництво доріг і вже сьогодні можна
стверджувати про зменшення витрат на 11 % на погонний метр.
Президент наголосив, що для розвитку будь-якої країни важливе
будівництво інфраструктури та доріг, наголосивши, що Прикарпаття має
розвивати свій туристичний і транспортний потенціал. «Цього року ми
ставимо
пріоритетом,
щоб
відбудувати
дорожню
мережу
на
Іванофранківщині», – сказав глава держави. Президент наголосив, що за
останній рік значно збільшилася кількість туристів, які приїжджають в
Україну, і якісна інфраструктура, у тому числі дороги, відіграють
надзвичайну роль у розвитку регіону. За словами глави держави, понад 800
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млн грн було виділено на ремонт доріг Карпатського регіону.
Начальник служби автомобільних доріг в області В. Буджак ознайомив
главу держави з перебігом дорожніх робіт на ділянці шляху.
Крім того, Президент П. Порошенко в Івано-Франківську взяв участь у
церемонії початку будівництва футбольного стадіону зі штучним покриттям
для дитячо-юнацького та аматорського футболу, який буде зведено за
програмою УЄФА «Хет-трік». Разом з юними футболістами, майбутніми
професійними спортсменами, глава держави заклав капсулу у фундамент
майбутнього стадіону. «Я приїхав сюди, щоб потиснути руку майбутнім
спортсменам і гарантувати, що, як би важко не було, ми робитимемо все, щоб
розвивати спорт», – заявив глава держави.
Президент наголосив, що нині влада кардинально змінила підхід до
розвитку спорту в державі та робить акцент на створенні необхідних для
тренування спортсменів умов в усіх куточках країни. «Маємо будувати
стадіони в обласних центрах, в містах, де їх немає. І ці стадіони мають бути зі
штучним покриттям, сучасні, з добрим освітленням, добрими умовами для
спортсменів і тренерів. Там, де діти зможуть навчатися спорту на
європейському і світовому рівні, – сказав глава держави. – Раніше кошти
йшли будь-куди, але не в регіони України. Зараз, після обрання нового
голови ФФУ, ми кардинально змінили напрями використання грошей УЄФА.
Ми більше не будуємо будинків, бо це неправильно, і в умовах, коли немає
бюджетних коштів або коли їх недостатньо, було прийнято рішення –
сконцентрувати кошти на створенні можливості розвитку місць для
тренування українських дітей. Причому не у Києві, Львові, Дніпрі чи
Харкові, де є стадіони, що були побудовані до Євро-2012».
Президент висловив упевненість, що завдяки реалізації спеціальної
програми «Хет-трік» за декілька місяців поля, подібні до тих, що вже
відкрито у Вишневому й закладено в Івано-Франківську, будуть споруджені в
інших містах.
Глава держави висловив побажання, щоб уже в найближчому
майбутньому українці споглядали і вболівали лише за спортивні перемоги.
«Ми всі хочемо, щоб перемоги були тільки спортивні, щоб нарешті в нашу
країну прийшов мир і ми могли щиро радіти перемогам українців у футболі,
шахах, різних видах спорту», – сказав Президент.
Під час зустрічі з професорсько-викладацьким складом та
студентським активом Івано-Франківського національного технічного
університету нафти й газу П. Порошенко наголосив, що Україні необхідно
відновити нафтогазову галузь. «Дуже покладаюся не тільки на можливості
нафтогазовидобувної галузі, але і на вчених», – підкреслив Президент.
Зокрема, важливо повернути українські шельфові родовища, включаючи
Одеське та Безіменне. Глава держави також відзначив необхідність
визначення можливості використання свердловин, що за традиційними
технологіями нібито вже вичерпали свій ресурс, та наукових розробок з
енергозбереження.
Глава держави зазначив, що за майже 50 років у закладі підготовлено
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близько 50 тис. кваліфікованих фахівців. Президент акцентував увагу на
нових завданнях, які стоять перед випускниками інституту, – забезпечення
енергозбереження, енергетичної незалежності від російського газу та
диверсифікації джерел енергопостачання.
П. Порошенко нагадав, що до 2013 р. частка Росії в імпорті газу в
Україну становила понад 90 %. «Кожен жовтень та листопад ми сиділи на
гачку і думали, що ще Путін вичавить з України, з прогнилої та корумпованої
української влади», – зазначив Президент. П. Порошенко підкреслив, що
минулої зими за допомогою європейських партнерів Україна
продемонструвала, що не дасть більше себе шантажувати.
Також слід зазначити, що, відповідаючи на запитання представників
ЗМІ в Івано-Франківську, Президент наголосив, що нині немає необхідності в
оголошенні мобілізації. Глава держави нагадав, що чергову хвилю мобілізації
було завершено у вересні. «Нам нарешті вдалося припинити вогонь. Режим
припинення вогню працює», – наголосив Президент.
Утім, глава держави зазначив, що Збройні сили мають бути напоготові.
«У разі виникнення загроз ми публічно про це оголосимо», – сказав про
мобілізацію Президент.
Також П. Порошенко повідомив, що до кінця року відбудеться
черговий призов до лав Збройних сил, але новобранці не направлятимуться в
зону антитерористичної операції (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. –21.10).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Ю. Якименко, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Оппозиционный блок на финише
избирательной кампании в Украине
Одним из факторов, определяющих особенности избирательной
кампании Оппозиционного блока и исход выборов для этой политической
силы, является снижение уровня электоральной поддержки провластных
партий, в первую очередь партии «Блок Петра Порошенко “Солидарность”»,
чей совокупный рейтинг по стране не превышает 16 %. При этом поддержка
«Солидарности» несколько выше в западных и центральных областях и
относительно невысока на Юге и Востоке Украины.
Это обстоятельство дает повод представителям оппозиции рассчитывать
на относительно высокую поддержку в южных и восточных областях,
отчасти в центре – их традиционном электоральном поле, а также на
положительную динамику их рейтинга, что может стать существенным
фактором возможного переформатирования политического поля после
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выборов.
По мнению некоторых экспертов, политический кризис, связанный с
отношениями внутри парламентской коалиции, может стать прологом к
роспуску Верховной Рады и досрочным парламентским выборам. Таким
образом, предпосылки для «реванша» Оппозиционного блока и других
политических сил, созданных выходцами из Партии регионов, формируются
уже сегодня.
Отметим в связи с этим, что, по словам некоторых наблюдателей,
руководство Оппозиционного блока приняло решение не распускать
избирательные штабы после местных выборов, начав подготовку к
внеочередной парламентской избирательной кампании.
По прогнозам экспертов, уровень поддержки Оппозиционного блока на
местных выборах может оказаться наивысшим в Николаевской, Одесской,
Запорожской и Днепропетровской областях, где в местных органах власти
представители Блока П. Порошенко, скорее всего, окажутся в меньшинстве.
Такая ситуация дала повод некоторым СМИ, говоря о «неоднозначной
картине» политических предпочтений избирателей на Востоке и в Центре
Украины, заявлять о сговоре властей с силами, которые недавно
поддерживали «сепаратистские настроения», в результате чего в органы
местной
власти
попадут
«осколки»
Партии
регионов
(http://ru.tsn.ua/politika/socopros-pokazal-chto-na-vostoke-ukrainy-na-mestnyhvyborah-pobedyat-oskolki-partii-regionov-506109.html).
«Клонами» Партии регионов назвал такие объединения, как
Оппозиционный блок, «Відродження», «Наш край», Партия развития, Партия
местного самоуправления и другие, политолог А. Палий. По его мнению,
участие в местных выборах для бывших «регионалов» – шанс снова
оказаться во власти. «С одной стороны, это ноу-хау Партии регионов, а с
другой – реакция на персональный запрос от бывших “регионалов” пройти во
власть от какой-угодно политической силы», – подчеркивает эксперт.
Характерно, что часть представителей украинского политикума прямо
называют сегодня Оппозиционный блок главной партией сепаратистов
Востока Украины, через структуры которого они постараются попасть в
органы власти.
Как заявил недавно представитель депутатской фракции «Народный
фронт» А. Левус, Оппозиционный блок является политическим
правопреемником Партии регионов, которая породила сепаратизм, и
фактически пятой колонной Российской Федерации, поэтому его смело
можно называть «оккупационным блоком». Кроме того, А. Левус считает,
что правоохранительные органы должны тщательно присмотреться к
деятельности бывших «регионалов», многие из которых сегодня входят в
Оппозиционный блок, поскольку именно депутаты от ПР во время так
называемой «русской весны» голосовали на заседаниях местных советов за
отделение от Украины и проведение референдума на Донбассе.
Обозреватели напоминают, что согласно результатам недавнего опроса
Института исследований регионального развития, среди городов, в городские
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советы которых пройдут представители Оппозиционного блока, в частности,
Запорожье, Харьков, Мариуполь, Днепропетровск.
Так, в Запорожье в городской совет, по прогнозам специалистов,
попадают шесть партий: Оппозиционный блок, «Солидарность», УКРОП,
«Наш край», «Батьківщина» и «Самопоміч».
Могут попасть представители Оппозиционного блока и в областной
совет. «В облсовет есть шансы пройти Оппозиционному блоку в силу
влияния “Запорожстали”. Также президентские силы БПП “Солидарность” и
партия “Наш край” будут пытаться закрепиться. Есть еще неплохие шансы у
“Батьківщини”», – отмечает политолог К. Бондаренко.
Кроме того, отметим, что одним из главных претендентов на пост
городского головы Запорожья является В. Буряк, которого политологи
называют «человеком Ахметова», подчеркивая, что Оппозиционный блок не
представил в Запорожье своего кандидата в меры, чтобы не повлиять на его
шансы.
Более половины депутатских мандатов разделят представители
оппозиции с партией «Наш край» и «Відродження» в горсовете Харькова.
А фаворитом кампании по выборам харьковского мера сегодня называют
Г. Кернеса, которого выдвигает партия «Відродження».
При этом, как подчеркивает экс-народный депутат И. Богословская, все
бывшие депутаты Харьковского местного совета от Партии регионов
принимают участие в местных выборах по спискам «Відродження».
И. Богословская уверена, что Оппозиционный блок сознательно не проявляет
активности на выборах в Харькове, предварительно договорившись с
партией «Відродження».
В свою очередь Оппозиционный блок заявляет о непрекращающихся
попытках властей сорвать участие оппозиции на выборах в Харьковской
области. Как известно, Харьковская областная избирательная комиссия
отказала этой политической силе в регистрации, несмотря на требования
ЦИК зарегистрировать «оппозиционеров» и отмену постановления
облизбиркома об отказе в регистрации кандидатов от Оппозиционного блока
в Харьковский областной совет. Кроме того, как подчеркнул юрист
Оппозиционного блока А. Мартин, жалобу Оппозиционного блока
относительно решения Харьковского окружного админсуда, которым была
поспешно дана оценка о законности отказа в регистрации кандидатов от
Оппозиционного блока в области, рассмотрел Харьковский апелляционный
административный суд.
В партии такое решение облизбиркома назвали политическим.
В Оппозиционном блоке считают, что такая позиция местного избиркома
связана с давлением местной власти, в частности главы областной
государственной администрации И. Райнина. «Есть конкретные
руководители у всего этого процесса нашей нерегистрации. Все сходится в
кабинет главы областной государственной администрации», – утверждает
представитель партии М. Добкин.
В обнародованном пресс-службой Оппозиционного блока заявлении
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говорилось, что этот отказ, «если он станет окончательным, останется
несмываемым пятном на украинской демократии, превратив в фарс весь
избирательный процесс осени 2015 г.». «Череда препятствий, устроенных
подконтрольными областной и городской властям структурами, ведет к тому,
что выборы в одной из самых крупных областей страны будут проведены без
оппозиции», – говорится в заявлении.
«Власть продолжает привлекать все возможные ресурсы, чтобы
помешать оппозиции и лишить значительное число сторонников
Оппозиционного блока их конституционного права отдать голоса той
политической силе, которой они действительно доверяют», – заявили в
Оппозиционном блоке.
«Регистрация Харьковской областной организации Оппозиционного
блока не проведена, управление юстиции продолжает затягивать процесс
исполнения решения суда. Цель одна – отстранение оппозиции от участия в
выборах на территории Харьковской области, где оппозиция имеет
значительную, примерно 50-процентную поддержку. Но Харьковская
область не исключение. Власть принимает решение об отказе регистрации
кандидатов от оппозиции для участия в выборах и в других регионах, где
предварительно также лидирует оппозиция, например в Бердянске», –
комментирует ситуацию оппозиционный министр юстиции Ю. Котляров.
