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У ЦЕНТРІ УВАГИ
25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори
Майже 13,8 млн громадян України взяли участь у місцевих виборах
25 жовтня, що складає 46,62 % від загального числа виборців, повідомляє
Центральна виборча комісія (ЦВК).
Згідно зведеної інформації про кількість виборців, які отримали
бюлетені на виборчих дільницях, оприлюдненої на сайті ЦВК в ніч на
понеділок, 26 жовтня, лідерами по явці стали західні регіони країни.
Рекордсменом стала Тернопільська область, де участь у виборах взяли
56,5 % виборців. За нею йдуть Львівська (56,31 %), Волинська (55,29 %),
Івано-Франківська (52,85 %) та Рівненська (50,83 %). Разом з тим, у
Закарпатській та Чернівецькій областях явка виявилася трохи нижчою –
49,16 % і 48,86 % відповідно.
Також відносно висока явка зафіксована в Центральній Україні.
Зокрема, у Хмельницькій та Вінницькій областях проголосувало більше 50 %
виборців, а в Дніпропетровській області прийшли на виборчі дільниці
42,99 % громадян, у Черкаській – трохи більше 47 %, в Кіровоградській –
46,38 %, а в Полтавській – 49, 31 %.
Найменше число громадян прийшли на вибори в Донецькій (264 тис.
716 виборців, або 31,65 % від загального числа зареєстрованих) і Луганській
(159 тис. 47 осіб, або 35,27 %) областях. У Харківській області відвідали
виборчі дільниці 44,43 % виборців.
Явка в Києві склала 41,87 %, а в області – 49,83 %. У Чернігівській
області прийшли на дільниці 48,76 % виборців, у Житомирській – 49,09 %, а
в Сумській – 46,03.
У Запорізькій області прийшли на дільниці 44,51 %, в Одеській –
41,87 %, у Миколаївській – 38,48 %, а в Херсонській – 37,41 %.
Також на сайті ЦВК повідомляється, що під час виборів системних
порушень і фальсифікацій зафіксовано не було.
Вибори не відбулися в Маріуполі і Красноармійську Донецької області.
Тепер Верховна Рада прийме окремий закон по голосуванню в цих містах.
Практично у всіх великих містах відбудеться другий тур на виборах
мерів. Тільки в Харкові і Тернополі діючі міські голови – Г. Кернес і
С. Надал змогли здобути перемогу вже в першому турі.
Другий тур виборів відбудеться 15 листопада (Центральна виборча
комісія. Офіційний веб-сервер (http://www.cvk.gov.ua). – 2015. – 26.10).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
М. Закіров, старш. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ, канд. іст. наук

Українське відлуння європейських проблем
Міграція населення з Африки і Азії до Європи у новітній час має не
тільки доволі тривалу історію, але і тенденцію до поступового посилення
інтенсивності. З початку цей процес був викликаний, у першу чергу,
розпадом колоніальних держав, і потік переселенців здебільшого
спрямовувався з колишніх колоній до метрополій. Значну частину мігрантів
складали люди, які були тісно пов’язані з колоніальною владою, або ті, хто
не бажав пов’язувати своє життя з новоствореними постколоніальними
країнами із доволі непевним майбутнім. По мірі розбудови
загальноєвропейського простору все більшого значення у виборі
переселенцями кінцевого пункту мандрівки набувають інші чинники.
Зокрема, рівень соціального забезпечення, наявність родинних зв’язків з
попередніми переселенцями, можливість збереження і розбудови звичного
культурно-релігійного середовища тощо. Доволі активне обговорення
ситуації з біженцями у засобах масової інформації, різка активізація
діяльності урядів європейських країн, що відбувається останнім часом,
створює враження лавиноподібного зростання переселенського потоку.
Проте експерти зауважують, що масштабне зростання кількості
біженців почалося ще у 2011 р. після початку громадянської війни в Сирії. Як
не дивно, але сьогоднішній сплеск переселенської активності деякі експерти
пов’язують з подіями, що відбулися в іншій країні арабського світу. Як
зауважує професор Європейського інституту в Санкт-Петербурзі Г. Голосов,
спусковим гачком процесу став розпад державних інститутів у Лівії після
громадянської війни і, як наслідок, остаточний крах системи прибережного
контролю. «Минулого року в Лівії пройшла громадянська війна, і цей
контроль було втрачено. Зазвичай російські ЗМІ пов’язують навалу мігрантів
з катастрофою режиму Каддафі, але відразу після краху режиму Каддафі в
Лівії продовжувала функціонувати держава. А торік вона розвалилася,
виникли два конкуруючі уряди, деякі райони опинилися під владою збройних
груп, у тому числі ісламістської спрямованості. У підсумку, з’явилися умови
для налагодження бізнесу з перекидання біженців. Зараз транспортування
налагоджено, і всі умови співпали для того, щоб виник такий масовий
приплив біженців, який ми спостерігаємо зараз», – наголошує Г. Голосов.
Отже, як завжди, треба шукати того, кому це вигідно, і хто на цьому
заробляє. «Стабілізації військової і політичної ситуації в Сирії не видно й
донині. Одночасно біженці «рознюхують» стежки в країни ЄС, а ті люди, які
будують бізнес на транспортуванні, весь час вдосконалювали
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інфраструктуру, канали з потрапляння до Європи», – підкреслив провідний
науковий співробітник Інституту Європи РАН, завідувач кафедри МДІМВ з
європейської інтеграції М. Кавешніков.
Аналогічну думку висловлює нідерландський журналіст і письменник
І. Бурума. Він звертає увагу на те, що навіть зібрати компанію у тридцять
осіб для виїзду на заміський пікнік – це вже доволі складна справа. «Так от, –
підкреслює письменник, – з мільйоном левантійських біженців (а це своя
ментальність у сенсі пунктуальності – не німці ще) з охоплених війною країн
– все в тисячі разів важче... Тобто зрозуміло, що з такими масами з такої
складності завданням нічого не відбувається само собою, спонтанно. Існує
відповідна масштабам і цілям організація, яка планує, готує, будує логістику,
мобілізує клієнтуру, кадри, кошти, розробляє методи, здійснює акцію... І
багато біженців не приховують, що оплатили свій вояж, називають суми ... ».
Отже, як кажуть: «нічого особистого – лише бізнес». І бізнес цей виник не
сьогодні, оскільки статистика свідчить про наявність тенденції, що
сформувалася за останні роки. Так, за даними Євростату, у 2013 р. статусу
біженця у країнах Євросоюзу намагалися отримати 431 090 осіб, у 2014 р. –
вже 625 920 осіб. За підрахунками експертів ООН, з початку 2015 р.
Середземним морем до Європи прибуло 365 тис. осіб. За їхнім прогнозом від
8 вересня 2015 р. усього за 2015 – 2016 рр. кількість біженців, які прибудуть
до Європи Середземним морем, може становити 850 тис. осіб. Але сьогодні
ми бачимо, що наведений прогноз не виправдовується. Ситуація на
Близькому Сході лише загострюється, і у засобах масової інформації вже
лунають значно більші цифри.
Крім того, на думку провідного наукового співробітника Центру
німецьких досліджень Інституту Європи РАН О. Камкіна, потік мігрантів у
Європу з Близького Сходу буде тільки рости після лібералізації політики
деяких країн ЄС з прийому біженців. Вже сьогодні, згідно з оцінками
аналітиків, ситуація з нелегальними мігрантами у країнах ЄС є найгіршою з
часів Другої світової війни. Професор кафедри порівняльної політології
МДІМВ В. Сергєєв заявив: «Євросоюз здійснює самогубство, відкриваючи
дорогу біженцям. Тому що прийняти кілька мільйонів чоловік, а, судячи з
усього, мова може піти про величини такого порядку, – це колосальне
навантаження і на фінансову систему, і на соціальну». Крім того слід
зазначити, що такі важки проблеми не можуть не викликати суперечок
всередині ЄС. Не дарма В. Сергєєв відзначив, що, незважаючи на заяву
деяких країн-членів ЄС про прийом біженців та пом’якшення міграційної
політики, напруженість всередині Євросоюзу безперервно зростає, тому що
країни Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина)
відмовляються приймати біженців. Між тим, генеральний секретар Ради
Європи Т. Ягланд вважає, що навіть при величезному напливі біженців не
може бути ніяких відступів від Європейської конвенції про права людини,
яка забороняє нелюдське і принижуюче гідність поводження. «Кожен, хто
прибуває на територію наших 47 держав – членів Ради Європи, має такі ж
фундаментальні права, як і всі інші».
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Проте, слід зауважити, що такої єдності і зразкової толерантності, на
якій наголошує генеральний секретар Ради Європи, серед пересічних
європейців, які у своєму повсякденному житті стикаються не лише з
правовою теорією, але і з значно менш привабливою практикою, немає.
Зокрема, відвідувачі різних соціальних центрів у Німеччині скаржаться, що
біженців оформлюють без черги, відсуваючи бюргерів. «Ми чекали своєї
черги дві години, коли до нас підійшли співробітники центру і сказали, що
прийом закінчено, бо у них 300 сирійців, яких терміново треба оформити. Це
люди, які будуть тут жити на соціальні допомоги та не працювати. А адже це
ми приносимо державі гроші в бюджет, і до нас таке ставлення!» –
розповідає мешканка Лейпцига А. Вербер. Загалом можна навести багато
свідчень невдоволення припливом емігрантів з боку мешканців багатьох
європейських країн. Зокрема, вже згадуваний нідерландський журналіст І.
Бурума підтверджує, що є настороженість, є невдоволення, особливо в
Східній Німеччині, де і життя гірше, і ксенофобні настрої традиційно сильні.
Вже були підпали гуртожитків іммігрантів, побиття. Експерти передбачають
перспективи зростання неонацистських тенденцій.
Як вже зазначалося вище, немає єдності у підходах до проблеми
міграції і серед керівництва європейських країн. Зокрема, занепокоєння
європейців викликають труднощі з практичною реалізацією політики
мультикультуралізму. У багатьох великих містах Європи виникли райони
компактного проживання вихідців з інших частин світу. Їхні мешканці
живуть своїм життям і не надто схильні інтегруватися в оточуюче
суспільство, а іноді, навпаки, намагаються змінювати місцеві традиції. Крім
того ці райони демонструють тенденцію до розширення, і невипадково в
Європі активно заговорили і про «конфлікт цивілізацій». Наприклад,
прем’єр-міністр Угорщини В. Орбан заявив, що мігранти-мусульмани
становлять небезпеку для «збереження християнської Європи». «Ті, хто
прибувають, представляють іншу релігію і культуру. Більшість з них не
християни, а мусульмани. Це важливе питання, тому що Європа і
європейська ідентичність кореняться в християнстві».