«Власть отказывает включать представителей оппозиции в состав
избирательных комиссий – в результате оппозиция лишается возможности
контролировать процесс подсчета голосов. Власть способствует нарушению
порядка проведения предвыборной агитации, в том числе принципа равных
условий и возможностей кандидатов для проведения массовых мероприятий,
предоставления одинаковых печатных площадей и эфирного времени на
радио и телевидении. Имеют место угрозы и давление на оппозиционных
кандидатов, нападения на активистов Оппозиционного блока при полном
бездействии власти. Нам становятся известны факты использования
админресурса и даже бюджетных средств для продвижения провластных сил
на выборах. И это далеко не полный список», – заявляет политик.
Отметим, что, по мнению представителей организации «Опора», в
случае с отказом в регистрации Оппозиционному блоку речь идет не только о
злом умысле, но и об архаичной избирательной системе. «Начало всей этой
ситуации было заложено в сильно бюрократизированной процедуре
прохождения
регистрации
любыми
политическими
партиями,
общественными
объединениями,
которые
в
Украине
сильно
забюрократизированы. Поэтому, когда Оппозиционный блок приступил к
регистрации и упустил некоторые бюрократические моменты, понятно, что
управление юстиции ему отказало на абсолютно законных основаниях.
Другое дело, что эти законные основания, с точки зрения мировой практики,
являются отсталыми и архаичными», – отмечает представитель «Опоры»
В. Шевчук.
Напомним, ранее обеспокоенность отказом в регистрации Харьковской
областной организации Оппозиционного блока выразил Комитет по
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мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы, призвавший главное
территориальное управление юстиции в Харьковской области оперативно
зарегистрировать областную организацию партии, чтобы дать ей
возможность участвовать в местных выборах в Харьковской области.
«Демократические принципы требуют, чтобы избиратели могли сделать свой
выбор из как можно более широкого диапазона политических альтернатив.
Отстранение партии от участия в строго административных основаниях
противоречит таким принципам», – говорилось в сообщении комитета.
Некоторые наблюдатели в проблемах с участием Оппозиционного блока
в выборах в Харькове видят итоги договоренностей между Г. Кернесом и
М. Добкиным. «Совершенно очевидно, что Добкин договорился с Кернесом,
что они играют в первый тур победы Кернеса. Поэтому если бы пошел
Оппозиционный блок, то Кернес в этой ситуации должен был бы разделить
свои голоса с Оппозиционным блоком – у них одна электоральная площадка.
Поскольку они хотят оставить контроль за Харьковом, то по городу – это
полностью договор. Нужно понимать, что Кернес и Добкин неразделимы и
неразличимы», – заявляет И. Богословская.
В Оппозиционном блоке такую позицию И. Богословской по отношению
к партии связывают с тем, что ее дочь является советником главы
Харьковской ОГА И. Райнина.
Как заявляет политик, стоит разделять ситуацию с Оппозиционным
блоком в городе и области. В первом случае – это некие договоренности
Г. Кернеса и М. Добкина. Во втором – нежелание других игроков, в
частности Администрации Президента, пускать Оппозиционный блок на
выборы в области. При этом И. Богословская отмечает, что договоренности
между
Г. Кернесом и М. Добкиным вызвали конфликт внутри Оппозиционного
блока. «Добкин в Оппозиционном блоке является кандидатурой от Ахметова,
и та часть блока, которая рассматривает длинную политику, возмущена тем,
что в результате этого договора Харьков, как электоральная емкость, потерян
для них. Они не смогут предъявить эти голоса в больших политических
торгах», – считает И. Богословская.
В то же время М. Добкин существование конфликта внутри
Оппозиционного блока опровергает. «Эта тема исходит из недр
Администрации Президента, именно там ее разработали вместе с Райниным.
Или, может, она исходит из обладминистрации, а АП ее поддерживает, тем
самым показывая, что они якобы не имеют отношения к тому, что
Оппозиционному блоку не дают зарегистрироваться», – заявляет он.
Оппозиционный блок среди лидеров также в Мариуполе, где помимо его
представителей в горсовет пройдут члены партий «Солидарность», «Наш
край» и УКРОП. По некоторым оценкам, за кандидатов в депутаты в
мариупольский горсовет от Оппоблока могут проголосовать около
80 % избирателей.
Как отмечают некоторые украинские СМИ, сегодня в Мариуполе идет
активное продвижение кандидата в меры В. Бойченко, которого также
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связывают с Р. Ахметовым. При этом директор по персоналу и социальным
вопросам Меткомбината им. Ильича В. Бойченко значительно опережает
своих конкурентов по присутствию в местном медиа-пространстве. Среди
комментариев по ситуации в Мариуполе нередки мнения, что центральная
власть специально создает условия для удачного участия в местных выборах.
В частности, упоминается о политических скандалах с участием
представителей БПП и Оппозиционного блока. Некоторые СМИ напоминают
о появившейся недавно информации о том, что главный конкурент
В. Бойченко, кандидат в мэры Ю. Тернавский, гендиректор пищевого
холдинга ТМ «Азов продукт» и сети аптек «Азовфарм», якобы предложил
крупную взятку представителям БПП «Солидарность» за то, чтобы
представлять этот блок на местных выборах.
Обозреватели отмечают, что специфика Мариуполя заставляет
центральную власть решать вопрос формирования возможности
взаимодействия парламентской коалиции и оппозиции, несмотря на ее
«региональное прошлое», на основе борьбы против общего внешнего
противника. В этом смысле опыт Мариуполя сможет быть использован для
построения модели развития для других районов Донбасса после окончания
конфликта.
Также можно допустить, что будущая победа Оппозиционного блока в
Мариуполе является условием возможного соглашения между П. Порошенко
и Р. Ахметовым для формирования противовеса ФПГ «Приват»
И. Коломойского, разногласия которого с действующей властью часто
проявлялись в последнее время. Значительная часть промышленных
предприятий Донбасса находится в полной или частичной собственности
группы СКМ – ближайшего соперника «Привата». «Мариуполь стал
водораздельным рубежом не только в противостоянии агрессии России и
сепаратизму, но и в войне корпораций за будущий контроль над
промышленностью Донбасса. И в этой войне действующая власть, судя по
всему, поставила на группу “Метинвест”, финансовые активы которой могут
пригодиться в восстановлении Донбасса», – отмечает издание «Восточный
фарватер» (http://farwater.net/politika/pochemu-pobeda-oppozicionnogo-bloka-vmariupole-vygodna-kievu), констатируя, что условия для перехода
значительной части мариупольского электората на сторону Оппозиционного
блока уже созданы.
В то же время вопрос о способности этой партии обеспечить
прозрачность местного самоуправления в Мариуполе остается открытым,
резюмирует издание.
В прессе также звучат утверждения о сотрудничестве Блока
П. Порошенко и Оппозиционного блока в ходе избирательной кампании в
Днепропетровске. Причем можно констатировать, что подобного рода
обвинения в адрес власти сегодня выглядят спланированной медиа-атакой
против Президента, предпосылками которой стали проблемы в
парламентской
коалиции
и
противостояние
П.
Порошенко
и
И. Коломойского.
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«Перед угрозой потери Днепропетровска БПП согласен на все, даже на
союз с Оппозиционным блоком. Конечно, украинская политика знала много
случаев резкой смены политического курса, но такой вопиющей не было
давно. Недавние ярые оппоненты, БПП, проведший успешные выборы на
фоне борьбы с “регионалами”, и Оппозиционный блок, который настойчиво
кричит о своей оппозиционности всему, что происходит в Украине, вдруг
решили объединиться в Днепропетровске», – пишет политолог А. Шулика.
По его словам, в избирательных комиссиях Днепропетровска
большинство составляют представители Оппозиционного блока и БПП,
которые вместе принимают решения. К ним также присоединились и
представители «Самопомочі». «Могу предположить, что слишком много
коррупционных схем сегодня завязаны в Днепропетровске. И в Киеве
настолько боятся их потерять, что готовы поддержать кого угодно, лишь бы
потоки денег не иссякали», – отмечает политолог.
Эксперты подчеркивают, что Днепропетровщина станет одной из самых
проблемных областей на выборах. Главными конкурентами здесь станут
И. Коломойский и А. Вилкул – бывший «регионал», который в 2010–2012 гг.
возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию, а сейчас входит в
парламенскую фракцию партии «Оппозиционный блок».
Против команды Оппозиционного блока в Днепроптровске выступает
контролируемый И. Коломойским УКРОП, а конкуренцию А. Вилкулу в
борьбе за пост мера составит депутат Б. Филатов.
По прогнозам главы Центра прикладных политических исследований
«Пента» В. Фесенко, борьба за контроль здесь будет очень жесткой: «Это
будет война в полном смысле. Для обоих (Вилкула и Филатова) это базовый
регион, вотчина».
Как подчеркивают наблюдатели, избирательная кампания в области
стартовала задолго до отведенного законом срока и уже сейчас можно
сделать вывод, что она будет самой грязной в стране.
Среди красноречивых эпизодов этой кампании появление в
Днепропетровске листовок от имени В. Януковича с призывом поддержать
на выборах А. Вилкула и Оппозиционный блок, а также превратить
Днепропетровщину в «новый Донбасс».
По словам главы областного штаба Оппозиционного блока в
Днепропетровской области, народного депутата Д. Колесникова, эти
листовки – дело рук их политических оппонентов. «Мы не имеем никакого
отношения к этим провокационным листовкам, и то, что там написано,
является абсолютной ложью. Их создание и распространение четко
характеризует беспринципность наших оппонентов. Из-за того, что те же
персонажи с черниговского 205 округа принимают участие в выборах в
нашем городе, избирательная кампания в Днепропетровске по уровню грязи
уже начинает напоминать Чернигов», – заявил Д. Колесников.
«Мы словно вернулись в 2010 год. Используются те же приемы –
админресурс, угрозы увольнения бюджетников и непродления контрактов на
предприятиях, подкуп избирателей, черный пиар», – отмечает С. Жолудев,
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глава
представительства
Комитета
избирателей
Украины
в
Днепропетровской области.
Также С. Жолудев подчеркивает, что сейчас проукраинским силам
нечего противопоставить А. Вилкулу и Оппозиционному блоку. При этом, по
его мнению, УКРОП, несмотря на свою мощную и дорогостоящую
избирательную кампанию, вряд ли покажет серьезный результат в области.
То, что нынешние местные выборы руководство Оппозиционного блока
рассматривает как возможность возвращения и укрепления во власти,
отчасти подтверждается планами о его скором переименовании, а также
рядом «программных» заявлений руководства партии, призванных показать
избирателям серьезность ее политических намерений.
Эксперты констатируют, что Оппозиционный блок в своей агитации
стремится расставлять акценты на макроэкономических вопросах. Указывая
на общую негативную динамику экономического развития и проблему
неблагоприятного инвестиционного климата в стране, партия также будет
актуализировать проблемы кризисного положения промышленности, потери
экспортных рынков и т. д. Такая риторика логично обусловлена
актуальностью этой проблематики для жителей индустриальных регионов
Юго-Востока Украины, где находится основная электоральная ниша партии,
на которую, впрочем, всерьез претендуют также другие политические силы,
собравшие под своими знаменами в том числе и бывших представителей
Партии регионов. Именно этот факт в ближайшее время будет оставаться
одним из главных аргументов их политических оппонентов в электоральном
соперничестве.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
У Верховній Раді запропонували силовим структурам не відкривати
даних про використання публічних коштів, у зв’язку з агресією з боку
Російської Федерації. Про це йдеться в законопроекті Верховної Ради
України № 3302, зареєстрованому 9 жовтня народними депутатами
І. Вінником і В. Кривенком, передає УНН.
Проектом закону пропонується доповнити розд. II «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про відкритість використання
публічних коштів» доповнити новим пунктом. «Інформація про
використання публічних коштів, що згідно з цим Законом підлягає
оприлюдненню (силовими структурами України. – Прим. ред.) подається для
оприлюднення відповідно до законодавства після завершення особливого
періоду», – ідеться в п. 1.1.
Законопроектом пропонується не оприлюднювати інформацію про
використання публічних коштів відомствами Міноборони, МВС, СБУ, РНБО,
НГ, ДПСУ та ДСНС. У пояснювальній записці йдеться про те, що мета
прийняття законопроекту обумовлена збройною агресією з боку РФ.
«Докладна інформація про всі заплановані та здійснені видатки, включаючи
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інформацію про господарські договори та стан їх виконання,
оприлюднюватиметься органами сектору безпеки і оборони України в
повному обсязі згідно з вимогами цього Закону лише після завершення
особливого періоду, обумовленого збройною агресією Російської Федерації»,
– ідеться в пояснювальній записці до проекту закону.
Додамо, що до переліку відомств, які, згідно із внесеним до ВР
законопроектом № 3302, не мають повідомляти про використання публічних
коштів, також віднесено державні служби зовнішньої розвідки України та
Спеціального зв’язку й захисту інформації України (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 21.10).
***
У ВР України пропонують дозволити споживачам знімати відео і
фотографувати в закладах торгівлі.
На сайті ВРУ опублікували законопроект № 3326 «Про внесення змін до
Закону України “Про захист прав споживачів” (щодо права споживачів на
фото- і відеозйомку у місцях продажу товарів)», у якому пропонується
дозволити громадянам і громадським організаціям здійснювати фото- і
відеозйомку в торгових точках, повідомляє УНН.
«Однак під час захисту прав споживача, як правило, виникають
проблеми із документальним доведенням самого факту порушення прав –
виробники і продавці товарів, виконавці робіт і надавачі послуг часто
заважають, а інколи прямо забороняють фото- та відеофіксацію порушень...
Також законопроектом пропонується надати громадським організаціям
споживачів (об’єднанням споживачів) право фото- і відеозйомки з метою
забезпечення доказів у місцях продажу (надання) товарів, робіт, послуг,
кредитів, позик тощо, крім випадків, встановлених законом», – ідеться в
пояснювальній записці до законопроекту.
Пояснювальна записка повідомляє, що таке право потрібне для
забезпечення документальних доказів у процесі захисту порушених прав
споживачів (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 21.10).
***
У Верховній Раді України відбувся експертний круглий стіл на тему:
«Відкритість влади через доступ до публічної інформації».
Промовці звернули увагу, зокрема, на те, що підґрунтя чинному
законодавству в цій сфері було закладено прийняттям у Верховній Раді
України Закону «Про доступ до публічної інформації», який було ухвалено
13 січня з подальшим набранням чинності 9 травня 2011 р.
Як зазначалося під час заходу, законодавча база доступу до інформації,
розпорядником якої є структури державної влади, протягом майже
4,5-річного існування виявила як позитивні моменти, так і недоліки.
Абсолютною перевагою нормативної бази України перед іншими
державами присутні одностайно назвали термін виконання запиту, який
12

становить у нашій державі п’ять робочих днів, тоді як в інших державах він
значно довший (у Великій Британії, наприклад, 20 днів). Наголошувалося
також, що в деяких країнах ЄС відповідні закони подекуди навіть
ігнорувалися чиновниками на місцевому рівні.
Присутні взяли також до уваги наведену доповідачами статистику,
відповідно до якої Україна сьогодні посідає 19 місце у світі за ступенем
відкритості й прозорості владних структур, тоді як деякі європейські країни
за цим показником входять лише до третьої – п’ятої сотні.
Акцентуючи увагу на подальших перспективах розвитку законодавства в
цій сфері, учасники заходу підкреслили, зокрема, необхідність більш чіткого
правового визначення статусу та повноважень державних службовців, які
працюють із запитами на інформацію. Зазначалося також, що уваги
потребують питання конкретизації застосування законодавчих норм у різних
сферах діяльності владних структур. «Практика використання закону про
доступ до публічної інформації істотно випереджає нормотворчу активність в
цій галузі», – зазначалося під час засідання (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 20.10).
***
МВФ может приостановить финансирование Украины.
Международный валютный фонд готов разорвать сотрудничество с
Украиной, если парламентский Комитет по вопросам налоговой и
таможенной политики внесет в Верховную Раду свой проект налоговой
реформы. Об этом заявила глава комитета Н. Южанина, которая встретилась
с постоянным представителем фонда в Украине Ж. Ваше, сообщает «РБКУкраина».
«Он пришел с категорическим заявлением и рекомендовал не вносить в
парламент на регистрацию законопроект с изменениями в Налоговый кодекс,
иначе МВФ будет вынужден сделать заявление, что концепция не
согласовывается с принятыми ранее решениями и программа будет
приостановлена», – рассказала Н. Южанина.
Комитет разработал свою версию налоговой реформы, в то время как
Минфин до сих пор не предоставил соответствующий законопроект.
По подсчетам Минфина, комитетская реформа обойдется бюджету
потерями в объеме более 200 млрд грн. Депутаты предлагают значительное
сокращение налоговых ставок, переформатирование налоговых органов и
автоматизацию процессов. Правительственная версия, согласно презентации,
предполагает установить большинство ставок на уровне 20 %. Эти изменения
чреваты снижением доходов бюджета на 60 млрд грн (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 21.10).
***
У Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи триває робота над
пропозиціями до проекту Державного бюджету України на 2016 рік.
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Голова комітету М. Томенко повідомив, що комітет вивчає пропозиції з
природоохоронної тематики, питань плати за надрокористування,
чорнобильських справ і решти предметів відання з метою забезпечення
належного фінансування.
У контексті цієї роботи 19 жовтня 2015 р. відбулася робоча зустріч
М. Томенка і в. о. голови Держводагентства І. Овчаренко, яка поінформувала
про бюджетні пропозиції очолюваного нею відомства. У свою чергу
М. Томенко зазначив, що комітет всіляко сприятиме задоволенню нагальних
потреб фінансування водогосподарського комплексу країни (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 21.10).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону
«Про амністію у 2015 році».
Законопроектом № 2118 пропонується визначити правові основи
звільнення за амністією осіб від відбування кримінального покарання,
механізм взаємодії кримінально-виконавчої служби з органами державної
влади та органами місцевого самоврядування.
Як повідомили інформаційному управлінню в секретаріаті комітету,
проаналізувавши законопроект, члени комітету підтримали законопроект,
прийняття якого дасть змогу зменшити чисельність осіб, які відбувають
покарання в місцях позбавлення волі та не становлять значної суспільної
небезпеки, сприятиме покращенню побутових умов тримання засуджених і
зменшить витрати держави на утримання засуджених у виправних закладах
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 20.10).
***
Під час круглого столу в Комітеті з питань промислової політики
та підприємництва обговорено тему: «Нові горизонти для розвитку
України: інновації та цифрова економіка».
У рамках теми заходу, який комітет провів за участі провідного експерта
Кремнієвої долини, професора Стенфордського університету Бартона Лі,
учасники мали можливість почути думку експерта та висловити власну
позицію щодо таких аспектів, як цифровий порядок денний для українських
підприємств, інноваційна культура в Кремнієвій долині та Європі,
можливості розвитку підприємництва в Україні, роль університетів у процесі
розвитку підприємництва.
У свою чергу народний депутат України А. Геращенко вказав на
стримуючий чинник розвитку як ІТ-індустрії, так і всіх інших галузей –
корупцію. «Поки корупція буде найвигіднішим бізнесом в Україні, поки буде
вигідно продавати посади та експлуатувати державні підприємства на
користь бізнесменів – у нас не буде розвитку економіки», – пояснив він.
Натомість, парламентар порадив концентрувати зусилля на створенні
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законодавчої бази для боротьби з корупцією, а також залученні кадрів, які
виконували б свої повноваження належним чином.
Голова комітету В. Галасюк наголосив, що на сьогодні існує колосальна
ізоляція між владою, суспільством і бізнесом, у той час як між ними має бути
тісна взаємодія. На переконання голови комітету, для цього держава має
діяти не як жорсткий регулятор, а забезпечувати сприятливі умови для
приватного сектору економіки (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 20.10).
***
У Комітеті з питань правової політики та правосуддя відбулася
зустріч із представниками проекту USAID «Справедливе правосуддя».
Під час заходу обговорювалися питання вдосконалення системи
правосуддя в Україні шляхом упровадження медіації (позасудової процедури
вирішення спорів) та доцільності її законодавчого регулювання, світового
досвіду медіації, практики застосування медіації в судах, ролі медіації в
позасудовому врегулюванні спорів, виконання медіаційних угод тощо.
Народний депутат Д. Сторожук зауважив, що частиною судової реформи
є медіація як процедура, альтернативна судовому розгляду, вона має прийти
в нашу державу природним шляхом, а не бути насадженою. За його словами,
зареєстровані в парламенті законопроекти про медіацію (№ 2480, 2480-1)
мають деякі вади – у них відсутні певні важелі та запобіжники, які
сприятимуть упровадженню медіації в життя. До того ж в Україні є ризик
невиконання медіаційних угод. На думку народного депутата, основне
питання в цьому процесі – це створення умов для того, щоб медіація була
реалістичною.
Експерт проекту USAID «Справедливе правосуддя» Б. Марш детально
зупинився на трьох моделях здійснення медіації в кримінальних справах, які
існують у світі, і на потребі внесення змін до законодавства в разі обрання
деяких з цих моделей. Крім того, експерт розповів про досвід застосування
медіації в адміністративних справах. Так, за рішенням уряду Великої
Британії в разі виникнення спору, у якому однією із сторін є держава, а інша
сторона в такій справі просить провести медіацію, держава має погодитися
на це. З урахуванням досвіду іноземних країн, експерт звернув увагу на те,
що передбачення можливості застосування в Україні медіації в кримінальних
і адміністративних справах є політичним питанням, адже практично це є не
тільки можливим, а й корисним для держави.
Наводячи приклади інших країн, Б. Марш зазначив, що не завжди
кількість здійснених медіацій залежить від її законодавчого врегулювання.
Крім того, зауважив експерт, за статистикою кількість скарг на дії медіаторів
є дуже низькою.
Учасники зустрічі, підсумовуючи, наголосили на необхідності розвитку
медіації в Україні та висловилися за продовження подальшої співпраці
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 21.10).
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***
Голова Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич узяла участь у
дебатах щодо міграції на 133-й асамблеї Міжпарламентського союзу в
Женеві. Мета участі української делегації в дебатах – пояснити світові, з
якими викликами стикаються внутрішньо переміщені особи через конфлікт
на Донбасі, підтримуваний Росією.
«Люди продовжують залишати окуповані території, незважаючи на
припинення вогню. Кількість внутрішньо переміщених осіб на сьогодні
становить близько 1,5 млн, більшість з яких вихідці зі східних областей, де
терористи стають на заваді владі у забезпеченні потерпілого населення
водою, їжею та ліками», – наголосила у своєму виступі на асамблеї
Л. Гриневич.
Також голова комітету поінформувала присутніх про те, як події на
Донбасі призводять до втрат України, зазначивши, що 66 % внутрішньо
переміщених осіб становлять жінки, 31 % – діти. На думку Л. Гриневич, ці
групи є найбільш вразливими й потребують особливого захисту з боку
держави, включаючи психологічну підтримку фахівців і допомогу в пошуку
роботи.
Л. Гриневич зазначила, що особливу увагу держава спрямовує на захист
дітей та жінок, які перебувають у зоні АТО, у тому числі від вибухових
речовин, залишених терористами. У цьому неоціненну підтримку, за словами
голови комітету, надає Україні міжнародна організація UNICEF.
На завершення свого виступу голова комітету нагадала присутнім
представникам країн-учасниць про те, що Верховною Радою України було
прийнято Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб», який було підготовлено за співпраці з Радою Європи, та
подякувала за підтримку міжнародної спільноти (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 21.10).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко відзначив медаллю «Захиснику Вітчизни»
208 військовослужбовців Збройних сил України. Відповідний указ
підписано в середу, 21 жовтня.
Нагороджено військових, які в період із січня по серпень 2015 р. брали
участь у бойових діях поблизу Щастя, Станиці Луганської, Авдіївки,
Мар’їнки, Пісок, Опитного, Водяного та Дебальцевого. У результаті зіткнень
з бойовиками вони отримали поранення (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 21.10).
***
Президент України П. Порошенко зустрівся зі студентами,
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викладачами та засновниками Української Академії Лідерства.
Президент привітав 39 студентів Академії – представників всіх областей
України. «Я наголошую, всіх представників України, включаючи Крим, і я
дякую за цей мужній крок. І включаючи Донбас. Це дуже символічно, бо
показує, що Крим і Донбас є Україна», – наголосив глава держави.
Президент назвав започаткування такої Академії «символом того, що
Україна змінюється». «Це можна було створити, коли Україна має надію, має
перспективу, і коли в цю перспективу вірить Український народ, вірить
молодь, яка повірила і приєдналася до Академії Лідерства», – сказав
П. Порошенко.