Однак інші, можливо, менш упереджені аналітики запевняють, що
причин для паніки немає, оскільки на загальній безпеці Європи наплив
біженців не відіб’ється. На думку експерта з міжнародних питань
В. Гушулея, «ЄС має здатність прийняти значну кількість біженців. Європа і
раніше приймала значні хвилі мігрантів». Проте ускладнення ситуації у
східноєвропейських країнах, особливо на Балканах, може сприяти
перенаправленню принаймні частини наявного транзитного потоку біженців
в Україну. Як зауважує експерт, у такому випадку Україна, незважаючи на
невирішену проблему з внутрішньо переміщеними особами, повинна буде
відреагувати на це. «Хоча прийом біженців може ускладнити переговори про
безвізовий режим з ЄС. Це прямо не пов’язано, але скасування віз можуть
перенести на більш віддалений термін», – вважає В. Гушулей.
Отже, експерт виокремив одразу дві проблеми, що можуть постати
перед нашою країною унаслідок поточної ситуації з біженцями. Природно,
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що коли ми ставимо собі запитання «Чи матиме ця ситуація якісь наслідки
для України?», в першу чергу, на думку спадає питання з наданням Україні
безвізового режиму з країнами ЄС. Причому це значною мірою саме наша
внутрішня проблема і не лише тому, що ми маємо виконати певну домашню
роботу з прийняття необхідних законів. Питання біженців матиме
опосередкований вплив і на розвиток внутрішньополітичної ситуації в
Україні, оскільки очікуване отримання безвізового режиму з ЄС протягом
тривалого часу залишається серед топ-завдань влади, і ця подія заздалегідь
проанансована як значне досягнення. За таких обставин будь-яка затримка
буде негайно використана опозицією і закордонними опонентами нашої
країни для чергової хвилі нищівної критики. Щодо вірогідності стати
часткою транзитного коридору для переселенців, ця перспектива для нашої
країни поки що не на часі з огляду на існуючу географію основних потоків
переселенців.
У свою чергу наші західні партнери здебільшого не схильні
пов’язувати з наданням безвізового режиму збільшення потоку переселенців
з України. Досвід останніх років показує, що переважна більшість українців
якщо і обирає шлях еміграції, то спрямовують свої надії виключно на сусідні,
мовно і ментально близькі країни – Польщу, Росію, Бєларусь або країни
Балтії. За словами політолога, завідувача кафедрою міжнародних політичних
процесів СПбГУ В. Ачкасова, «українські мігранти в Європі більш
прийнятні, ніж біженці та легальні мігранти з арабського світу». Але певна
проблема, на його думку, все таки є, оскільки навіть спрощення візового
режиму може викликати збільшення кількості мігрантів з України до Європи.
«Українські мігранти вже зараз їдуть працювати в Європу і поїдуть ще
більше. З західної України вже зараз їздять. І лібералізація якимось чином
вплине на збільшення українських мігрантів». Але заради справедливості
зауважимо, що доволі значну частину українських громадян, що виїжджали і
виїжджають зараз за кордони України в усіх напрямках, складають так звані
заробітчани. Багато з них, принаймні поки зберігається надія на поліпшення
ситуації в Україні, не мають наміру залишатися там назавжди. Це становить
ще одну суттєву відмінність української міграції від потоку біженців з країн
Близького Сходу і Африки. Наші співгромадяни здебільшого їдуть
працювати задля забезпечення своїх родин вдома, а не намагаються
влаштовувати своє життя за рахунок європейських платників податків з
подальшим перетягуванням до себе в Європу своїх родин..
Значно більшою проблемою зростаючого потоку біженців у країни ЄС
є необхідність суттєвого збільшення видатків на облаштування і соціальне
забезпечення переселенців. Зокрема, експерти вказують, що витрати лише
Німеччини у 2015 р. можуть сягнути десяти мільярдів євро. Отже, цілком
ймовірно, що і у Німеччині, і в інших країнах ЄС посиляться позиції
противників надання розширеної фінансової допомоги Україні.
Ще однією проблемою, хоча і з дещо віддаленим, але тим не менш
несприятливим для України прогнозом, є зростання в Європі популярності
правих партій, у тому числі й унаслідок масштабного припливу біженців.
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Зокрема, французької партії «Національний фронт», очолюваної Марін Ле
Пен. Слід зазначити, що саме представники «Національного фронту» були
серед небагатьох європейських політичних сил, які брали участь у якості
спостерігачів на референдумі за приєднання Криму до Росії, тим самим
сприяючи його легітимізації. Більш того, саме з цією чи не найбільшою
праворадикальною партією Європи пов’язаний єдиний на сьогодні
достовірний випадок фінансування росіянами європейських ультраправих.
Йдеться про кредит у 9 млн євро, виданий московським Першим чеськоросійським банком бізнесмена Р. Попова восени 2014 р. Проте слід
зазначити, що, на думку експерта Інституту євроатлантичного
співробітництва А. Шеховцова, випадок з Ле Пен є скоріше винятком, ніж
правилом. «У більшості випадків купівля політичного впливу на Заході
відбувається на рівні окремих впливових осіб, а не кредитування
організацій», – зауважує експерт.
Дійсно, організації масово не фінансують. Проте, по-перше: випадок
хоча і єдиний, але єдиний достовірний. Тобто, можуть бути і такі,
достовірність яких просто поки не доведена. По-друге, політичний вплив
таки купується. Так, за даними доповіді угорської дослідницької організації
Political Capital Institute, присвяченої зв’язкам Росії з європейськими
праворадикалами, 15 рухів у 13 країнах Європи відкрито симпатизують
Москві. Причому серед них є великі партії: французький «Національний
фронт» (FN), Австрійська партія свободи (FPЦ) і угорський Jobbik. Вони
представлені в Європарламенті та національних законодавчих зборах і
цілком здатні боротися за звання провідної опозиційної сили. А інші, менш
значні партії і рухи, представлені у національних парламентах або у місцевих
органах влади.
Таким чином, Москва отримує підтримку у своїх доволі непростих
відносинах з Брюсселем всередині Європи від праворадикальних партій, які
здебільшого активно виступають з критикою ЄС. З огляду на ці факти і
певний історичний дискурс створюється доволі дивна і, на перший погляд,
навіть неприродна картина. Російська Федерація, яка виступає як
правонаступниця СРСР і за логікою мала б продовжувати підтримку
соціалістичних партій у Європі, навпаки, посилює співпрацю з
європейськими правими. Проте у політиці зазвичай торжествує прагматизм.
Не дарма став крилатим вислів міністра іноземних справ Великої Британії
віконта Генрі Джона Темпла Пальмерстона: «немає вічних союзників і…
немає вічних ворогів, є вічні і постійні… інтереси». А інтереси Росії і
«проросійських» європейських партій співпадають у питаннях протидії
подальшій європейській інтеграції і розширенню євроатлантичного
співробітництва, зокрема у східному напрямку.
Звісно, що наявного впливу цих партій для суттєвих змін у політиці
Брюсселя і окремих європейських країн поки недостатньо, але вони здатні
створювати певний інформаційний фон і впливати, тим самим, на громадську
думку у своїх країнах, вносити розбрат у керівництво і ускладнювати
процеси прийняття рішень. Зокрема, відомий політичний діяч, колишній
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спікер польського Сейму Р. Сікорський наголошує: «... деякі історії
(посилення правого радикалізму – прим. авт.), безпосередньо не пов’язані з
Україною, можуть кардинально змінити суспільні настрої. Суспільство стане
гірше сприймати ідею вільного переміщення іноземців в Європі і в США».
На ще один аспект «міграційної проблеми» Європи у прив’язці до
України звернув увагу К. Поліщук, кандидат політичних наук, доцент
кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби факультету
міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, за словами якого влаштований
В. Путіним «сирійський гамбіт» покликаний продемонструвати західним, у
першу чергу, європейським партнерам доцільність залучення потенціалу
Росії до вирішення проблеми стабілізації в близькосхідному регіоні і
зниження «міграційної» напруги, своєрідною платою за що могла б стати
поступливість європейців у питаннях Криму і Донбасу: «Сирійський гамбіт
визначає ідею, яку він (В. Путін. – Ред.) і не приховує – потрібно
порозумітись із західними країнами в одній гарячій точці, щоб порозумітись
в іншій. Подібну практику ми спостерігали і в питанні іранської ядерної
проблеми».
Підсумовуючи викладене, зауважимо, що експерти висловлюють
солідарну думку про штучність і безсумнівну організованість сьогоднішньої
переселенської хвилі, що здійнялася в Європі. Україні ситуація може
загрожувати затягуванням процесу отримання довгоочікуваного безвізового
режиму з
країнами
ЄС і, як
наслідок,
черговим витком
внутрішньополітичних суперечок і взаємних звинувачень. Крім того,
можливо, що в Європі посиляться позиції прихильників обмеження
фінансової допомоги з огляду на проблему облаштування зростаючої маси
біженців і підвищення соціальної напруги, до чого, поза сумнівом, докладуть
свої зусилля і праворадикальні партії.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман покладає величезну надію
на нинішні вибори до місцевих органів влади і переконаний, що вони
стануть початком дуже позитивних змін в Україні.
«Це перші вибори після Революції гідності, які відбуваються в умовах
початку реальної децентралізації, і ці місцеві вибори є надзвичайно
важливими, – заявив В. Гройсман після голосування на місцевих виборах у
неділю у Вінниці. – І зміни в українському суспільстві, і зміни в
українському політикумі мають відбуватися з місцевого рівня».
Голова Верховної Ради наголосив, що вибір громадян визначатиме
«позицію щодо розвитку територіальних громад, розвитку місцевого
самоврядування, вирішення абсолютно простих, але наболілих питань – це
дороги, ліфти, садочки, школи, лікарні, поліклініки, – все те, що нас сьогодні
оточує».
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«Тому я покладаю на ці вибори величезну надію. Я би дуже хотів, щоб
відбулося оновлення місцевих еліт, особливо там, де попередня влада не була
ефективною, – сказав В. Гройсман. – Дуже важливо, щоб ці вибори були
демократичними, вільними, і я глибоко переконаний у тому, що це початок
дуже позитивних змін в Україні».
Відповідаючи на запитання щодо проведення місцевих виборів у
2017 році, Голова Верховної Ради заявив, що «кожні вибори, і, зокрема, якщо
йдеться про децентралізацію влади, є важливими щодо оновлення влади або
підтвердження їй довіри». «Після того, як будуть остаточно проголосовані
зміни до Конституції, області, райони і територіальні громади отримають
достатньо широкі повноваження, і, відповідно, потрібно буде провести
вибори, щоб люди визначилися для себе, кому вони хочуть передати ці
повноваження, – яким саме своїм представникам на рівні сіл, селищ, міст,
районів і областей», – пояснив він.
Відповідаючи на запитання щодо конституційного процесу, В. Гройсман
повідомив, що до остаточного розгляду змін до Основного закону готується
також пакет законів у розвиток Конституції «для того, щоб це було системне
пакетне голосування».
При цьому В. Гройсман нагадав, що Венеціанська комісія високо
оцінила зміни до Конституції, які підготувала Конституційна комісія, і
відзначив, що ці зміни повністю відповідають Європейській хартії місцевого
самоврядування і не несуть жодних загроз для України у частині
федералізації
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 25.10).
***
Протягом тижня роботи з виборцями народні депутати працювали
за кількома напрямами.
Окрім роботи у виборчих округах, народні депутати працювали у
комітетах, проводили засідання робочих груп з опрацювання законопроектів,
організовували та брали участь у «круглих столах», працювали у складі
міжнародних делегацій, проводили зустрічі з провідними світовими
експертами тощо.
Народні депутати взяли участь у присвяченому безвізовому режиму з
Європейським Союзом та виконанню Угоди про асоціацію 13-ому засіданні
Національної ради реформ під головуванням Президента України.
Тривала робота з метою виконання Плану законодавчого забезпечення
реформ, ініційованого Головою Верховної Ради В. Гройсманом.
У цьому контексті Комітет з питань бюджету завершив підготовку до
другого читання низки законопроектів з питань децентралізації та
адміністративних послуг, що входять до розділу 11 «Децентралізація,
адміністративні послуги» пакету 70-ти пріоритетних законопроектів, який
Верховна Рада має розглянути до завершення поточної сесії.
Також народні депутати працювали у складі міжнародних делегацій
Верховної Ради України.
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Парламент України був представлений на засіданні Парламентської
Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва (ПАЧЕС) в м.
Тирана (Албанська Республіка). За результатами обговорення Комітет з
питань культури, освіти та соціальних питань ПАЧЕС підтримав
запропоновану українською делегацією поправку до Рекомендацій Комітету,
у якій наголошується на необхідності вжиття заходів, ґрунтуючись на нормах
міжнародного права і, зокрема, на положеннях Гаазької Конвенції про захист
культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, спрямованих на
запобігання знищенню культурної спадщини в районах збройних конфліктів
або на окупованих територіях.
Верховна Рада України була представлена у дебатах щодо міграції на
133-й Асамблеї Міжпарламентського Союзу у Женеві (Швейцарія). Метою
участі української делегації в дебатах було пояснити світові, з якими
викликами стикаються внутрішньо-переміщені особи через конфлікт на
Донбасі, підтримуваний Росією.
Працювали народні депутати в комітетах, проводили робочі зустрічі,
засідання робочих груп (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.10).
***
26 жовтня було проведено робочу зустріч керівництва Комітету у
закордонних справах із головою Місії, координатором проектів ОБСЄ в
Україні В. Вербою на його прохання. З української сторони у зустрічі взяли
участь голова Комітету Г. Гопко, перший заступник голови Комітету
І. Климпуш-Цинцадзе, народні депутати С. Заліщук і В. Романюк.
Під час зустрічі обговорювалися загальні питання функціонування Місії
ОБСЄ в Україні, яка реалізує та слідкує за виконанням проектів, що мають
допомогти нашій державі посилити її безпеку та вдосконалити
законодавство, інститути і практики відповідно до стандартів міжнародної
організації.
Сторони обговорили стан та перспективи реалізації проектів у сфері
розмінування за підтримки координатора проектів ОБСЄ в Україні, а саме
реалізацію проекту щодо виконання робіт з очищення території України від
вибухонебезпечних залишків війни, що є одним із пріоритетних у
практичному подоланні наслідків агресії Російської Федерації проти України.
Окрему увагу було приділено обговоренню проекту Міністерства
оборони України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій
«Допомога з реагування на забруднення вибухонебезпечними залишками
війни і залишками компонентів ракетного палива», повідомили
Інформаційному управлінню у секретаріаті Комітету.
Координатор проектів ОБСЄ поінформував про діяльність за напрямом
очищення окремих територій на Сході України від боєприпасів, наголосивши
на тому, що ОБСЄ проводить навчання саперів-піротехніків, розробляє
матеріали для кампанії з інформування школярів про ризики, пов’язані з
вибухонебезпечними предметами (Офіційний портал Верховної Ради
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України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.10).
***
Заступник Голови Верховної Ради України О. Сироїд взяла участь у
104-й пленарній сесії Венеціанської комісії, під час якої Венеціанська
комісія схвалила висновок «Щодо запропонованих змін до Конституції в
частині судової влади України».
О. Сироїд подякувала Венеціанській комісії, зокрема доповідачам, за
«глибоке розуміння становища та викликів стосовно реформування судової
системи України», а також за те, що «були почуті і враховані пропозиції та
застереження» основних учасників процесу реформування.
«Сьогодні особливий день, коли представники парламенту, уряду та
Адміністрації Президента поділяють єдиний підхід до реформування судової
системи», – сказала заступник Голови Верховної Ради.
Особливо важливо, зазначила віце-спікер, що Венеціанська комісія взяла
до уваги застереження представників громадськості та їхні пропозиції
стосовно оновлення суддівського корпусу. «Ми всі віддані європейським
принципам суддівської незалежності, зокрема у частині незмінюваності
суддів. Але для українців судова реформа не відбудеться, поки ми не
гарантуємо звільнення корумпованих суддів. Тому ми особливо вдячні
Венеціанській комісії за розуміння і за таку позицію, яка дозволяє нам
ефективно здійснити очищення суддівського корпусу відразу після
прийняття конституційних змін», – наголосила О. Сироїд (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.10).
***
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення розглянув ряд законопроектів щодо посилення соціального
захисту громадян.
Як повідомили Інформаційному управлінню в секретаріаті Комітету, під
час засідання загалом було розглянуто та прийнято рішення щодо десяти
законопроектів, спрямованих на соціальний захист громадян.
Народні депутати, зокрема, рекомендують Верховній Раді схвалити у
другому читанні та в цілому проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо надання батькам-вихователям додаткових
соціальних гарантій» № 2975. Законопроект передбачає надання права
одному з батьків-вихователів, які виховують дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу, та
перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, на отримання відпустки
для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Члени Комітету також ухвалили рішення рекомендувати парламенту
прийняти за основу проект Закону «Про внесення змін до Закону «Про
освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами
до освітніх послуг» № 2151а. Проектом пропонується встановити право
громадян на освіту в усіх навчальних закладах, у т.ч. на безкоштовну освіту в
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державних і комунальних навчальних закладах, незалежно від встановлення
їм інвалідності. Альтернативний законопроект № 2151а-1 народні депутати
рекомендували відхилити, адже реалізація проекту призведе до додаткових
витрат з державного бюджету.
За результатами розгляду законопроекту про внесення зміни до статті
14 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей» (щодо не нарахування штрафних санкцій, пені за невиконання
зобов’язань
членами
сімей
військовослужбовців,
резервістів
та
військовозобов’язаних в особливий період)» № 2358 члени Комітету
вирішили рекомендувати парламенту прийняти його за основу.
За результатами розгляду члени Комітету рекомендують відправити на
доопрацювання суб’єктам законодавчої ініціативи чотири законопроекти:
щодо встановлення мінімальної питомої ваги заробітної плати у структурі
собівартості № 2332а; про пенсійне забезпечення та призначення пенсій
посадовим особам органів доходів і зборів та контролюючих органів
№ 2768-1, № 2769-1; щодо системи державних закупівель № 2078а
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 23.10).
***
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення розглянув питання щодо ситуації, яка склалася у виконавчій
дирекції Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати
працездатності.
Члени Комітету, обговорюючи ситуацію, яка склалася після того, як
19 жовтня 2015 р. в приміщенні виконавчої дирекції Фонду відбулися
сутички та блокування невідомими особами окремих кабінетів, зазначили,
що зараз невідомо, хто керує виконавчою дирекцією Фонду.
Голова Комітету Л. Денісова наголосила, що найбільше народних
депутатів турбує питання захисту прав людей. «Фонд розпоряджається
коштами застрахованих осіб. І ситуація, яка відбувається у виконавчій
дирекції Фонду, може зупинити страхові виплати та матеріальне
забезпечення для мільйонів наших громадян», – зазначила вона.
Л. Денісова також висловила думку, що такі дії в одному з двох фондів,
які на сьогодні перебувають у стадії реорганізації, можуть бути пов’язані з
відсутністю бажання та професіоналізму Мінсоцполітики, який формує
основні напрямки державної політики у сферах соціального страхування,
провести реформування фондів соцстраху. «На сьогодні створений Фонд
соціального страхування. Однак, протягом дев’яти місяців не здійснено
реорганізацію двох фондів – з тимчасової втрати працездатності та від
нещасних випадків на виробництві», – звернула увагу голова Комітету.
За її словами, таке затягування реформ зі сторони органу, який
забезпечує державний нагляд у сферах соціального страхування, призвело
також до максимального усунення сторін соціального діалогу – роботодавців
і профспілок – від процесу управління коштами фондів соцстрахування.
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Як повідомили Інформаційному управлінню в секретаріаті Комітету, за
результатами обговорення члени Комітету ухвалили рішення звернутися до
Мінсоцполітики щодо роз’яснень стосовно того, які вживаються заходи для
виправлення ситуації у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, а також до Генеральної прокуратури та
Міністерства внутрішніх справ щодо перевірки законності наказів та подій,
що відбуваються навколо керівництва виконавчої дирекції Фонду
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 22.10).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко провів зустріч з главами дипломатичних
місій країн «Великої сімки», які працюють в Україні.
Під час зустрічі глава держави обговорив з іноземними послами
виборчий процес в Україні та наголосив на своїй принциповій позиції щодо
необхідності забезпечення чесних та вільних виборів.
Сторони також обговорили поточний стан виконання мінських
домовленостей, а також хід реформ в Україні, зокрема судову,
конституційну, антикорупційну реформи.
П. Порошенко подякував послам, їх урядам та народам за потужну
підтримку та солідарність з Україною у її боротьбі за незалежність та
територіальну цілісність. При цьому Президент наголосив на важливості
збереження єдності та скоординованої позиції усієї проукраїнської
глобальної коаліції.
Посли "Великої сімки" привітали Україну з обранням непостійним
членом Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
–23.10).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч та переговори з
міністром торгівлі США П. Пріцкер. Міністр наголосила на підтримці
Сполученими Штатами процесу реформ в Україні. «США підтримують і
вірять в Україну сьогодні і в майбутньому», – заявила П. Пріцкер.
Президент України особливо відзначив підтримку США у
макрофінансовій та макроекономічній сферах – як у двосторонньому режимі,
через виділення двосторонніх гарантій, так і у багатосторонньому режимі
через підтримку в міжнародних фінансових організаціях. Президент
повідомив про рішення уряду США виділити третій транш кредитних
гарантій на суму, яка перевищує 1 млрд дол. «Це позиція справжнього друга і
партнера», – наголосив П. Порошенко.