Глава держави привітав батьків слухачів Академії. «Кожна хвилина, яку
вони проведуть тут, – це хвилина, яка створить майбутнього лідера України»,
– зазначив він.
Президент подякував за ідею створення такої Академії Лідерства та її
втілення у життя своїй команді, передусім Главі Адміністрації Президента
Б. Ложкіну та раднику Глави Адміністрації Президента Н. Попович. «Спасибі
всім, хто в цю ідею повірив. Бо ідея, в яку повірили люди, є непереможною»,
– сказав П. Порошенко.
Глава держави відзначив: «Нехай весь Український народ зараз очима
журналістів, які тут присутні, подивиться, і нехай це надасть багато-багато
оптимізму, віри в те, що ми з цією командою змінимо країну. Бо коли кажуть,
що в Україні дуже коротка лава запасних, – ми зараз демонструємо: це
неправда. Дивіться, скільки у нас лідерів. І мені віриться, що майбутній
Президент України також стоїть на цій сцені».
Президент побажав учням Академії перемог. «Від цих 39-ти учнів
залежить, що вже наступного року нас будуть сотні, нас будуть тисячі, і
результат країна відчує не через двадцять років, а вже зараз, бо сюди
приходять політичні лідери, і вони вчаться у вас, як треба змінювати країну.
Вашій вірі. Вашій впевненості, оптимізму».
Звертаючись до присутніх, глава держави наголосив: «Можна перемогти
лише тоді, коли ти віриш у перемогу. Якщо ти не маєш віри – перемоги
немає».
Довідка: Українська Академія Лідерства – це новий формат навчання
для випускників середніх шкіл, що триває 10 місяців і будується на
поєднанні елементів фізичного, академічного і духовного виховання і
вдосконалення. Академія заснована у 2015 р. за підтримки інвестиційного
фонду Western NIS Enterprise Fund. Завдання Академії – відібрати молодих
людей з високим потенціалом до лідерства і дати найкращу підготовку,
інструменти для розвитку. Академія Лідерства працює з вересня 2015 р. У
першому наборі навчається 39 випускників 11 класу та студентів 1 курсу
(17-18 років) з усієї України, включно з Кримом. Учасників було обрано з
понад 500 анкет від зацікавленої молоді (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 22.10).
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***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до Міноборони, МВС
та неурядових організацій надати пропозиції щодо призначення міністра
у справах учасників АТО, «який би здійснював координацію роботи по
медичній, психологічній і соціальній реабілітації для 131 тис. учасників
антитерористичної операції, які отримали відповідний статус», без
створення відповідного міністерства. Про це глава уряду заявив на
засіданні Кабінету Міністрів у середу, 21 жовтня.
Глава уряду нагадав, що відповідно до закону України про Кабінет
Міністрів України, у Прем’єр-міністра є конституційні повноваження щодо
внесення до парламенту кандидатур двох міністрів без створення відповідних
міністерств, «які мають право виконувати як організаційні, адміністративні,
так і політичні функції».
Він підкреслив, що в День захисника України разом з міністром
внутрішніх справ мав зустріч з керівним складом Головного управління
Національної гвардії України: «Піднімалася маса питань щодо медичної,
психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, щодо
реального захисту тих людей, які захищали і захищають Україну».
Міністр у справах учасників АТО, зазначив глава уряду, матиме
повноваження щодо координації діяльності Міністерства оборони,
Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, Міністерства соціальної
політики «з тією метою, щоби всі пільги, які визначені законодавством, –
соціальні, медичні, так і майнові – отримали всі учасники антитерористичної
операції».
Після отримання відповідних пропозицій глава уряду внесе до
парламенту подання про призначення міністра у справах учасників
антитерористичної операції без створення відповідного міністерства
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.10).
***
«Кабінет Міністрів схвалює концепцію судової реформи, щоби
українські суди нарешті стали незалежні та здійснювали правосуддя не
іменем долара США, а іменем України», – наголосив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 21 жовтня.
«Основна проблема, яка сьогодні існує в Україні в питанні захисту прав
і свобод людини і громадянина, – це суди», – підкреслив глава уряду.
Судова реформа, яка пропонується урядом і підтримується
Президентом країни, полягає в необхідності повного перезавантаження всіх
судів, підкреслив глава уряду: «Це означає, що в Україні повинні бути
набрані нові судді за тим же принципом, за яким була сформована нова
Національна поліція України.
Перший елемент нашої судової реформи – це перезавантаження судової
системи, обрання нових суддів на прозорому і незалежному конкурсі,
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формування нових українських судів».
Другий елемент судової реформи, за його словами, – це формування
«виключно триланкової судової системи», яка складається з місцевих судів,
апеляційних судів та найвищої судової інстанції в країні, визначеної
Конституцією, – Верховного Суду України.
Глава уряду зазначив, що левова частка справ повинна вирішуватися в
місцевих судах, аби люди «десятками років не очікували на остаточне
рішення суду, щоб захистити себе і свої права».
Глава уряду підкреслив, що сьогодні органи з обрання й контролю над
суддями не позбавлені політичного впливу: «Третій елемент нашої судової
реформи передбачає повне позбавлення політичного впливу як Вищої ради
юстиції, так і інших органів, які здійснюють контроль за судовою системою,
обрання і призначення судів».
Урядовий проект судової реформи також передбачає, що структура й
система судів повинна визначатися виключно законами України.
«Ми переконані, що Президент, парламент і уряд єдині в цілі
досягнення незалежної судової системи, яка буде захищати інтереси
громадян та бізнесу, буде судити по праву і по закону, – підкреслив глава
уряду. – Часу на це немає. Чим швидше будуть проведені відповідні
конституційні зміни, тим швидше в Україні буде вирішена одна з ключових
проблем корупції – корупція в судовій гілці влади» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.10).
***
«Ми боролися з тим, щоби в Україні не було більш рівних і менш
рівних, а щоб був запроваджений принцип соціальної справедливості в
нарахуванні пенсій. Спроби поламати цей принцип є ніщо інше, як
наступ на права і свободи мільйонів українців», – наголосив Прем’єрміністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 21 жовтня.
Він нагадав, що Конституційний Суд України прийняв до провадження
справу про повернення спеціальних пенсій для суддів, прокурорів та інших
так званих спецпенсіонерів. «У тому випадку, якщо Конституційний Суд
прийме рішення щодо скасування єдиного підходу в нарахуванні і виплаті
пенсій, – це є ніщо інше, як повернення спецпенсіонерів в правову систему
України, – наголосив глава уряду. – Це захист спецпенсіонерів – колишніх
суддів, прокурорів, працівників правоохоронних органів, пряма
несправедливість по відношенню до мільйонів українських людей, які не
мають спеціального статусу, які працювали на державу і повинні отримувати
пенсію в таких самих пропорціях і за такою самою формулою, як і всі інші».
Прем’єр-міністр повідомив, що eряд приймає рішення щодо
направлення офіційних представників Кабінету Міністрів України для участі
в засіданні Конституційного Cуду з цього питання (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.10).
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***
Діючий склад Конституційного Суду не може розглядати справу
про відповідність закону про очищення влади Конституції, адже вісім
членів КС самі підпадають під дію закону про люстрацію. Уряд направляє
до КС свого представника з відповідною правовою позицією, повідомив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 21 жовтня.
Він зазначив, що 22 жовтня Конституційний Суд України «несподівано
буде розглядати закон про люстрацію на предмет його відповідності
Основному закону».
Кабінет Міністрів приймає рішення 22 жовтня відправити до КС свого
представника з відповідною правовою позицією. А. Яценюк повідомив, що
інтереси уряду України представлятиме керівник департаменту Міністерства
юстиції України з питань очищення влади Т. Козаченко (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.10).
***
За результатами перевірки, проведеної Міністерством юстиції
України, Прем’єр-міністр України А. Яценюк вимагає від голови
Державної фіскальної служби України невідкладно виконати закон про
очищення влади і звільнити 42 % центрального апарату ДФС і 15 %
апарату обласних підрозділів служби. Про це глава уряду заявив на
засіданні Кабінету Міністрів у середу, 21 жовтня.
А. Яценюк нагадав, що два тижні тому дав доручення Міністерству
юстиції України та спеціальному департаменту з питань очищення влади
щодо перевірки Державної фіскальної служби на предмет виконання закону
про люстрацію.
Він повідомив, що Міністерством юстиції було перевірено 344 особові
справи вищого керівництва Державної фіскальної служби – як центрального
апарату, так і всіх обласних підрозділів, керівників і заступників керівників і
відповідних начальників митниць. «Відповідно до результатів перевірки 42 %
вищого керівництва центрального апарату ДФС підлягають негайному
звільненню. П’ятнадцять відсотків вищого керівництва Державної фіскальної
служби в областях також підлягають негайному звільненню», – наголосив
глава уряду.
А. Яценюк наголосив, що це перший крок до формування нової
Державної фіскальної служби «за тим самим принципом, за яким ми
формуємо Національну поліцію і пропонуємо формувати нові українські
суди» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.10).
***
Забезпечення виборчого процесу на територіях Донецької і
Луганської областей, які підконтрольні українській владі, дуже важливе:
«В залежності від того, як ми проведемо вибори на територіях,
підконтрольних Україні, залежить те, яким чином будуть проведені
вибори українською владою на підставі українського законодавства на
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інших територіях, які позбудуться російських терористів та російської
армії і куди повернеться українська влада, український закон, українське
право і українська держава», – наголосив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк у вівторок, 20 жовтня, на засіданні колегії МВС України щодо
підготовки органів внутрішніх справ до забезпечення правопорядку під час
проведення місцевих виборів.
Для проведення виборів на територіях Донецької і Луганської
областей, які тимчасово непідконтрольні українській владі, зазначив
А. Яценюк, необхідно ухвалити окремий закон.
Одна з умов, підкреслив він, – це забезпечення політичної конкуренції:
«Це вибори до місцевих рад Донецька і Луганська, які є частиною України.
Це означає, що виборчий процес повинен відбуватися виключно на базі
українського законодавства, який забезпечує політичну конкуренцію,
можливість доступу всіх політичних сил до виборчого процесу, можливість
реєстрації всіх кандидатів, їхнього вільного висунення і вільної політичної
агітації, можливість доступу засобів масової інформації до висвітлення цього
виборчого процесу.
Ключові вимоги – це виведення російських військ, політична
конкуренція, доступ української влади для забезпечення миру й безпеки на
цих територіях, доступ українських засобів масової інформації до цих
територій, доступ органів влади, які несуть відповідальність за проведення
виборчого процесу – ЦВК і Міністерства юстиції України, а також повна
відповідність критеріям ODIHR і ОБСЄ для проведення чесних і прозорих
виборів».
Він наголосив на необхідності забезпечення права для 1,5 млн
тимчасово переміщених осіб узяти участь у цих місцевих виборах: «Через
російську агресію вони покинули свою територію. Але вони мають повне
законне конституційне право вибрати депутата в тому місті, де вони живуть,
саме в Донецьку і Луганську, мера міста – вибрати для себе українську
місцеву владу, а не владу російських терористів» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 20.10).
***
«МВС і нова Національна поліція України є повністю
деполітизованими. Це означає, що для уряду, МВС, Національної поліції
не має жодного значення ні назва партії, ні політичні гасла і прапори.
Вартує тільки одне – закон і захист прав громадян України щодо обрання
місцевих депутатів і права балотуватися й бути обраним», – наголосив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк у вівторок, 20 жовтня, на засіданні
колегії МВС України щодо підготовки органів внутрішніх справ до
забезпечення правопорядку під час проведення місцевих виборів.
«У нас вже є історія проведення чесних і прозорих виборів – це
президентська кампанія минулого року і парламентська кампанія. Вони були
визнані ОБСЄ та нашими західними партнерами як такі, що відповідають
найвищим стандартам виборчого процесу», – нагадав глава уряду.
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Місцеві вибори 25 жовтня, наголосив він, повинні також бути визнані
чесними й прозорими. «Стандартні порушення виборчого процесу, на жаль,
сьогодні й далі залишилися реальністю», – підкреслив він. Основа цих
порушень, за його словами, – це підкуп виборців: «Це є одним із шляхів
зміни волевиявлення українських громадян».
Завдання органів внутрішніх справ, наголосив А. Яценюк, – «не просто
документування цих фактів, а розслідування і доведення до суду даних справ.
У тому випадку, якщо немає покарання, то тоді і неможливо викорінити
підкуп виборців».