«Допомога наших стратегічних партнерів, наших друзів Сполучених
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Штатів Америки є надзвичайно важливою для нас», – зазначив Президент у
заяві для ЗМІ за підсумками переговорів з американської делегацією. «Ми
дійсно сьогодні ефективно взаємодіємо з нашими американськими
партнерами», – наголосив Президент, відзначивши політичну підтримку
України з боку президента США Б. Обами, його адміністрації,
американського уряду, Конгресу та з боку американського народу.
Під час переговорів домовлено про координацію дій зі створення
привабливого інвестиційного клімату. Президент повідомив про детальну
розмову з представниками бізнес-кіл США, які мають величезний досвід
роботи на українському ринку та які мали можливість порадити подальші
кроки щодо реформ.
«Ми збираємося далі координувати наші дії з рішучої боротьби проти
корупції. Створення спеціального антикорупційного бюро, призначення за
прозорою процедурою антикорупційного прокурора, перезавантаження
судової гілки влади створить нам додаткові можливості, щоб ми
продемонстрували рішучість наших намірів щодо боротьби з корупцією», –
відзначив П. Порошенко.
Президент поінформував високу американську делегацію щодо планів
проведення прозорої, відкритої приватизації. «Мені було приємно почути, що
американські інвестори зацікавлені в тому, щоб підвищити рівень
американських інвестицій в економіку нашої держави», – сказав він.
«Ми скоординували результати бізнес-форуму, який відбувся у липні
цього року за участю пані міністра і більше 150 інвесторів, які висловили
зацікавленість в інвестиціях в Україну», – також повідомив глава держави.
«Рівень нашої співпраці дуже великий», – відзначив Президент,
додавши, що він може бути ще збільшений.
Міністр торгівлі США П. Пріцкер відзначила значні зміни, які відбулися
в країні з часу її попереднього візиту восени 2014 р., особливо – реформи в
енергетичній сфері, контролі ринку капіталу, боротьбі з корупцією та судовій
реформі. Але, додала міністр, ще багато чого треба зробити.
«США, наші союзники, міжнародні фінансові інститути готові
підтримувати ваші зусилля з покращення інвестклімату, інтеграції України в
глобальну економіку і переходу на шлях самодостатнього зростання», –
наголосила П. Пріцкер.
Міністр повідомила, що президент США у співробітництві з Конгресом
США має намір зробити необхідні кроки для надання 3-ї кредитної гарантії
на суму 1 млрд дол. в наступні місяці. За її словами, під час зустрічі з
П. Порошенком обговорювалося питання, яким чином використати вказані
кошти для досягнення ефективного результату в реформах.
Міністр торгівлі США назвала її нинішній візит в Україну прикладом
комерційної дипломатії. Разом з міністром торгівлі до України прибули
лідери великого американського бізнесу, серед яких компанії DuPont,
Citibank, Westinghouse, NСH Capital, Honeywell, Cargill (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
–26.10).
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***
Президент України П. Порошенко провів зустріч із президентом
Латвійської Республіки Р. Вейонісом, який відвідує Україну з першим
офіційним візитом.
На початку зустрічі Президент подякував Латвії за активну роль та
підтримку євроінтеграції України та чітку проукраїнську позицію у питанні
захисту незалежності та територіальної цілісності України.
Глава держави також висловив подяку за підтримку Латвією України під
час сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй та голосування
за надання Україні статусу непостійного члена Ради Безпеки ООН.
У свою чергу, президент Латвійської Республіки подякував Президенту
за можливість відвідати Україну та обговорити питання як двосторонніх
відносин, так й взаємодії в процесі євроінтеграції. «Латвія ніколи не визнає
анексію Криму і завжди буде підтримувати Україну», – заявив Р. Вейоніс.
Він наголосив на неприпустимості порушення міжнародного права з боку
Росії.
Президент Латвії наголосив, що Європейський Союз та його країна чітко
стоять на позиції підтримки незалежності та територіальної цілісності
України та необхідності неухильного дотримання міжнародного права та
санкцій щодо тих, хто його порушує (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. –27.10).
***
Президент П. Порошенко під час голосування на виборчій дільниці у
Києві заявив, що ці вибори до місцевих органів влади є дуже важливими,
оскільки ними завершується перезавантаження влади. Глава держави
наголосив, що за підсумками цих виборів у кожній раді має бути сформована
проукраїнська коаліція.
«Для мене було принциповим, щоб після Революції гідності були
проведені президентські, парламентські вибори і вибори місцеві. Дуже
важливо, щоб вибори були проведені в умовах, які забезпечують вільне
волевиявлення громадян. Вони мають відповідати самим високим
стандартам, самій високій планці, яка була встановлена на президентських і
парламентських виборах», – сказав Президент.
За словами глави держави, дуже важливо, що на цих місцевих виборах
будуть обрані нові лідери місцевих громад. «Ми зараз голосували за те, щоб
Київ був справжнім європейським містом, європейською столицею. Думаю,
що у нас це вийде», – наголосив П. Порошенко.
«Надзвичайно важливо, щоб при збереженні змагальності, політичної
конкуренції, яка, безумовно, була на цих виборах, і дискусія інколи була
дуже гострою, зараз в місцевих радах були сформовані проукраїнські
коаліції, щоб ми не дали жодного шансу агресору дестабілізувати ситуацію
всередині країни. Я впевнений в тому, що у Українського народу вистачить
мудрості, у українських політичних сил вистачить відповідальності, щоб ці
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коаліції, підкреслюю – проукраїнські, були сформовані», – заявив Президент.
Глава держави разом із дружиною проголосували на виборчій дільниці в
київському Будинку офіцерів (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. –25.10).
***
Президент П. Порошенко, говорячи про місцеві вибори 25 жовтня,
наголошує на тому, що переважна більшість виборців віддала голос за
демократичні сили, що дає можливість сформувати проукраїнські
коаліції у місцевих радах і продовжити шлях реформування країни.
Глава держави назвав важливим те, що, попри окремі прогнози, не
відбулося реваншу недемократичних сил. «Я ще раз хочу подякувати за
відповідальність вибору Українському народу, який зараз підтримав
демократичні сили, підтримав реформи. Причому в цій позиції не відбувся і
розкол України, який багато хто передрікав. Зазнала краху спроба Росії
створити всередині п'яту, проросійську, колону», – заявив П. Порошенко під
час спільної прес-конференції з міністром торгівлі США П. Пріцкер.
«Український народ, українське суспільство цими виборами вже
перейшли рубікон, і повернення до минулого не може бути», – наголосив
глава держави.
Президент відзначив, що відповідальність Українського народу
відкриває шлях реформам. «Відповідальність, яку продемонстрували
виборці, і підходи дають нам можливість рішуче продовжувати реформи.
Я це сприймаю як крок на підтримку реформ, на підтримку децентралізації,
збільшення повноважень і відповідальності місцевих рад, і мені надзвичайно
приємно, що більшість виборців підтвердила і підтримала ці підходи», –
наголосив П. Порошенко.
Президент назвав головною ознакою демократичності місцевих виборів,
які відбулися 25 жовтня, відсутність адміністративного впливу. «Головна
оцінка – це оцінка міжнародних спостерігачів і наших неурядових
організацій, що впливу адміністративного ресурсу на цих виборах не було.
Це була перша подібна оцінка, яка мотивує, підтримує зусилля української
влади з організації прямого волевиявлення громадян», – заявив глава
держави.
Серед завдань, які зараз стоять перед новою місцевою владою,
Президент назвав формування проукраїнських коаліцій, які й надалі не
дозволять дестабілізувати ситуацію всередині країни. «На сьогоднішній день
маємо просто забезпечити відповідальний і консолідований підхід
політичних сил. Думаю, що вибори, які були проведені 25 жовтня, дають нам
для цього серйозні підстави», – сказав Президент.
Глава держави назвав категорично неприйнятним непроведення виборів
у Маріуполі. Він зазначив, що звернувся до парламенту із пропозицією
внести зміни до законодавства, які дозволять забезпечити захист
волевиявлення громадян у таких містах, як Маріуполь, Красноармійськ та ін.
«Мають бути внесені зміни до виборчого закону, які забезпечать виборчий
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процес, щоб не допустити виборчих помилок в цілому», – зазначив глава
держави.
Президент підкреслив, що це особливо важливо у контексті повернення
української влади на окуповану частину Донбасу. «Єдиний спосіб, як ми це
можемо зробити, – це демократичними виборами», – резюмував Президент.
П. Порошенко подякував всім виборцям України за те, «що держава
змогла, незважаючи на надзвичайно складні умови і попри проблемні
питання, забезпечити високий рівень виборчої культури, незважаючи на те,
що по новій системі українські вибори відбувалися вперше» (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. –26.10).
***
Коментуючи під час голосування на виборчій дільниці ситуацію у
Маріуполі, Президент повідомив, що щойно голова Донецької обласної
державної адміністрації П. Жебрівський доповів про відсутність
порушень на дільницях Донецької та Луганської областей, вибори
організовані і проходять, явка достатньо висока.
«Разом з тим, ситуацію, яка є в Маріуполі, я вважаю категорично
неприйнятною. Я з самого початку наголошував на необхідності проведення
виборів у Маріуполі. Той факт, коли, за моєю інформацією, там готувались ті
чи інші фальсифікації, безумовно, ми це допустити не можемо. Я дав
доручення правоохоронним органам ретельно розслідувати причини, по яким
проведення виборів в Маріуполі було ускладнене, і я чекаю інформації
правоохоронних органів, яка має бути висловлена публічно. Я чекаю оцінку
політичних сил, і звертаюся до Верховної Ради і Центральної виборчої
комісії негайно відреагувати на це. Верховній Раді на найближчому засіданні
прийняти зміни до законодавства, які дозволять найближчим часом вибори в
Маріуполі все ж таки провести», – заявив глава держави.
Президент наголосив на тому, що вибори у Маріуполі необхідні, і
висловив впевненість в тому, що вони мають бути проведені в цьому році.
«Це є обличчя України. Ми маємо забезпечити і всьому світові
продемонструвати, що Україна є вільною демократичною державою, і ми
боремося за те, щоб проведення виборів відповідало найкращим світовим
стандартам», – зазначив П. Порошенко.
За словами глави держави, крім Маріуполя, вибори також не
розпочалися ще в одному районному центрі. «Це потребує такої самої
рішучої реакції», – заявив Президент (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. –25.10).
***
Президент України П. Порошенко підписав Указ «Про Центр
досліджень проблем Російської Федерації».
Згідно з Указом № 605 від 23 жовтня, Центр утворюється у складі
Національного інституту стратегічних досліджень як самостійний
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структурний підрозділ з метою системного аналізу проблемних питань у
відносинах з Російською Федерацією, вироблення пропозицій щодо
забезпечення національних інтересів України.
Керівник
Центру
призначатиметься
на
посаду
директором
Національного інституту стратегічних досліджень.
Коментуючи створення Центру, заступник Глави Адміністрації
Президента К. Єлісєєв зазначив, що головною метою діяльності Центру
стануть науково-аналітичні розробки та прикладні дослідження актуальних
проблем взаємодії з РФ, передусім у контексті відповідного забезпечення
діяльності Президента України.
«Військова агресія Росії проти України, зокрема анексія Криму та
гібридна війна в Донбасі, тривожні внутрішні процеси всередині російського
суспільства, останні дії РФ на міжнародній арені, які викликають глибоку
стурбованість всього цивілізованого світу, перспективи та прогнози щодо
економічного розвитку Росії, шляхи сприяння демократичним тенденціям в
країні, забезпечення інтересів українців в Росії – всі ці питання потребують
ретельного фахового аналізу та перебуватимуть у фокусі діяльності Центру з
проблематики Російської Федерації», – сказав заступник Глави АПУ.
До основних завдань Центру належатиме також розробка практичних
рекомендацій при формуванні та здійсненні державної політики України
щодо Російської Федерації (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. –24.10).
***
Президент підписав Закон України "Про внесення змін до пункту
24 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу
України" від 6 жовтня 2015 р. № 714-VIII.
Згаданим Законом, прийнятим Верховною Радою України 6 жовтня
поточного року, законодавчо унормовується можливість використання
залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів, які наразі не
перебувають під контролем державної влади, на відновлення об’єктів
соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем
забезпечення життєдіяльності, включаючи їх утримання, на території
Донецької та Луганської областей, а також на соціально-економічний
розвиток відповідних регіонів шляхом тимчасового залучення таких коштів
та їх спрямування у вигляді субвенції обласним бюджетам відповідно
Донецької та Луганської областей.
Набрання Законом чинності дозволить забезпечити ефективне
використання наявних фінансових ресурсів на зазначену мету та сприятиме
якнайшвидшому відновленню пошкоджених чи зруйнованих під час
проведення антитерористичної операції об’єктів інфраструктури, житлового
фонду, систем забезпечення життєдіяльності на території Донецької та
Луганської областей (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. –23.10).
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***
Президент підписав Закон України №711-VIII "Про внесення змін до
Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо
уточнення строків військової служби за контрактом", який дозволяє
служити за контрактом шість місяців.
Закон України спрямований на забезпечення встановлення конкретних
термінів військової служби за контрактом під час дії особливого періоду, у
разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці,
оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового
режиму воєнного стану.
Законом пропонується внести зміни до Закону України «Про військовий
обов'язок і військову службу», встановивши для військовослужбовців
строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за
призовом під час мобілізації, на особливий період, які вислужили під час дії
особливого періоду не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової
служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу
за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення
воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про
демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленні –
6 місяців.
Передбачається також можливість дострокового припинення контракту
у разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про
демобілізацію.
Також врахована можливість продовжити військову службу за
контрактом у разі закінчення строку контракту і незавершення особливого
періоду на строк 6 місяців.
Прийняття
Закону
України
дозволить
збільшити
кількість
військовослужбовців за контрактом з досвідом бойових дій у Збройних силах
України та інших військових формуваннях (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
–23.10).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон № 683-VIII "Про
внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей".
Документом, який був прийнятий Верховною Радою 15 вересня,
встановлюються гарантії соціального захисту військовослужбовців
військової служби за призовом осіб офіцерського складу.
На зазначених осіб поширюються такі ж гарантії соціального захисту,
які передбачені для військовослужбовців інших видів військової служби.
Таким чином, врегульовано питання забезпечення осіб офіцерського складу,
які проходять військову службу за призовом, пільгами і гарантіями,
визначеними Законом України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей".
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Призов на військову службу офіцерів, які здобули вищу освіту за
освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс
військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу і яким
присвоєно відповідне військове звання офіцера запасу, було проведено
відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"
та Указу Президента від 1 травня 2014 року № 447 (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
–22.10).
***
Президент підписав Закон України № 715-VІІІ «Про внесення змін до
статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» щодо посилення соціального захисту родин Небесної
Сотні», прийнятий Верховною Радою України 6 жовтня 2015 р.
Закон спрямований на забезпечення належного рівня соціального
захисту та гарантій сім’ям осіб, які віддали життя, відстоюючи права і
свободи людини, європейське майбутнє України.
Законом пропонується внести зміни до пункту 1 частини першої статті
10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» щодо поширення положень вказаного Закону стосовно надання
соціальних пільг та гарантій (надання пільг з оплати комунальних послуг,
встановлення підвищень до пенсій тощо) на членів сімей осіб, які загинули
або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень
здоров’я, одержаних під час участі у Революції гідності. Водночас відповідні
положення згаданого Закону не поширюватимуться на сім’ї працівників
міліції, осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального
призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних сил України
та інших військових формувань, які загинули або померли внаслідок
поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних при
виконанні службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції гідності.
Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. –23.10).
***
25 жовтня Прем’єр-міністр України А. Яценюк взяв участь у
голосуванні на виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів.
Відповідаючи на запитання журналіста щодо очікувань від виборів,
глава уряду зазначив: «Це місцеві вибори, тому від них я чекаю ремонту
доріг, шкіл, лікарень і правильного використання місцевого бюджету, адже
ми передали мільярдні ресурси на місцевий рівень».
Він зауважив, що в бюлетені «все-таки партійна приналежність
превалює над персоналією від партії». «Уважно вивчав бюлетень. І в мене
склалося таке враження, що начебто ми голосували за відкриті списки, а в
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результаті все-таки партійна приналежність превалює над персоналією, яка
йде від цієї партії».
А. Яценюк нагадав, що закон про місцеві вибори був кардинально і
радикально змінений: «Уперше ми голосуємо за таким законом, і підбиття
підсумків голосування за новим законом потребує як фаховості від членів
виборчої комісії, так і чесності, прозорості і жорсткого контролю від
спостерігачів і членів виборчих комісій».
За організацію виборів, підкреслив він, відповідає Центральна виборча
комісія: «Уряд зобов’язаний забезпечити фінансування для виборчої
кампанії, що ми зробили, а Міністерство внутрішніх справ зобов’язане
забезпечити порядок, що ми також зробили».
Глава уряду нагадав, що була проведена колегія Міністерства
внутрішніх справ разом із громадськими організаціями, в тому числі
ГО «Опора», «з тією метою, щоб налагодити серйозну співпрацю по
уникненню фальсифікацій»: «Зараз основне – це підбиття результатів
голосування. Щоби ці вибори були такі самі чесні й прозорі, як були вибори
Президента України і парламенту в минулому році».
Нагадаємо, що очолювана Прем’єр-міністром України партія не бере
участі у місцевих виборах (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2015. – 25.10).
***
26 жовтня Прем'єр-міністр України А. Яценюк та міністр торгівлі
Сполучених Штатів Америки П. Прітцкер у Києві провели зустріч в
широкому колі за участю представників уряду України та представників
ключових американських компаній.
Серед компаній, представники яких брали участь у зустрічі, – Cargill,
Westinghouse, Citibank, NCH Capital Inc., Honeywell, DuPont.
На початку зустрічі А. Яценюк підкреслив, що візит П. Прітцкер до
Києва проходить після Українсько-американської інвестиційної конференції,
яка відбулася у Вашингтоні 13 липня.
«Разом із вами ми розпочали справжню інвестиційну презентацію
України», – звернувся глава українського уряду до міністра торгівлі США.
Після інвестиційної конференції у Вашингтоні, нагадав глава уряду
України, 23 жовтня була проведена така ж інвестконференція у Берліні,
наступна відбудеться в Парижі.
Він наголосив на важливості того, що представники провідних
американських компаній прибули до України. Глава уряду повідомив, що під
час зустрічі планується обговорити «дуже прагматичні питання»
економічних відносин України та США.
Він підкреслив, що розвиток демократії в Україні «необхідно
підкріпити економічним розвитком»: «Ми переконані, що ця зустріч дасть
відчутні результати».
А. Яценюк звернувся до представників бізнесу США: «У вас є
запитання, у нас є відповіді. У вас є інвестиції – ми готові їх отримати».
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У свою чергу, П. Прітцкер відзначила зусилля, які уряд України
докладає у впровадженні реформ (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua).
– 2015. – 26.10).
***
Українська влада і парламент повинні проявити політичну волю,
щоб далі продовжувати реформи, приймати непрості закони, брати на
себе політичну відповідальність, – підкреслив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк за підсумками зустрічі з міністром торгівлі США П. Прітцкер та
представниками провідних американських компаній у понеділок, 26 жовтня.
А. Яценюк підкреслив, що рішення США стосовно надання Україні
1 млрд дол. кредитних гарантій «безпосередньо пов'язане з економічними
реформами, які повинні проводити як парламент, так і уряд, так і Президент
України».
База для цих економічних реформ, за словами глави уряду, відображена
в тому числі в меморандумі про співпрацю між Україною і Міжнародним
валютним фондом: «Це означає, що українська влада і парламент повинні
проявити політичну волю, щоб далі продовжувати реформи, приймати
непрості закони, брати на себе політичну відповідальність і таким чином
демонструвати, що ми не на словах, а на ділі проводимо реформи».
Він підкреслив, що якщо Міжнародний валютний фонд, Світовий банк,
уряд США, уряди «Великої сімки» продовжують фінансово підтримувати
Україну – «це означає, що реформи є»: «Вони про це публічно заявляють.
Там, де не проводяться реформи, гроші ніхто нікому не дає».
А. Яценюк нагадав, що є загальна шкала Міжнародного валютного
фонду по підтримці України: «В рамках цієї шкали 17,5 мільярда доларів
виділяє Міжнародний валютний фонд і 7,5 мільярда доларів виділяє уряд
Сполучених Штатів Америки, інші країни «Великої сімки» і інші
контрибутори».
Усі ці кошти спрямовуються на макроекономічну стабілізацію,
підкреслив глава уряду. Зокрема, частина цих грошей іде в золотовалютні
резерви: «Золотовалютні резерви зросли у нас з 6 мільярдів до майже
13 мільярдів доларів».
Інша частина цих коштів, повідомив А. Яценюк, перебуває зараз на
рахунках уряду України – це майже 3 млрд дол. США.
Окрім того, за його словами, цей фінансовий механізм дає Україні
можливість розраховуватися за зовнішніми зобов’язаннями, «не витягуючи
гроші з кишень платників податків».
«Нам дають ресурс на те, щоби, з одного боку, ми були фінансово
стабільною країною і розраховувалися по наших зовнішніх зобов'язаннях.
З іншого боку – щоби кошти, які надходять до державного бюджету України
у вигляді податків, йшли на розвиток української економіки», – наголосив
він.
Ця програма, підкреслив А. Яценюк, – це «не програма МВФ, а
програма реформ для України»: «Виконання цієї програми – це основа для
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того, щоби американські інвестори приїжджали й інвестували в Україну.