Глава уряду наголосив, що нині органи внутрішніх справ разом із
Службою безпеки України і всією правоохоронною системою повинні
докласти максимальних зусиль до того, щоб боротися з політичною
корупцією: «Сьогодні купують голос, а завтра будуть “відбивати” гроші за
підкуп виборців, ділити землю, комунальні підприємства і розтягувати
місцевий бюджет. Боротьба з корупцією і політичною корупцією
починається під час виборів. Менше корумпованих політиків прийде до
влади – буде менше шансів на корупцію в країні».
А. Яценюк зазначив, що місцеві вибори вперше проводитимуться за
новим «непростим виборчим законодавством»: «Центральна виборча комісія
повинна була провести тренування членів ДВК й ТВК на предмет виконання
цього закону, тому що там є реальні технічні складнощі в підрахунку голосів
і підбитті підсумків голосування».
Водночас він звернувся до представників органів внутрішніх справ
провести зустрічі з членами ДВК і ТВК: «Прошу перед днем голосування у
всіх областях і районах провести публічні зустрічі з членами ДВК і ТВК,
щоби члени місцевих виборчих комісій усвідомлювали свою
відповідальність перед законом за будь-які спроби фальшування виборчого
процесу».
Ще одне завдання, підкреслив глава уряду, – встановлення контакту з
неурядовими громадськими організаціями, спостерігачами і всіма
учасниками виборчого процесу «і оперативне реагування на будь-які факти і
спроби викривлення волевиявлення українського народу».
А. Яценюк нагадав, що вибори міських голів в окремих місцях
здійснюватимуться у два тури: «Виборчий процес не закінчиться 25 жовтня.
Нам треба буде далі тримати руку на пульсі й працювати, щоби другий етап
виборчого процесу також пройшов в законному, прозорому і чесному
порядку» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 20.10).
***
Добровольці, які прийшли до складу Міністерства внутрішніх
справ, є основою, на якій повинен бути сформований Корпус оперативнораптової дії і підрозділи спеціального призначення Національної гвардії
України, наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у вівторок,
20 жовтня, на засіданні колегії МВС України щодо підготовки органів
внутрішніх справ до забезпечення правопорядку під час проведення місцевих
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виборів. «Ви воювали, ваш досвід потрібен країні і кожен із вас необхідний
українському народу», – наголосив він.
Глава уряду зазначив, що нова Національна поліція – це нове обличчя
української правоохоронної системи й «нове відношення працівників
правоохоронних структур до громадян України».
Він нагадав, що нова поліція вже почала роботу в ряді міст. Ще в
багатьох містах триває набір до лав поліції: «Ми повинні продовжувати цей
процес. Він повинен дійти до кожного міста, села і селища. В тому числі й
через формування посад місцевих інспекторів, які повинні представляти
Національну поліцію у віддалених куточках країни і захищати громадян
України в службі на благо українського народу».
Прем’єр-міністр
наголосив
на
необхідності
продовження
реформування Національної гвардії і формування Корпусу оперативнораптової дії (КОРД). Створення такого корпусу та продовження
реформування Нацгвардії «повинно в першу чергу базуватися на сильних
людях, які у нас є», сказав глава уряду.
«Хто бажає служити в Національній поліції і пройде тести – для
кожного буде місце», – підкреслив він, зазначивши, що це стосується як
представників батальйонів спеціального призначення МВС, так і нинішніх
працівників міліції. «Але основне – це розуміти, що нова українська поліція
працює за зовсім іншими стандартами, має зовсім інше відношення до
громадян країни і іншу відповідальність перед країною. Громадяни вірять
новій поліції. І ця довіра дуже дорого коштує. Її треба не просто зберігати, а
підкріплювати щоденною тяжкою працею», – сказав А. Яценюк (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 20.10).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк привітав лідера Ліберальної
партії Канади Д. Трюдо з перемогою на парламентських виборах.
А. Яценюк підкреслив, що високо цінує підтримку України з боку
Канади: «Сподіваюся, що разом із вашим урядом ми й далі будемо
посилювати традиційну обопільну довіру та взаємодопомогу».
Глава уряду України також висловив глибоку вдячність нинішньому
прем’єр-міністрові Канади С. Гарперу за потужну співпрацю та підтримку,
яку уряд Канади під його керівництвом надав Україні.
А. Яценюк висловив сподівання на подальше посилення стратегічних
взаємовідносин та дієвої співпраці обох країн (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 20.10).
***
Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий
протест у зв’язку з ухваленим урядом Російської Федерації
розпорядженням щодо віднесення об’єктів культурної спадщини
Автономної Республіки Крим та м. Севастополь до об’єктів культурної
спадщини федерального значення.
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Це, зокрема, стосується і включених до Попереднього списку
культурних і природних об’єктів (Tentative List) України, які можуть
претендувати на включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,
розташованих на півострові культурних об’єктів «Бахчисарайський палац
кримських ханів», «Історичне оточення столиці кримських ханів м.
Бахчисарай», «Комплекс пам’яток VI–XVI століть Судацької фортеці» та
«Культурний ландшафт “Печерних міст” Кримської Готії».
МЗС України жорстко засуджує варварське захоплення та
пограбування культурних, матеріальних і духовних історичних цінностей
України.
МЗС України також підкреслює, що Резолюція Генеральної Асамблеї
ООН від 27 березня 2014 р. «Територіальна цілісність України» підтверджує
визнання територіальної цілісності України в міжнародно визнаних
кордонах, заявляє про невизнання кримського «референдуму» від 16 березня
2014 р., закликає всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані
установи не визнавати ніяких змін статусу Автономної Республіки Крим та
м. Севастополь на підставі вищезазначеного референдуму, а також
утримуватися від будь-яких дій або поведінки, які можуть бути
інтерпретовані як визнання будь-якої зміни статусу.
У світлі згаданої Резолюції Генасамблеї ООН, виконавча рада
ЮНЕСКО на своїх 194-й та 195-й сесіях у 2014 р., а також 196-й та 197-й
сесіях у 2015 р. послідовно приймає рішення щодо безпосередньої участі
ЮНЕСКО та її конвенційних органів у моніторинг ситуації в АР Крим та м.
Севастополь (Україна) у межах мандата цієї організації.
МЗС України закликає міжнародну спільноту засудити будь-які спроби
Російської Федерації привласнити культурну спадщину України та вимагає
від російської сторони негайного скасування зазначеного розпорядження
уряду, здійснення безумовного виконання Росією своїх зобов’язань
відповідно до норм міжнародного права, поваги суверенітету й
територіальної
цілісності
України
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 20.10).
***
Експерти Світового банку та Державного секретаріату Швейцарії
з економічних питань (SECO) високо оцінили результати роботи
Мінагрополітики з впровадження аграрних розписок як альтернативного
джерела фінансування галузі. Про це йдеться в офіційному прес-релізі
групи Світового банку.
«Стратегія співробітництва Швейцарії та України передбачає
довгострокову взаємодію в декількох сферах економіки. Агробізнес має
величезне значення для економіки України, отже, потребує інноваційних
інструментів залучення фінансування, таких як, наприклад, аграрні розписки.
Переконаний, вони безперечно дадуть старт економічного розвитку», –
сказав голова Швейцарського бюро співробітництва Х. Тауш.
Нагадаємо, пілотний проект із впровадження аграрних розписок
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стартував на Полтавщині у 2014 р. за підтримки Світового банку та SECO. За
ним оформлено 10 аграрних розписок на загальну суму близько 40 млн грн.
До проекту долучилося понад 470 агровиробників, а також 50 нотаріусів, що
пройшли відповідну підготовку. У вересні 2015 р. проект з аграрних
розписок стартував ще в трьох областях України: Вінницькій, Харківській і
Черкаській.
Зі свого боку голова регіонального представництва IFC в Україні та
Білорусії Р. Алімарданов підкреслив, що за умови збільшення фінансового
забезпечення галузі сільське господарство України здатне істотно збільшити
як виробництво, так і світовий експорт аграрної продукції. «Україна вже на
вершині лідерів світового експорту та має величезний потенціал для
подальшого розвитку. Проте зростання гальмує недостатнє фінансування. Це
особливо важливо для дрібних фермерських господарств, що обробляють
близько 60 % сільгоспземель країни. Спільна ініціатива із впровадження
аграрних розписок допоможе виробникам отримати мільйони доларів
додаткових коштів», – наголосив експерт (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 20.10).
***
20 жовтня в Києві заступник міністра оборони України з питань
європейської інтеграції І. Долгов провів зустріч із представниками
Центру зі зниження ризиків корупції в оборонному секторі (Центр CIDS)
Міноборони Королівства Норвегія.
Проект щодо зниження ризиків корупції в системі управління
персоналом запроваджується з метою створення умов для зниження та
запобігання корупційним проявам у діяльності органів персоналу, зокрема за
категорією державних службовців. Проект започатковано спільним
протоколом про наміри від 23 червня 2015 р. між міністерствами оборони
України та Королівства Норвегія. Розробка та впровадження проекту
здійснюється Центром CIDS Міноборони Королівства Норвегія та проектною
групою Міноборони України.
Директор Центру CIDS Б. Кнудсен і головний радник Центру CIDS
С. Еріксен презентували заступнику міністра оборони України з питань
європейської інтеграції результати аналізу ситуації в системі управління
персоналом Міноборони України та надали пропозиції щодо подальшого
розвитку проекту.
Зокрема, станом на 1 жовтня цього року завершено два етапи
(початковий та проміжний) виконання проектних робіт з аналізу ситуації
(оцінки проблем). У період з жовтня по грудень здійснюється заключний
етап аналізу проблемної ситуації. За підсумками його виконання, а також
нарад проектних груп у грудні 2015 р. планується скласти детальний план
заходів на 2016 р. та подати його на затвердження міністру оборони України.
Підбиваючи підсумки зустрічі, заступник міністра оборони України з
питань європейської інтеграції І. Долгов звернув увагу на те, що виконання
проекту зі зниження корупції має уже реальні обриси та результати.
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«Виходячи з інформації наших норвезьких колег, робота проводиться
плідно. Пропоную завершити процес оцінювання проблемної ситуації щодо
ризиків корупції в системі управління персоналом. А за результатами
напрацювання у грудні затвердити план заходів на 2016 р., з конкретними
заходами, виконання яких буде мати конкретний позитивний результат,
спрямований на поліпшення якості управління персоналом у Міністерстві
оборони
України»,
–
сказав
І.
Долгов
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 20.10).
***
МІП України підтримує роздержавлення комунальної преси – це
сприятиме конкурентоспроможності друкованих ЗМІ. Про це 20 жовтня
під час круглого столу в Міністерстві інформаційної політики України з
представниками державного підприємства «Укрпошта», Мінінфраструктури
України та видавцями періодичної української преси заявив заступник
міністра А. Біденко.
Круглий стіл було ініційовано МІП за зверненням Асоціації видавців
періодичної преси та Національної спілки журналістів України у зв’язку з
різким підвищенням вартості доставки преси за передплатою національним
оператором поштового зв’язку «Укрпошта».
Міністерство інформаційної політики України запросило до
обговорення всі ключові сторони та запропонувало комплексний підхід до
розв’язання проблеми.
Так, за результатами зустрічі сторони домовилися створити робочу
групу з представників НСЖУ, УАВПП, Мінінфраструктури та МІП, яка
розгляне нову методологію розрахунку тарифів, запропонує зміни до
постанов КМУ, що регулюють суміжні питання, розробить соціальну
інформаційну кампанію на підтримку періодичної преси в регіонах, а також
запропонує інші механізми, які компенсуватимуть підвищення тарифів.
Засідання робочої групи планується наступного тижня (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 20.10).

ПОЛІТИКА
Участники контактной группы по Украине пока не смогли прийти к
единому мнению по ряду условий проведения местных выборов на
Донбассе. Об этом сообщил Интерфаксу источник в политической
подгруппе.
«Стороны обменялись предложениями касательно условий организации
и проведения выборов. Ряд значимых предложений, в том числе по участию
украинских политических партий в выборах, пока остаются неприемлемыми
для
одной
из
сторон»,
–
сказал
источник
(http://korrespondent.net/ukraine/3578786-kontaktnaia-hruppa-ne-pryshla-k26

sohlasyui-v-voprose-vyborov-na-donbasse-smy).
Он пояснил, что «представители отдельных районов Донецкой и
Луганской областей настаивают на проведении выборов по мажоритарной
системе. Согласовать единую позицию стороны пока не смогли»
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 21.10).
***
В Минске обсудили разминирование Донбасса.