Інвестують тільки туди, де зрозумілі правила. А в нашій програмі реформ
чіткі західні правила» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
26.10).
***
Ключові сфери інвестицій в Україну для німецького бізнесу – це
транспортна інфраструктура, аграрний сектор, енергетика та
енергоефективність. Про це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк
у «10 хвилинах» у неділю, 25 жовтня, підбиваючи підсумки Українськонімецького економічного форму, що пройшов у Берліні 23 жовтня.
А. Яценюк підкреслив, що протягом останніх 18 місяців урядова
програма економічних реформ була спрямована в першу чергу на бюджетну і
фінансову стабілізацію: «Непомірні борги, мільярдні витрати на їх
обслуговування, неймовірні кошти, які потрібно витрачати на національну
безпеку і оборону. Треба було знайти додатковий ресурс для підвищення
заробітних плат і пенсій. Треба було фінансувати соціальну, медичну і
освітню сферу.
Тому наш перший пакет економічних перетворень був спрямований
виключно на стабілізацію економічної ситуації. І саме це є основою нашої
програми з міжнародними кредиторами».
Зараз, зазначив він, необхідно вести мову про те, як забезпечити
зростання економіки: «Ми прогнозуємо, що в 2016 році ріст української
економіки становитиме 2 %».
Глава уряду нагадав, що 1 січня 2016 р. набуде чинності Угода про
зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом: «Це стане
дуже серйозним поштовхом до того, щоб українська економіка стала
конкурентною і щоб до України прийшли іноземні інвестиції».
А. Яценюк зазначив, що 23 жовтня разом із федеральним канцлером
Німеччини А. Меркель вони відкрили першу в історії потужну конференцію
між українським і німецьким бізнесом: «Німецький бізнес за останні півтора
року не тільки не пішов з України, а й, навпаки – готовий далі інвестувати в
українську економіку».
Представники німецького бізнесу, за словами глави уряду, кажуть, що
Україна «багато що зробила»: «Але треба робити ще більше для того, щоб
німецькі інвестиції прийшли в Україну, створювали нові підприємства, нові
робочі місця і завозили сюди нові технології».
Ключові сфери німецьких інвестицій в українську економіку,
підкреслив А. Яценюк, – це насамперед транспортна інфраструктура. Він
повідомив, що уряд уже розпочав переговори з німецькою компанією
Siemens щодо оновлення рухомого складу української залізниці і її
модернізації.
Ще одна важлива сфера інвестицій – це аграрний сектор: «Нам
необхідні інвестиції для того, щоб мати нову якісну техніку. Тому ми
проводимо переговори щодо розблокування фінансової допомоги для
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України через компанію «Гермес», яка буде спрямована на видачу кредитів
для українських фермерів з метою придбання німецької техніки – таких
комбайнів, як CLAAS і John Deere, які виробляються на німецьких заводах».
Енергетика – це ще одна сфера для інвестицій німецького бізнесу.
А. Яценюк повідомив, що звернувся до німецьких компаній «з тим, що
настав час інвестувати в українську газотранспортну систему»: «Ми
прийняли відповідний закон, і є всі можливості для того, щоб німецькі
енергетичні компанії зайшли в українську енергетичну систему і спільно з
нами оперували українською ГТС та сховищами».
«Це буде найкращий шлях, як не дати можливості обійти Україну і
будувати різного роду газогони, які позбавляють Україну транзитного
потенціалу. Це дуже сильний вид енергетичного бізнесу і формування
спільної енергетичної політики між Україною, Німеччиною і в цілому ЄС», –
додав глава уряду.
А. Яценюк також повідомив, що Німеччина розглядає Україну як одну
з ключових країн по інвестиціях в енергоефективність і енергозбереження.
Це, за його словами, стало можливим «завдяки тим реформам в
енергетичному секторі, які ми провели, в тому числі і дуже складним, але
правильним реформам в ціноутворенні й тарифоутворенні на енергетичні
ресурси, в системах управління енергетичних монополістів держави».
Інвестиції Німеччини в енергоефективність, підкреслив він, – «це нові
котли, утеплення і технології, які зберігають енергетичні ресурси і дають
можливість менше платити по рахунках за житлово-комунальні послуги».
«Наша співпраця в економічній сфері з Німеччиною є вкрай важливою.
Німеччина є лідером економічного розвитку Європейського Союзу. І попри
всі проблеми, які є в ЄС та Німеччині, в тому числі пов’язані з кризою
мігрантів, збитками країн-членів Європейського Союзу від введених санкцій
проти Російської Федерації, – канцлер Німеччини А. Меркель підтримує
український народ», – наголосив А. Яценюк (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 25.10).
***
Урядова реформа судової системи передбачає повну заміну
суддівського корпусу, відкритий конкурс на посади за принципом набору
до нової поліції, триланкову судову систему, усунення будь-якого
політичного впливу при доборі суддів і притягненні їх до відповідальності,
– наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у «10 хвилинах» у неділю,
25 жовтня.
А. Яценюк підкреслив, що міністр юстиції України П. Петренко взяв
участь у засіданні Венеціанської комісії, що розглядала проект судової
реформи в Україні.
Перший і базовий принцип судової реформи, яку пропонує уряд, – «уся
суддівська система і весь суддівський корпус повинен пройти
перезавантаження». Уряд пропонує «набирати суддів за тим же принципом,
як і набиралась нова українська поліція», на відкритому конкурсі.
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Він зазначив, що потенціал для заміни загалом 9 тис. суддів, які
працюють наразі в Україні, є: «Щороку наші вищі навчальні заклади
випускають 12 тисяч юристів. Зараз в Україні є 40 тисяч адвокатів. Тому у
нас є потенціал для того, щоб створити нову незалежну судову систему
України, так само, як ми створюємо нову національну поліцію».
Уряд також пропонує замість чотириланкової судової системи створити
триланкову: «Вважаємо, що чинна судова система є надто складною. Люди
роками очікують остаточного рішення суду. Тому з так званої
чотириланкової судової системи уряд України пропонує залишити тільки три
ланки».
Перша ланка, за словами А. Яценюка, – це місцеві суди, де повинна
вирішуватися левова частка справ кожного громадянина країни, «і не давати
можливості затягувати розгляд судових справ на десятки років»: «Друге – це
апеляційні суди, які можуть переглядати відповідні судові справи. І третє –
відповідно до Конституції України, Верховний суд є, був і буде найвищою
ланкою судової системи країни».
Глава уряду підкреслив, що основний елемент судової реформи – це
«усунення будь-якого політичного впливу при доборі суддів і при
притягненні суддів до відповідальності: «Ні Президент, ні уряд, ні парламент
не мають права впливати на судову гілку влади».
«Ми не маємо права з цим зволікати. Венеціанська комісія підтвердила
можливість поетапної заміни і перезавантаження всієї судової системи
країни. Для цього необхідне повне єднання українського парламенту і всієї
української влади», – наголосив він.
«Новий закон про судоустрій та внесення змін до Конституції України
повинні бути ухвалені якомога швидше, щоб в Україні судили по праву, по
закону і справедливості», – підкреслив А. Яценюк (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 25.10).
***
26 жовтня усі працівники Державної фіскальної служби, які
підпадають під дію закону про очищення влади, повинні бути звільнені.
Про це заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у неділю, 25 жовтня, у
«10 хвилинах».
Глава уряду нагадав, що відповідно до закону про люстрацію доручив
Міністерству юстиції України провести перевірку всього складу Державної
фіскальної служби України.
«З'ясувалося, що 42 % вищого керівного складу ДФС – це податківці і
митники, які працюють в центральному апараті, – підлягають негайному
звільненню. Ще 15 % вищого керівного складу керівництва Державної
фіскальної служби в областях також підлягають звільненню», – підкреслив
А. Яценюк. «Акт (про підсумки перевірки. – ред.) переданий керівнику
Державної фіскальної служби. У понеділок всі ці люди повинні бути
звільнені»,
–
наголосив
глава
уряду
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 25.10).
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***
В Україні звільнено 785 високопосадовців, які підпадають під закон
про очищення влади. Ще понад тисяча високопосадовців, які підпадали
під дію цього закону, звільнилися за власним бажанням. Про це зазначив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 25 жовтня.
«Це була основна вимога українського народу на Майдані – замінити
владу», – підкреслив він.
Водночас, підкреслив глава уряду, Конституційний Суд прагне
скасувати закон про люстрацію, «тому що ті, хто підтримували режим
Януковича, хочуть повернутися назад».
Те, що КС хоче скасувати цей закон, А. Яценюк назвав наслідком
«косметичних ремонтів» судової системи.
«Вони (Конституційний Суд. – ред.) хочуть скасувати цей закон, адже
саме відповідно до цього закону кожен суддя Конституційного Суду, який
разом із Януковичем узурпував владу і знищував українську Конституцію, –
підлягає обов’язковому звільненню», – підкресли він, зазначивши, що таких
суддів КС було вісім.
«Повернення до старих правил і в минуле не буде. Ми будемо рухатись
тільки вперед, далі проводити реформи і будувати наше спільне майбутнє», –
сказав А. Яценюк (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
25.10).
***
Україна виробляє втричі більше аграрної продукції, ніж споживає.
Вона має значний попит на світовому ринку. Тому її експорт є для нас
пріоритетом. Про це наголосив міністр аграрної політики та продовольства
України О. Павленко в програмі «Погляд» на 5 каналі.
За його словами, наразі Україна активно відкриває нові ринки для
компенсації втрат у країнах СНД, зокрема в Російській Федерації. «Ведемо
активно перемовини щодо експорту в Іран. Наприклад, в Єгипті відкрили
ринок з поставок курятини, в Ізраїлі – з експорту яєць. Плануємо постачати
українську молочну продукцію. Також до нас звернулися представники
Північної Африки, які зацікавлені в закупівлі як кукурудзи, так і зернових», –
підкреслив міністр.
Він додав, що українську продукцію ми експортуємо у понад 100 країн
світу. «Найбільший експорт в азійські країни. Одним із найбільших партнерів
є Китай. Товарообіг аграрною продукцією з Китаєм збільшився в 3,5 рази.
Китайський споживач довіряє якості української продукції. 97 % загального
китайського імпорту соняшникової олії також іде з України. Ведемо
переговори з Бангладеш, плануємо поновити зернові контракти», – повідомив
О. Павленко.
Він наголосив, що нещодавно відбулися перемовини із найпотужнішою
у світі Чиказькою товарною біржею, котирування якої використовують
світові трейдери. «Переконаний, нам треба створювати в Україні якісний
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міжнародний торговий майданчик. Ми ведемо також перемовини із
європейською біржею Euronext, яка зацікавлена технічно сприяти у цьому
процесі. Домовлено створити робочі групи, де будуть опрацьовувати
відповідні механізми. Плануємо запустити проект через рік», – зауважив
очільник відомства (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
23.10).