Участники контактной группы обсудили вопрос разминирования
территорий в Донецкой и Луганской областях, поскольку без этого решать
другие проблемы будет невозможно. Об этом заявил представитель ОБСЕ на
переговорах М. Сайдик на пресс-конференции по итогам переговоров
20
октября
(http://korrespondent.net/ukraine/3578738-v-mynske-obsudylyrazmynyrovanye-donbassa).
Еще один важный блок вопросов, который рассматривался, касается
доставки гуманитарного груза на оккупированные территории, «ведь не
секрет, что сейчас это большая проблема». «Большинство международных
гуманитарных организаций не работает на Донбассе. В последнее время
Международный комитет Красного Креста – единственный из тех, кто может
работать там», – добавил М. Сайдик.
В свою очередь представитель Украины в гуманитарной подгруппе
И. Геращенко сообщила, что в ходе переговоров трехсторонней контактной
группы в Минске одним из ключевых вопросов являлось освобождение
заложников. «По обновленной информации СБУ, на сегодня 148 человек
незаконно удерживаются боевиками, из них гражданских – 59, остальные –
военнослужащие. Восемьсот украинцев в списках пропавших без вести», –
написала она на своей странице в Facebook.
И. Геращенко подчеркнула, что международные гуманитарные
организации «шокированы тем, что 16 т гуманитарных грузов просто не
пускают на оккупированные территории, а в этой гуманитарке – продукты,
товары первой необходимости, стройматериалы». По ее словам, если в
ближайшие дни сепаратисты не разблокируют доступ международных
гуманитарных миссий на оккупированные территории, прибывшая помощь
будет передана другим странам, в частности африканским.
И. Геращенко сообщила также, что в подгруппе по вопросам
безопасности продолжается обсуждение отвода оружия и разминирования
прифронтовых территорий. В экономической подгруппе обсуждают
восстановление
водоснабжения
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 20.10).
***
ОБСЄ: наступна зустріч по Донбасу пройде в Мінську 27 жовтня.
Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Сході
України проведе наступну зустріч у Мінську 27 жовтня. Про це повідомив
журналістам у вівторок представник ОБСЄ на переговорах М. Сайдік,
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передає УНН з посиланням на «РИА Новости».
Нагадаємо, напередодні зустрічі тривала робота підгрупи з політичних
питань. Представниця ж від України в гуманітарній підгрупі І. Геращенко
прогнозувала «важкі» перемовини.
Як повідомив раніше глава делегації ДНР на переговорах Д. Пушилін,
календарний план переговорів контактної групи розписаний до кінця року.
Заплановані зустрічі контактної групи на 20, 27 жовтня, 17, 24 листопада та
8, 15 і 22 грудня (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 20.10).
***
Военные приступают к реализации второго этапа отведения танков
и артиллерийских пушек калибром до 100 мм и 120-мм минометов
включительно. «Отвод начнется утром в направлении Дебальцево. Техника
будет отведена на 15 км от фактической линии соприкосновения», – сказано
в сообщении (http://korrespondent.net/ukraine/3578401-u-debaltsevo-nachalsianovyi-etap-otvoda-tekhnyky).
В самопровозглашенной ДНР также подтвердили начало отвода
вооружения калибром менее 100 мм в направлении Дебальцево, передает
ДАН.
«Пока отвод вооружения проходит в плановом режиме. Как уже ранее
оговаривалось, начинаем с Дебальцево», – сообщили в ведомстве.
Как сообщалось, 16 октября силовики заявили о завершении отвода
вооружений в Луганской области.
Напомним, отвод вооружений начался в начале октября в соответствии с
подписанным в Минске соглашением. По плану, сначала вооружения
должны были отвести в Луганской области, затем в Донецкой
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 21.10).
***
На предвыборную кампанию за два месяца в Украине партии
потратили 2 млрд грн. Одна из причин увеличения расходов – подготовка к
предстоящим парламентским выборам. Об этом сообщил гендиректор
Комитета избирателей Украины А. Кошель, передает Liga.net.
«Мы сегодня получили цифру 2 млрд грн, которую тратят партии за два
месяца на избирательную кампанию. Если сравнивать с предыдущими
парламентскими выборами, у нас есть основания говорить, что стоимость
выборов в Украине только растет», – отметил он.
По словам главы Комитета избирателей, выборы в Украине обходятся
значительно дороже, чем у соседей. «Если сравнить цифру 2 млрд с нашими
западными соседями, например с Польшей, мы можем говорить, что по
количеству затрат украинские партии в 2,5–3 раза опережают своих польских
коллег», – сказал А. Кошель.
Причиной такой дороговизны является появление новых политических
игроков, которые ведут две кампании – местные, а также делают
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«вступление» в будущую парламентскую кампанию. «Это партии “Наш
край”, “Відродження”, УКРОП, “Украинская галицкая партия”, которая ведет
очень активную кампанию в западном регионе Украины. Это “Народный
контроль”, который ведет активную кампанию в нескольких регионах. Как
минимум мы получили пять политических партий, которые, кроме прямого
участия в местных выборах, используют эту избирательную кампанию для
полноценной политической рекламы и вхождения практически в высшие
эшелоны украинской политики с тем, чтобы претендовать на активную роль
и результаты на парламентских выборах», – отметил А. Кошель.
Другой причиной дороговизны украинских выборов, по его мнению,
является активная деятельность так называемых региональных политических
партий. «На сегодняшний день закон не предусматривает такого понятия, как
региональные партии. То есть каждая партия является всеукраинской, но
одни партии участвуют только в отдельно взятом городе. Морская партия
Кивалова, имея статус всеукраинской, остается исключительно одесской
партией и даже не выходит за пределы города. Это также политическая
партия “За конкретные дела”. Эта политическая сила в Хмельницкой области
проводит кампанию, которая по своей активности и расходам не меньше, чем
кампании политических сил парламентской коалиции», – отметил он
(Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 20.10).
***
Радикальна партія оголосила безстрокову акцію протесту з вимогою
знизити високі тарифи на житлово-комунальні послуги. Про це УНН
повідомляє з посиланням на прес-службу РПЛ.
20 жовтня ыз самого ранку кілька сотень активістів і народних депутатів
від Радикальної партії О. Ляшка на чолі з її лідером зібралися під Кабміном,
щоб висловити незгоду з високими тарифами на житлово-комунальні
послуги, які є непосильними для українців.
За словами лідера радикалів, акція протесту – безстрокова, триватиме
доти, доки урядовці не дослухаються до їхніх вимог. Cоратники О. Ляшка
розбивають наметове містечко під будівлею уряду та закликають усіх
громадян, незгодних з тарифною політикою, долучатися до протесту.
Нагадаємо, опозиціонер О. Ляшко разом з колегами з інших фракцій
наполягає на скликанні позачергового засідання Верховної Ради,
присвяченого тарифам. За словами радикалів, для зменшення вартості
комунальних послуг парламент мусить першочергово розглянути питання
скасування 70 % рентної плати на видобуток природного газу, що є однією з
основних складових у тарифах, а також збільшити обсяг пільгового газу для
населення. Крім того, О. Ляшко вимагає ліквідувати компанію «Нафтогаз
Україна» як корупційну посередницьку структуру, на утримання якої з
бюджету витрачаються сотні мільярдів гривень. Також використовувати для
потреб населення виключно газ українського виробництва, який набагато
дешевший російського. Радикали впевнені, ці заходи дадуть змогу знизити
тарифи
мінімум
утричі
(Українські
Національні
Новини
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(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 20.10).
***
У партії «Рух за реформи» заявили про підготовлювану інформаційну
атаку на С. Думчева.
Деякі українські олігархи дали керівництву своїх ЗМІ вказівку провести
інформаційну атаку на лідера партії та кандидата в мери Києва С. Думчева.
Про це заявила прес-секретар партії «Рух за реформи» Г. Островська, пише
УНН.
«Сьогодні партія “Рух за реформи”, фактично, єдина політична сила, яка
розкриває корупційні схеми у столиці. С. Думчев, як лідер партії, головною
метою перед собою ставить викорінення корупції в місті. Через це він став
ворогом нинішньої влади. Враховуючи його принципову позицію та високий
рівень підтримки киян, нинішня влада всіляко намагається очорнити образ
Сергія Олександровича», – заявила прес-секретар.
Вона зазначила, що на лідера «Руху за реформи» в електронних ЗМІ вже
«вилили тонни передвиборчого бруду», який не відповідає дійсності. «Зараз
деякі олігархи дали керівництву своїх ЗМІ вказівку провести другу хвилю
“чорного” піару проти партії “Рух за реформи” і особисто С. Думчева», –
вважає прес-секретар.
Якими будуть наступні кроки «чорних» піарників, за словами
Г. Островської, прогнозувати складно. «Але не здивуюся, якщо на цей раз
С. Думчева звинуватять у тому, що його фінансують бойовики ІГІЛ. Крім
того, у нас є інформація, що готувався “пресинг” і з боку силового блоку.
Зараз у кабінетах правоохоронців готуються до відкриття кримінальних
справ проти С. Думчева», – сказала Г. Островська.
За словами прес-секретаря «Руху за реформи», таке цькування в ЗМІ
пов’язане з опублікованими напередодні соціологічними дослідженнями
Інституту досліджень регіонального розвитку України, згідно з якими лідер
партії «Рух за реформи» С. Думчев є другим у боротьбі за крісло мера
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 20.10).
***
В Киеве открыты 42 дела о нарушениях на предстоящих выборах.
Киевское управление МВД возбудило 42 уголовных дела и составило
109
админпротоколов
по
фактам
нарушений
избирательного
законодательства на предстоящих выборах, сообщает пресс-секретарь
городского
управления
ведомства
О.
Блищик
в
Facebook
(http://korrespondent.net/city/kiev/3579038-v-kyeve-otkryty-42-dela-onarushenyiakh-na-predstoiaschykh-vyborakh).
В большинстве регионов Украины на сегодня происходит активная
подготовка к местным выборам, назначенным на 25 октября Верховной
Радой.
Так, по словам О. Блищик, в процессе проверок предвыборных
мероприятий в столице в общей сложности было зарегистрировано
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858 сообщений о нарушении избирательного законодательства.
О. Блищик также сообщила, что для охраны избирательных участков и
правопорядка в Киеве в день выборов будет привлечено около
5 тыс. правоохранителей (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 21.10).
***
900 тыс. напечатанных для Закарпатской области бюллетеней
признали недействительными. Об этом сообщил глава Закарпатской
областной избирательной комиссии Н. Сличко, передает Мукачево.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3578519-na-zakarpate-annulyrovaly-900-tysiachbuilletenei).
Причиной стала ошибка в названии партии «Объединение
“Самопоміч”», которую в бюллетенях назвали просто «Самопоміч», а это,
как оказалось, название совсем другой политпартии.
«Текст бюллетеней утверждался целой комиссией, в частности там
присутствовали представители “Объединения “Самопоміч”, пресса,
уполномоченные представители разных политических сил. Три недели назад
все участковые комиссии были ознакомлены с этим текстом», – заявил
Н. Сличко. Председатель Закарпатской ОИК отметил, что непонятно, почему
два члена областной избирательной комиссии от партии «Объединение
“Самопоміч”» тогда проголосовали за это решение и не сделали никаких
замечаний.
«Мы примем решение о переделе средств и перепечатке бюллетеней.
Мы успеваем это сделать до выборов, чтобы голосование на Закарпатье
состоялось»,
–
добавил
Н.
Сличко
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 20.10).
***
Центральная избирательная комиссия выделила дополнительно
почти 1 млн грн для перепечатывания бюллетеней на выборы депутатов
Закарпатского областного совета, сообщила пресс-служба комиссии.
На заседании ЦИК 21 октября было принято решение о распределении
дополнительных средств субвенции из госбюджета. Как уточняется, в общей
сложности было выделено 949,4 тыс. грн (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3579170-tsyk-vydelyl-zakarpatui-myllyonhryven-na-novye-builleteny). – 2015. – 21.10).
***
Якщо місцеві вибори в Маріуполі не будуть проведені, це означатиме
зрив мінського процесу. Таку думку під час розширеної колегії МВС
висловила координатор громадянської мережі «Опора» О. Айвазовська,
передає кореспондент УНН.
«Попередні заяви голови військово-цивільної адміністрації щодо
можливості скасування виборів у Маріуполі доволі небезпечні», – зазначила
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О. Айвазовська.
Вона відзначила, що в Маріуполі не відбулося нічого такого, чого,
наприклад, не сталося в Одесі, Херсоні, Черкасах або в інших регіонах, де
також територіальні виборчі комісії розпускалися в повному складі у зв’язку
зі зловживаннями або порушеннями. «Тобто сьогодні ідея відмови від
виборів у Маріуполі може поставити під велике питання спроможність
України провести вибори в принципі в будь-який період часу на окупованій
території», – зазначила О. Айвазовська.
Вона також додала, що за таких умов мінський процес буде зірваний.
«Якщо вибори в Маріуполі не відбудуться, це означає, що мінській процес
буде зірваний, тому що Держава Україна засвідчила свою неспроможність у
цій частині», – додала вона (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 20.10).
***
В типографии Тернополя нашли 2 тыс. неучтенных бюллетеней.
Правоохранители изъяли около 1800 неучтенных бюллетеней и восемь
клише в помещении одной из типографий Тернополя, с которой городская и
областная территориальные избирательные комиссии заключили соглашения
о печати избирательных документов. Об этом сообщил начальник областного
управления милиции А. Богомол (http://korrespondent.net/ukraine/3578926-vtypohrafyy-ternopolia-nashly-dve-tysiachy-neuchtennykh-builletenei).
«В соответствии с условиями договора и условиями избирательного
законодательства, клише должны быть уничтожены за день до голосования, а
избыток бюллетеней (около 1 %) должен был быть уничтожен в день
передачи оригиналов, а это 16–19 октября», – рассказал А. Богомол.
20 октября в городской отдел милиции обратился один из участников
избирательного процесса и заявил, что в типографии остались бюллетени и
клише. По словам владельца типографии, уничтожение бракованных
бюллетеней планировалось именно на 20 октября, поскольку на этот день
был издан приказ на уничтожение. Однако сделать этого не успели.
Документацию изъяли правоохранители.
По предварительной информации, там было 385 бюллетеней в городской
совет, 42 в областной совет, 21 в местный сельсовет и 1354 бюллетеней для
голосования за мэра.
«Ответственность будет нести владелец типографии, но следователи
проверяют и действия членов ТИК, поскольку они отвечают за составление
акта на уничтожение. Документа пока правоохранители не видели», –
говорит А. Богомол (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
21.10).
***
На местных выборах проходят две непарламентские партии.
Из шести партий, которые имеют шансы преодолеть 5-процентный
барьер на местных выборах в масштабах страны, есть две непарламентские:
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«Наш край» и УКРОП. Об этом свидетельствуют данные социологического
исследования,
проведенного
аналитической
группой
SocioStream
(http://korrespondent.net/ukraine/3579119-na-mestnykh-vyborakh-prokhodiat-dveneparlamentskye-partyy-yssledovanye).
Согласно результатам опроса, за партию «Блок Петра Порошенко
“Солидарность”»
готовы
проголосовать
26,1
%
опрошенных,
определившихся с выбором. Второе место у ВО «Батьківщина» с результатом
15,2 %, замыкает тройку лидеров «Объединение “Самопоміч”» (12,9 %).
Далее идут Радикальная партия О. Ляшко (7,7 %) и Оппозиционный блок
(7,9 %). Шансы преодолеть избирательный барьер есть у партии «Наш край»
(5,8 %), партии УКРОП (5,6 %) и ВО «Свобода» (5,4 %). Практически
каждый третий опрошенный (32,1 %) еще не определился с выбором.
Если бы на выборах в городские и областные советы можно было бы
голосовать за несколько партий сразу, то тройка лидеров выглядела бы так:
БПП «Солидарность» (22 %), ВО «Батьківщина» (19 %) и партия
«Объединение “Самопоміч”» (15 %). Далее с небольшим отрывом идут
УКРОП (11 %), Радикальная партия О. Ляшко (10 %) и «Наш край» (9 %). У
ВО «Свобода» и Оппозиционного блока по 8 %.
По словам политолога В. Фесенко, результаты исследования
свидетельствуют о том, что избиратели разочаровались в парламентских
партиях и на местных выборах предпочитают голосовать за «своих».
«Скажем, высокий рейтинг “Нашего края” можно объяснить тем, что эта
политическая сила объединила местных лидеров, которые разбираются в
специфике регионов», – отметил политолог.
Опрос был проведен компанией SocioStream с 3 по 10 октября 2015 г. во
всех регионах Украины методом личного интервью по месту жительства
респондента. Всего было опрошено 1857 человек. Статистическая
погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95) не
превышает 3,3 % для значений, близких к 50 %. Выборка является
репрезентативной для взрослого населения страны (в возрасте 18 лет и
старше) (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 21.10).

ЕКОНОМІКА
НБУ: украинский бизнес прогнозирует замедление инфляции.
Национальный банк провел традиционный опрос среди руководителей
крупнейших украинских компаний относительно их экономических
ожиданий на ближайшее будущее. Так, согласно результатам исследования,
украинский бизнес прогнозирует в следующие 12 месяцев рост
потребительских цен на уровне 25,5 %, в то время как, по итогам І квартала,
аналогичный прогноз составил 27,3 %.
«Ожидаемый рост цен предприятия связывают с обменным курсом
гривни и повышением затрат на производство. В то же время наименьшее
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влияние на рост цен имеют динамика предложения денег в экономике,
социальные расходы бюджета и динамика цен на мировых рынках», –
отмечают в НБУ.
В то же время по-прежнему на высоком уровне остаются и
девальвационные ожидания украинского бизнеса – ослабление гривни в
ближайший год прогнозируют 80,7 % участников опроса Нацбанка.
Все это не повлияло на надежды предприятий относительно оживления
деловой активности в Украине. Соответствующий индекс (индекс деловых
ожиданий), по данным НБУ, впервые со ІІ квартала 2014 г. превысил
показатель в 100 %, достигнув 100,2 %. По сравнению с предыдущим
кварталом, данный показатель увеличился на 5,6 п. п. (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.10).
***
Международные резервы Украины в иностранной валюте в сентябре
составили 12,773 млрд дол. Об этом сообщает пресс-служба Национального
банка.
«В сентябре произошел рост объема международных резервов на
157 млн дол. США. Всего с начала года – на 5 млрд 241 млн дол. США», –
говорится в сообщении.
Сообщалось, что увеличение резервов произошло в первую очередь за
счет поступлений от международных и двусторонних партнеров Украины в
пользу правительства, а также по операциям swap с центральными банками
других государств.
Ранее глава НБУ заявила, что золотовалютные резервы НБУ за август
возросли благодаря получению очередного транша от Международного
валютного фонда. Однако Национальный банк за четыре года рассчитывает
нарастить международные резервы более чем в 2,5 раза – до 34 млрд дол.
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 21.10).
***
«Нефтегаз» перечислил «Газпрому» еще 136 млн дол. предоплаты за
газ.
Украина продолжает закупать российский газ для отопительного сезона.
«Нефтегаз» осуществил предоплату «Газпрому» в сумме 136 млн дол. за
поставки российского газа в октябре. Об этом заявил министр энергетики и
угольной промышленности В. Демчишин, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Они (“Нефтегаз”. – Прим. ред.) уже доплатили еще 136 млн дол.», –
сказал В. Демчишин.
В то же время министр не стал уточнять, какие объемы газа планируется
импортировать в ближайшее месяцы. По его словам, это будет завесить от
температурных режимов и, соответственно, внутреннего потребления.
При этом В. Демчишин также считает, что спешить с закачкой в
настоящее время необходимости нет.
По словам главы «Нефтегаза» А. Коболева, цена поставок российского
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газа в IV квартале 227,36 дол. за 1 тыс. куб. м.
«Газпром» 12 октября возобновил прерванные в начале июля поставки
газа в Украину, получив от «Нефтегаза» предоплату в размере 234 млн дол.
из обещанных 500 млн дол. в октябре. Поставки осуществляются в
максимальном режиме – 114 млн куб. м в сутки (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.10).
***
«Укрзалізниця» стала акционерным обществом.
В среду, 21 октября, было зарегистрировано юридическое лицо
Публичное акционерное общество «Украинская железная дорога», которое
создается вместо Государственной администрации железнодорожного
транспорта Украины («Укрзалізниця»). Об этом сообщил министр
инфраструктуры А. Пивоварский в Facebook.
Железные дороги в перспективе останутся в форме дирекций по
управлению инфраструктурой, а отдельные бизнесы, связанные с грузовыми
и пассажирскими перевозками, будут выделены.
Напомним, в 2014 г. Кабмин начал реформу «Укрзалізниці». В ее
рамках, вместо Государственной администрации железнодорожного
транспорта Украины («Укрзалізниця»), создается ПАО «Укрзалізниця».
100 % уставного капитала ПАО будет находиться в государственной
собственности, при этом его запрещается отчуждать, передавать в
управление, залог, а также использовать для формирования уставного
капитала субъектов хозяйствования (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. –
21.10).
***
Оборонка Украины растет на 200-300 процентов ежегодно.
Производственные возможности военно-промышленного комплекса
Украины стали превышать возможности государственного бюджета купить
эту технику для Министерства обороны. Об этом заявил генеральный
директор Государственного концерна «Укроборонпром» Р. Романов в
интервью украинскому «5 каналу» (http://korrespondent.net/ukraine/3579328oboronka-ukrayny-rastet-na-200-300-protsentov-ezhehodno).
«На сегодня украинское оборонное производство, по результатам
только 2014 года, мы нарастили производственные возможности 200-300 %.
По результатам работы в 2015 году мы еще на такой же процент увеличили
производственные возможности. То есть, на сегодняшний день, мы добились
того, что производственные возможности военно-промышленного комплекса
уже стали превышать возможности бюджета купить эту технику для
Министерства обороны», – сказал он.
Ранее Укроборонпром в ходе международной выставки «Оружие и
безопасность-2015» подписал ряд договоренностей с американской
компанией Textron Systems и польской WB Electronics (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 22.10).
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***
ЄС надав сучасне обладнання вартістю понад 14 млн євро для
майбутнього національного навчального центру на Запорізькій АЕС. Про
це УНН повідомили в прес-службі представництва Європейського Союзу в
Україні.
20 жовтня на Запорізькій АЕС посол ЄС в Україні Я. Томбінський
передав сучасне обладнання вартістю понад 14 млн євро від Європейського
Союзу для національного навчального центру.
Центр поновить свою роботу у 2016 році при Запорізькій АЕС. Коли він
повністю почне функціонувати, то проводитиме тренінги із застосуванням
передового міжнародного досвіду для працівників водо-водяних
енергетичних реакторів НАЕК «Енергоатом», які функціонують на чотирьох
атомних електростанціях України (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 20.10).
***
Украина увеличила производство грузовых автомобилей, сообщает
Госстат.
Производство грузовых автомобилей в Украине без учета временно
оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и
части зоны проведения АТО в сентябре 2015 г., по сравнению с аналогичным
периодом прошлого, года увеличилось на 13,2 % – до 146 штук. Об этом
сообщили в Государственной службе статистики в отчете по
промышленному производству в Украине. Так, по сравнению с августом
2015 г., производство грузовых авто возросло на 29,2 %. Всего же за девять
месяцев текущего года было произведено 878 грузовиков. Производство
прицепов и полуприцепов за год возросло на 10,9 %, за месяц – на 7,8 %, до
2,3 тыс. шт. За девять месяцев было произведено 23,4 тыс. шт. Производство
автобусов в годовом исчислении возросло на 55,1 %, в месячном – на 33,3 %,
составив 76 шт. За январь – сентябрь было произведено 464 автобуса (УРАИнформ (http://ura-inform.com). – 2015. – 20.10).
***
Государственное агентство лесного хозяйства намерено объединить
все лесохозяйственные предприятия и создать, таким образом, одну не
подлежащую приватизации госкомпанию. Об этом сообщил глава
Гослесагентства А. Ковальчук в ходе коллегии в Министерстве аграрной
политики и продовольствия.
«Мы инициируем создание нового государственного предприятия
лесного хозяйства Украины, которое будет создано с учетом концепции
реформирования лесного и охотничьего хозяйства Украины по решению
Гослесагентства», – сказал он.
А. Ковальчук добавил, что образование предприятия предусматривает
ликвидацию всех лесхозов и создание на их базе филиалов новой компании.
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Эта компания будет отнесена в список неподлежащих приватизации, а ее
директор и главные специалисты будут назначены по открытому конкурсу.
Новой госкомпании также будут переданы функции охраны леса. При этом
она не будет финансироваться из государственного бюджета. «Мы
планируем отказ от бюджетного финансирования для новосозданной
лесохозяйственной структуры», – сказал он.