***
Станом на 26 жовтня в рамках акції “Підтримай Українську
армію” на рахунки Міністерства оборони України в якості допомоги
Збройним силам України від юридичних і фізичних осіб надійшло понад
159 млн 745 тис. грн. З них у 2015 р. надійшло 6 млн 464 тис. грн.
Із загальної суми 145,016 млн грн – грошові перекази на матеріальнотехнічне, решта – на медичне забезпечення Збройних сил України.
За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер “565” на підтримку
Української армії перераховано 1 млн 151,5 тис. грн (усі – на матеріальнотехнічне забезпечення ЗС України).
З початку 2015 р. іноземної валюти в гривневому еквіваленті всього
продано 871,5 тис. грн.
Міністерство оборони, Збройні сили України висловлюють щиру
вдячність усім небайдужим громадянам, які долучилися до благодійної акції
“Підтримай Українську армію”, та продовжують надавати допомогу
вітчизняним Збройним силам з метою підвищення їх боєготовності та
зміцнення
обороноздатності
держави
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 26.10).
***
23 жовтня міністр соціальної політики України П. Розенко
зустрівся з міністром з питань вимушено переселених осіб, біженців і
розселення Грузії С. Субарі. Участь у зустрічі також взяли Надзвичайний і
Повноважний Посол Грузії в Україні М. Уклеба, заступник міністра
соцполітики В. Мущинін, фахівці Мінсоцполітики, члени грузинської
делегації.
Розглядалися питання обміну досвідом із захисту прав внутрішніх
переселенців і пропозиції щодо співробітництва. П. Розенко подякував
народу і владі Грузії за допомогу Україні в непростий для нашої країни час та
поінформував про заходи, які вживаються Мінсоцполітики України стосовно
соціального забезпечення громадян, які переміщуються з тимчасово
окупованої території і районів проведення антитерористичної операції.
«В умовах економічної кризи і війни на Сході ми не справилися б із
найбільшою після Другої світової війни хвилею міграції без допомоги
світової спільноти, – наголосив П. Розенко. – Досвід Грузії показує, що для
стабілізації ситуації і повернення певної кількості вимушених переселенців
на постійні місця проживання має пройти певний час. Тому за підтримки
донорських організацій ми переходимо до реалізації довгострокових програм
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сприяння переселенцям у пошуку роботи і соціальної адаптації на нових
місцях проживання».
У свою чергу, гості повідомили, що за 25 років Грузія пережила чотири
потоки внутрішньо переміщених осіб. Загальне число переселенців і біженців
перевищило 270 тис. осіб – за кількості населення країни у 3 млн 700 тис.
Впоратися з цією соціальною проблемою допомогло створення єдиного
державного органу – спершу Комітету, а потім Міністерства з питань
вимушених переселенців і біженців, яке координує всі програми допомоги
цим категоріям населення. Завдяки залученню коштів міжнародних донорів
Грузії вдалося забезпечити житлом більшу частину переміщених осіб.
Виплатою ж фінансової допомоги переселенцям займається Міністерство
праці, охорони здоров’я і соціальних справ Грузії.
Вартим запозичення українською стороною є і досвід Грузії зі
створення чітко діючої системи обліку внутрішньо переміщених осіб. Це
суттєво сприяє адресності та повноті охоплення потерпілого від війни
населення грошовими виплатами й іншими видами допомог, дає змогу
уникати дублювання і порушень закону. «Укладення точних списків
переселенців – завдання номер один для нас. Допомогу від держави повинні
отримувати люди, яким вона насправді потрібна», – наголосив у відповідь
П. Розенко.
С. Субарі запросив до Грузії українську делегацію для обміну досвідом.
Запрошення
було
із
вдячністю
прийняте
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 23.10).

ПОЛІТИКА
25 октября в Украине состоялись местные выборы.
Как сообщил замглавы ЦИК А. Магера, в результате выборов должны
быть избраны депутаты 10 тыс. 778 местных советов, из которых
9 тыс. 127 будут сельскими советами. За выборами в Украине наблюдают
134 официальных наблюдателя от других государств, также в ЦИК
зарегистрировались 1420 представителей иностранных организаций
(http://korrespondent.net/ukraine/3580548-v-ukrayne-startovaly-mestnye-vybory).
Впервые голосование проводится по новому закону. Он предполагает
избрание депутатов сельских и поселковых советов по мажоритарной
системе, а депутатов областных, городских и районных советов – по
пропорциональной системе. Кроме того, закон не предусматривает
проведения голосования в оккупированном Крыму и некоторых районах
Донецкой и Луганской областей. Политические партии, получившие более
5 % процентов действительных голосов на выборах в этот совет, участвуют в
распределении мандатов.
Накануне сообщалось, что лидером электоральных симпатий остается
партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность», за которую готовы
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проголосовать 26,1 %. Второе место у ВО «Батьківщина» с результатом
15,2 %, замыкает тройку лидеров «Объединение «Самопомощь» (12,9 %)
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 25.10).
***
Центральна виборча комісія оприлюднила перші результати
місцевих виборів. Про це передає УНН.
Так, відповідно до інформації, що була оприлюднена на офіційному
сайті ЦВК 26 жовтня станом на 18-00, зазначено, що уже обрано на посади
міських, селищних, сільських голів 34 особи.
З них 26 – є самовисуванцями, 7 – представники БПП, і 1 – представник
«Відродження».
Крім того, за даними ЦВК, під час виборів в Україні, згідно останніх
результатів голосування, станом на 18:00 26 жовтня, до місцевих рад було
обрано 417 депутатів.
Виборці проголосували за 341 депутата-самовисуванця. Від «Блоку
Петра Порошенка «Солідарність» у виборах перемогло 49, 10 депутатів
обрано від партії «Рідне місто», 9 – кандидатів від «Аграрної партії України»,
від партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», за останніми даними
підрахунку голосів, перемогли п’ятеро кандидатів. Від Радикальної партії
О. Ляшка та політичної партії «Укроп» у виборах перемогло по одному
кандидату.
Відповідно до перших оприлюднених результатів голосування,
149 депутатів було обрано у Полтавській області, 97 депутатів у Харківській,
97 депутатів у Чернівецькій області, 24 кандидати стали депутатами у
Сумській, 14 осіб обрано у Івано-франківській області. Згідно останніх даних
ЦВК, по 12 депутатів виборці обрали у Київській, Дніпропетровській та
Кіровоградській
областях
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 26.10).
***
На Одесчине лидируют БПП и Оппоблок.
В Одесский облсовет по итогам подсчета голосов с 1154 из
1473 участков проходят шесть партий.
Так, Блок Петра Порошенко набрал 20,6 %, Оппозиционный блок –
20,5 %. Политсила «Доверяй делам» получила 10,4 %, «Батьківщина» –
10,3 %, «Видродження» – 7,84 % и «Наш край» – 6,8 % (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/city/odessa/3580947-na-odeschyne-lydyruuit-bpp-yoppoblok). – 2015. – 26.10).
***
МВД открыло уголовное производство по факту срыва выборов в
Красноармейске и Сватово.
«На сегодняшний день МВД в Донецкой области открыло уголовное
производство («препятствование осуществлению избирательного права или
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права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или
комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя»), в
рамках которого будет проверена деятельность членов Красноармейской
ТИК»,
–
сообщает
пресс-служба
ведомства
(http://korrespondent.net/ukraine/3581132-za-sryv-vyborov-v-krasnoarmeiske-ysvatovo-vozbuzhdeny-dela).
Также МВД возбудило уголовное дело по факту срыва выборов в
горсовет Сватово Луганской области. Об этом на брифинге заявил начальник
департамента общественной безопасности МВД В. Гриняк.
«По Сватово есть уголовное производство (по факту препятствования
осуществлению избирательного права, – ред.), – цитирует его слова РБКУкраина.
Напомним, что в Мариуполе и Красноармейске голосование на местных
выборах так и не началось.
Проблемы возникли с печатью бюллетеней и их передачей на участки.
Председатель ЦИК М. Охендовский заявил, что для проведения
местных выборов в Мариуполе и Красноармейске Рада должна принять
отдельный закон (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
26.10).
***
Выборы
в
Мариуполе
сорваны
вследствие
попыток
сфальсифицировать их результат и занизить процент партии «Наш
край» и других политических сил, заявляют в партии.
«Об этом свидетельствует тот факт, что в бюллетени нашими
оппонентами специально были внесены искаженные данные, касающиеся
именно
«Нашего
края»,
–
отмечается
в
заявлении
партии
(http://korrespondent.net/ukraine/3580625-vybory-v-maryupole-nash-krai-pokazalfeikovyi-builleten).
В частности, вместо партии «Наш край» в избирательном бюллетене
под номером 4 была указана другая политическая сила.
«Наш край» напомнил, что вместе с другими политическими силами
неоднократно отмечал необходимость печати избирательных бюллетеней для
Мариуполя на независимом предприятии.
По словам городского головы Мариуполя, лидера городской
организации партии «Наш край» Ю. Хотлубея, городские власти были
полностью готовы к проведению выборов в городе.
«Я не могу давать правовую оценку этой ситуации, однако очевидно,
что в срыве выборов есть заинтересованные стороны. У «Нашего края»
высокий рейтинг в Мариуполе, поэтому таким образом определенные силы
пытаются не допустить справедливого волеизъявления граждан», – отметил
он.
Партия «Наш край» будет настаивать на внесении изменений в
законодательство, которые бы позволили провести выборы в Мариуполе не
позднее второго тура мэрских выборов – 15 ноября 2015 г.
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Напомним, что в Мариуполе избирательные участки не открылись для
голосования из-за отсутствия бюллетеней, в которых ранее были обнаружены
ошибки (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 25.10).
***
Власть сорвала выборы в Мариуполе – Оппоблок.
Работа горизбиркома Мариуполя была заблокирована представителями
провластного меньшинства, которое не пользуется поддержкой
мариупольцев, заявляет Донецкая областная организация партии
«Оппозиционный блок». «Понимая, что проигрывают выборы, партии власти
дали указание своим представителям в ТИК Мариуполя сделать все, чтобы
выборы в полумиллионном городе не состоялись», – говорится в заявлении
(http://korrespondent.net/ukraine/3580607-vlast-sorvala-vybory-v-maryupoleoppoblok).
По данным Оппоблока, для отмены выборов был найден формальный
повод. Основанием для отказа принимать бюллетени стали 22 технических
бланка для голосования, которые не были уничтожены ранее.
«Разъяснения директора типографии и подтверждение следственной
группы о том, что бюллетени были техническими и печатались с самого
начала как тестовый вариант, на членов комиссии от провластного
большинства не подействовали», – утверждают в Оппоблоке.
В партии считают, что власти и не собирались проводить выборы в
Мариуполе.