Напомним, Гослесагентство намерено ввести обязательный электронный
учет древесины для всех лесопользователей, чтобы пресечь теневую
торговлю лесом. Объем теневого рынка составляет порядка 20 %, или
2 млрд дол. То есть при общей годовой рубке в 14–15 млн куб. м «черного»
леса достигает 3 млн куб. м (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. –
15.10).
***
Главы меткомпаний призвали А. Яценюка ускорить введение
пошлины на экспорт лома.
Руководители металлургических предприятий и групп Украины
выступили с обращением к Премьер-министру А. Яценюку с призывом
активизировать разработку с целью дальнейшего принятия необходимых
нормативных актов по введению экспортной пошлины на металлолом в
размере 20 евро за 1 т для нормализации ситуации с обеспечением
отечественных компаний данным сырьем.
Соответствующее письмо, копией которого располагает агентство
«Интерфакс-Украина», подписано генеральным директором группы
«Метинвест» Ю. Рыженковым, гендиректором ПАО «ArcelorMittal Кривой
Рог» П. Калоном, гендиректором «Интерпайпа» О. Розенбергом и
гендиректором ООО «Электросталь» М. Ламом.
Согласно обращению, направленному Премьер-министру страны в
понедельник, 20 октября, в настоящее время одной из актуальных проблем
металлургов является дефицит лома черных металлов, обусловленный
рекордными за последние 10 лет объемами экспорта этого стратегического
для метпредприятий сырья. При этом отмечается, что четким сигналом о том,
что правительство не оставит металлургов наедине с этой проблемой, стало
распоряжение главы Кабмина от 7 сентября 2015 г. в адрес министра
экономического развития и торговли внести предложения в Кабинет
Министров по стабилизации ситуации с обеспечением метпредприятий
металлоломом.
Также сообщалось, что «Металлургпром» и «Укртрубопром» направили
7 августа 2015 г. письмо в адрес А. Яценюка, в котором отмечали резкое
ухудшение снабжения ломом черных металлов метпредприятий и просили
правительство помочь в решении данной проблемы.
Украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов в
январе – сентябре 2015 г. нарастили экспорт этой продукции на 54,3 % по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. – до 1 млн 81,346 тыс. т (за
девять месяцев 2014 г., по данным таможенной службы, экспортировано
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700,958 тыс. т). При этом за девять месяцев 2015 г. страна сократила импорт
металлолома в натуральном выражении на 92,6 % по сравнению с январем –
сентябрем 2014 г. – до 1,957 тыс. т.
Ввоз осуществлялся в основном из Турции (94,15 % поставок в
денежном выражении) и Молдовы (3,52 %), экспорт – в Турцию (79,61 %) и
Молдову (19,18 %) (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 20.10).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Ratings
Services прогнозирует снижение уровня инфляции в Украине к
однозначным показателям, а именно до 9 % в 2018 г. Об этом говорится в
обзоре агентства, сообщает УНИАН.
Инфляция по итогам 2015 г., по данным агентства, составит порядка
55 %, в 2016 г. – 20 %.
При этом в агентстве предполагают, что в ближайшие три года
практически не изменится относительный показатель госдоходов – порядка
39 % ВВП, а также госрасходов – 43,5–43,8 % ВВП.
В то же время в абсолютных цифрах ВВП увеличится с нынешних
74 млрд дол., как оценивают в S&P, до 110 млрд дол. в 2018 г.
Показатель безработицы составит по итогам 2015 г. 11 % к общему
числу работоспособного населения, а в 2018 г. он снизится до 8 %.
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s пересмотрело и
повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины по обязательствам в
иностранной валюте с SD/D до В-/В (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2015. – 20.10).
***
В Украине полгода подряд замедляется падение производства.
Падение промышленного производства в Украине в сентябре 2015 г. по
сравнению с аналогичным месяцем 2014 г. замедлилось до 5,1 с 5,8 % в
августе. Об этом сообщает Государственная служба статистики
(http://korrespondent.net/business/economics/3578235-v-ukrayne-polhodapodriad-zamedliaetsia-padenye-proyzvodstva).
По отношению к августу 2015 г. промышленное производство в сентябре
возросло на 5,9 %, а в целом за девять месяцев его падение к аналогичному
периоду прошлого года замедлилось до 16,6 с 18 % по итогам восьми
месяцев.
Госстат уточняет, что при расчете этих данных не учитывалась часть
зоны проведения антитеррористической операции. Также показатель дан без
учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым
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и Севастополя.
В Донецкой области промпроизводство в сентябре возросло на 16,9 %,
тогда как в августе падение составляло 4 %, в июле – 36 %, в июне – 46,6 %.
В Луганской области зафиксирован рост промпроизводства на 13 %
после роста на 41 % в августе и падения на 59 % в июле и 78 % – в июне. Это
связано с тем, что именно в августе – сентябре 2014 г. из-за эскалации
боевых действий значительная часть промышленности в этих областях была
остановлена.
Что касается остальных областей, то если в августе 2015 г. семь
областей смогли добиться роста в промышленности, то в сентябре их число
сократилось до пяти.
Помимо Луганской и Донецкой области, Госстат зафиксировал
позитивный показатель во Львовской (3,3 %), Херсонской (6,8 %) и
Черновицкой (7,4 %) областях (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2015. – 20.10).
***
Украина выбыла из десятки мировых производителей стали.
По итогам работы украинских металлургических предприятий в
сентябре 2015 г. производство стали увеличилось на 14,1 % по сравнению с
сентябрем 2014 г. – до 2,061 млн т. Таким образом наша страна заняла
11 место в рейтинге 66 стран – основных мировых производителей этой
продукции, составленном Worldsteel, сообщает «РБК-Украина».
Падение выплавки стали в сентябре зафиксировано во всех странах
первой десятки.
По итогам января – сентября в Украине произвели 17 млн 106 тыс. т
стали и это на 20,5 % ниже прошлогоднего показателя.
В целом в 65 странах мира в сентябре 2015 г. было произведено 130 млн
993 тыс. т стали, что на 3,7 % меньше прошлогоднего показателя, а за девять
месяцев – 1 млрд 242 млн 502 тыс. т стали, что на 2,4 % меньше
прошлогодних результатов (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
21.10).
***
Загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному
ринку 19 жовтня зменшився на 65,2 млн дол. Про це передає УНН з
посиланням на прес-службу НБУ.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу
валюти на міжбанківському валютному ринку 19 жовтня зменшився на
65,2 млн дол. і становив 344,0 млн дол., у тому числі в доларах 255,5 млн дол.
Нагадаємо, за даними Національного банку України, загальний обсяг
продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 16 жовтня збільшився
майже
на
85
млн
дол..
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 20.10).
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***
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у період із 12 по 16 жовтня
продав активи 11 неплатоспроможних банків на загальну суму
3,38 млн грн, передає УНН з посиланням на прес-службу ФГВФО.
«Зокрема, вдалося реалізувати основні засоби ПАТ “Банк “Форум” на
358,57 тис. грн, ПАТ “Легбанк” – на 514,85 тис. грн, АТ “Фінростбанк” – на
628,82 тис. грн, АТ “Грін Банк” – на 1,35 млн грн, ПАТ “Міський
комерційний банк” – на 455,55 тис. грн», – ідеться в повідомленні.
Активи Фонду гарантування вкладів у вересні збільшилися майже на
третину. Згідно із інформацією відомства, інші кошти, а це близько
68,4 тис. грн, надійшли в результаті безпосереднього продажу майна сімох
банків.
Як повідомляв УНН, 21 серпня у Фонді гарантування вкладів фізичних
осіб повідомили, що для отримання виплат в установах банку, що їх здійснює
жителям АР Крим і Севастополя, які є вкладниками неплатоспроможних
банків, необхідно буде надати особисту декларацію про відсутність
громадянства держави-окупанта (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 20.10).
***
Украинцы обеднели больше всех в мире за 2014–2015 гг.
Реальные доходы домохозяйств в Украине за период 2014–2015 гг.
сократились на более чем 40 %. Это худший показатель среди всех стран,
говорится в отчете Global Wealth Report (2015 г.), опубликованном
швейцарским
банком
Credit
Suisse
(http://korrespondent.net/business/financial/3578726-ukrayntsy-obednely-bolshevsekh-v-myre-za-2014-2015-hody-yssledovanye).
По данным исследования, рядом с Украиной по темпу обеднения
домохозяйств расположились Россия, Бразилия и Колумбия. При том что
реальные доходы жителей последних двух стран сократились в пределах
25 %.
В отчете также говорится, что наибольшие потери по предварительным
предположениям должны были понести доходы домохозяйств Греции.
Однако показатель страны (–17 %) оказался в середине таблицы, рядом с
другими государствами еврозоны, такими как Австрия, Финляндия, Франция,
Португалия и Италия.
За исследуемый период наиболее возросли реальные доходы
домохозяйств Гонконга и Китая – 8 и 7 % соответственно. Чуть отстают, но
все же располагаются на вершине таблицы США и Саудовская Аравия
(около 6 и 5 % соответственно).
Согласно карте на основании исследования, опубликованной
Я. Марианом, среднее состояние одного взрослого гражданина Украины
составляет 1 тыс. 437 дол. США. Для сравнения: среднее состояние
белорусов – 1 тыс. 551 дол., молдаван – 3 тыс. 104 дол.
Самыми богатыми указаны швейцарцы – 567 тыс. дол., около 300 тыс.
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дол. составляют доходы граждан Исландии, Норвегии, Соединенного
Королевства, Швеции и Люксембурга.
Как сообщал Корреспондент.net, в августе в Украине среднемесячная
зарплата уменьшилась на 3,4 % – больше всего уровень выплат снизился у
работников сельского, лесного и рыбного хозяйства (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 20.10).
***
Вилов риби в Україні в січні – вересні зменшився на 17,9 %.
Протягом січня – вересня 2015 р. було виловлено 37,2 тис. т риби, що на
17,9 % менше, ніж у січні – вересні 2014 р., передає УНН з посиланням на
Державну службу статистики.
При цьому, згідно з інформацією відомства, протягом січня – вересня
2015 р. в Україні виловили й добули 50,5 тис. т водних біоресурсів. Вказано,
що, порівняно з аналогічною датою 2014 р., добування біоресурсів
зменшилося на 8,5 %.
Зокрема, у внутрішніх водоймах виловлено 14,1 тис. т водних
біоресурсів, що на 9,1 % менше за аналогічний період минулого року.
Як повідомляв УНН, протягом січня – серпня 2015 р. в Україні виловили
й добули 43 тис. т водних біоресурсів. При цьому, порівняно з аналогічною
датою 2014 р., добування біоресурсів зменшилося на 11,5 % (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 20.10).
***
Жилье в столице Украины подорожало более чем на 30 %.
Каждый квадратный метр новостроек Киева теперь стоит на 38 %
дороже. Эксперты выяснили, что существенным изменениям были
подвержены жилплощади эконом-класса, в то время как цены на элитные
квартиры практически не менялись. Хоть и количество сделок, по сравнению
с прошлым годом, снизилось приблизительно на 35 %, но большим спросом в
третьей декаде 2015 г. стал пользоваться комплекс «Новопечерские Липки».
Сама компания отмечает именно такие показатели статистики.
Отметим, что специалисты провели свое собственное исследование,
согласно результатам которого самым дорогим жилым комплексом в Киеве
является ЖК «Бульвар фонтанов», что на Печерске. Стоимость 1 кв. м
стартует от 56 тыс. 400 грн (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. –
20.10).
***
Международное рейтинговое агентство Fitch Rating вдвое ухудшило
свой прогноз падения экономики Украины по итогам 2015 г. – до 10 с 5 %,
прогнозированных в марте текущего года. Об этом говорится в банковском
обзоре Fitch, сообщает УНИАН.
«Восстановление экономики Украины во многом будет зависеть от
макроэкономической ситуации и деловой среды, которая пока довольно
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слаба. Fitch прогнозирует падение ВВП Украины до 10 % по итогам 2015 г., в
то время как падение в 2014 г. составило 6,8 %», – говорится в отчете.
В то же время в Fitch напомнили, что Украина завершает операцию по
реструктуризации части госдолга и по ее результатам страна получит новый
кредитный рейтинг, оговаривающий особенности структуры долга и
кредитный профиль.
«Пока кредитный рейтинг Украины находится на уровне “ограниченный
дефолт”, выданном 6 октября. Но рейтинг будет повышен сразу же как
только Fitch определит, что долговая операция по обмену госбондов страны
прошла успешно», – сказано в отчете (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2015. – 21.10).

42