«Срыв выборов в Мариуполе – это не только лишение права голоса
жителей десятого по величине города Украины. Это удар по имиджу
Украины как демократического и правового государства, это угроза мирному
процессу в Донбассе и повод для срыва минских договоренностей. Если
власть не может провести выборы на подконтрольной Украине территории,
как она собирается проводить выборы в неподконтрольных районах
Донецкой и Луганской областей?», – подытожили в «Оппозиционном блоке»
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 25.10).
***
Местные выборы в Украине: результаты экзит-поллов.
Местны выборы в Украине уже закончились и ряд компаний,
проводивших свои экзит-поллы (опрос избирателей на участках)
обнародовали свои данные (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3580754mestnye-vybory-v-ukrayne-rezultaty-ekzyt-pollov).
Киев
Студия С. Шустера показала следующие результаты по Киеву: Кличко –
38,4 %, Гусовский – 9,2 %, Береза – 8,5 %, Бондаренко – 8,0 %, Мирный –
6,6 %.
Экзит-полл центра «Социальный мониторинг» по Киеву показал:
Кличко – 40,4 %, Бондаренко – 8,7 %, Омельченко – 8,1 %, Гусовский –
8,0 %, Береза – 7,5 %.
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Днепропетровск
Студия С. Шустера по Днепропетровску: Филатов – 41,6 %, Вилкул –
32,0 %, Краснов – 11,2 %, Курячий – 5,8 %.
Львов
Результаты по Львову: Садовый – 48,6 %, Кошулинский – 14,1 %,
Гирняк – 11,6 %, Добродомов – 10,0 %, Юринец – 4,8 %.
Одесса
Студия С. Шустера по Одессе: Труханов – 47,6 %, Боровик – 30,8 %,
Гурвиц – 9,6 %, Кивалов – 3,7 %, Фабрикант – 2,8 %.
Экзит-полл ОО «За честные выборы» по Одессе: Труханов – 53 %,
Боровик – 29 %, Гурвиц – 9 %, Кивалов – 4 %, Фабрикант – 2 %, Вейдер –
1 %.
Харьков
Экзит-полл Комитета избирателей Украины показал следующие
результаты по Харькову: Кернес – 59 %, Ситенко – 16,4 %, Сапронов – 6,3 %,
Балута – 5,3 %.
Горсовет: «Видродження» – 51,3 %, «Самопомич» – 6,9 %, БПП – 6,9 %,
«Наш край» – 4,5 %, «Батьківщина» – 3,3 %.
Экзит-пол Института Горшенина показал такие результаты по Харькову:
Кернес – 58,6 %, Ситенко – 15,9 %, Балута – 6,9 %, Сапронов – 5 %.
Горсовет: «Видродження» – 48,8 %, «Самопомич» – 15,7 %, БПП –
6,6 %, «Наш край» – 5,2 %, «Батьківщина» – 3,5 % (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 26.10).
***
Выборы-2015: «Опора» говорит о тысяче нарушений.
По состоянию на 4:00 понедельника, 26 октября, гражданская сеть
«Опора» зафиксировала 1118 нарушений избирательного законодательства.
Среди самых распространенных – нарушение правил предвыборной
агитации,
рассказала
координатор
сети
О.
Айвазовская
(http://korrespondent.net/ukraine/3580862-vybory-2015-opora-hovoryt-o-tysiachenarushenyi).
«По состоянию на 4 ночи у нас по Украине зафиксировано
1118 нарушений. Это большой показатель, но это нарушения, которые также
учитывают избирательный период, в том числе и около 400 – в день
голосования», – уточнила она.
«На первом месте – нарушение правил предвыборной агитации, если
говорить о всей кампании в целом. На втором месте – подкуп избирателей.
К сожалению, это явление никуда не исчезло. На третьем месте – нарушение
со стороны избирательных комиссий. Ситуация похожа на 2014 год, в то
время как в 2010-2012 годах на первом месте было использование
админресурса, а сейчас это нарушение на 5-6 месте, хотя админресурс
локально еще имел место», – отметила представитель «Опоры».
Она также сообщила, что явка по стране в среднем представлена
корректно и не демонстрирует никакого неприродного роста, который мог бы
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указывать на какие-то фальсификации.
Ранее сообщалось, что МВД начало четыре уголовных производства по
фактам нарушений избирательного законодательства в ходе местных
выборов (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 26.10).
***
БПП проведет «чистку» в парторганизациях по итогам выборов –
Ю. Луценко.
Лидер фракции «Блок Петра Порошенко» в парламенте Ю. Луценко
заявил, что не исключает возможности отставок своих выдвиженцев в
государственных структурах и роспуска парторганизаций по итогам
прошедших местных выборов, передает телеканал 112 Украина
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3580800-bpp-provedet-chystku-vpartorhanyzatsyiakh-po-ytoham-vyborov-lutsenko).
«Праздновать мы не собираемся, потому что есть ряд грубых ошибок, и
организационных, и кадровых, в Харьковской области, мы видим слабую
работу в Днепропетровске, и еще посмотрим на дальнейшие результаты по
другим областям», – заявил он. По словам Ю. Луценко, Президент на встрече
с руководством партии уже сказал о необходимости обязательного
подведения
итогов
и
чистки
рядов
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 26.10).
***
Місцеві вибори, що пройшли в Україні в неділю, стали відправною
точкою децентралізації. Про це під час прес-конференції повідомила
керівник місії спостерігачів Конгресу місцевої та регіональної влади ради
Європи Г. Мослер-Торнстром, передає УНН із посланням на прес-службу
ОБСЄ.
«Місцеві вибори в Україні стали відправною точкою децентралізації та
територіальних реформ в державі. Незважаючи на складні обставини, ці
вибори були організовані, за великим рахунком, у задовільному порядку», –
повідомила вона.
Також вона додала, що Європа закликає владу переглянути
законодавство до наступних виборів для запровадження кращого
відображення волі народу.
«На думку делегації Європейського парламенту, вибори були проведені
у відповідності з міжнародними стандартами», – зазначив голова делегації
Європейського парламенту А. Пленкович.
Також він закликав усувати недоліки, виявлені в ході виборчого
процесу.
«Ми продовжимо надавати допомогу та підтримувати реформи для того,
щоб Україна здобула більшого прогресу на шляху до імплементації Угоди
про асоціацію», – додав він.
Як повідомляв УНН, 26 жовтня 2015 р. Бюро демократичних інститутів
та прав людини ОБСЄ зазначило, що місцеві вибори, що пройшли в неділю,
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були
конкурентними
(Українські
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 26.10).

Національні

Новини

***
Виборче законодавство України є неповним та неясним у
трактуванні. Про це під час прес-конференції повідомила керівник місії
спостерігачів Конгресу місцевої та регіональної влади ради Європи
Г. Мослер-Торнстром, передає УНН із посланням на прес-службу ОБСЄ.
«Закон про вибори був прийнятий менш ніж за чотири місяці до дня
виборів і в не включає належним чином всі деталі. Нормативно-правова база
як і раніше фрагментована, містить прогалини і неясності, крім того існує
можливість двозначного трактування», – зазначила вона.
Також вона додала, як приклад, закон не передбачає голосування
внутрішньо переміщеними особами (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 26.10).
***
департаменте

В Государственном
США прокомментировали
выборы в Украине.
Состоявшиеся 25 октября местные выборы в Украине отражают волю
украинского народа, а украинская демократия остается устойчивой.
Соответствующе заявление спикера Государственного департамента США
Дж. Кирби распространила пресс-служба посольства США в Украине в
понедельник, 26 октября (http://korrespondent.net/world/worldabus/3581254-vhosdepe-prokommentyrovaly-vybory-v-ukrayne).
В Госдепе отметили, что прошедшие местные выборы являются важным
шагом, поскольку Украина продолжает двигаться вперед в сложной реформе,
направленной на децентрализацию политической власти. «Мы с нетерпением
ожидаем успешного второго тура выборов 15 ноября на тех выборах мэров,
где ни один кандидат не получил большинства голосов. Кроме того, мы
ожидаем, что в Мариуполе и других районах, где голосование не состоялось,
люди получат возможность осуществить свое право голоса 15 ноября», –
заявил Дж. Кирби.
Также в Госдепе отметили, что надеются на то, что граждане,
проживающие в зоне АТО, и внутренне перемещенные лица в скором
времени получат возможность реализовать свое право выбирать своих
руководителей, в соответствии с украинским законодательством,
стандартами ОБСЕ и минскими соглашениями (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 26.10).
***
Выборы показали территории влияния партий – эксперт.
Прошедшие 25 октября местные выборы в Украине в очередной раз
продемонстрировали тенденцию к привязанности политических партий к
географии их электората. Такое мнение высказал политолог В. Фесенко. По
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его словам, в контексте местных выборов очень четко прослеживается, что у
каждой
политической
силы
есть
свои
электоральные
зоны
(http://korrespondent.net/ukraine/3581191-vybory-pokazaly-terrytoryy-vlyianyiapartyi-ekspert).
«Если исключить партию власти (БПП «Солидарность», – ред.), то
понятно, что за ВО «Свобода» больше всего будут голосовать на западе
Украины, за «Батьківщину» и «Самопомощь» – на западе и центре и севере.
Партия «УКРОП» очень сильна в Днепропетровске и на Волыни, а на востоке
и юге избиратель будет голосовать за «Оппозиционный блок»,
«Видродження» и «Наш край», – уточнил В. Фесенко.
В тоже время эксперт обратил внимание, что именно на юге и востоке
Украины обострились электоральные противостояния между силами,
которые представляют регион. Например, «Оппозиционный блок» хотел
стать главным и абсолютным победителем, но этого не произошло в связи с
активным и масштабным участием в выборах партий регионального
патриотизма.
«В Харькове порядочное число голосов у «Оппоблока» забрала партия
«Видродження». Но в целом ряде регионов страны в советы всех уровней
достаточно успешно вступил «Наш край». Очень примечательная тенденция,
альтернативой «Оппозиционному блоку» стал «Наш край», который
занимает прагматичную позицию без агрессии и конфронтации», –
резюмировал В. Фесенко (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 26.10).
***
Увечері 26 жовтня у Мінську розпочала роботу робоча група з
політичних аспектів врегулювання конфлікту на сході України
тристоронньої контактної групи. Про це йдеться у повідомленні
Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter, передає УНН.
«Робоча група щодо політичних аспектів врегулювання на сході України
зустрілася в Мінську напередодні засідання Тристоронньої контактної
групи», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Тристороння контактна група по врегулюванню Ситуації на
Сході України проведе наступну зустріч у Мінську 27 жовтня (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 26.10).
***
ЛНР собирается провести местные выборы без участия Украины. Об
этом говорится в заявлении главы ЛНР И. Плотницкого, передает
«ЛуганскИнформЦентр».
«Минские соглашения требуют проведения выборов в ЛДНР по
стандартам ОБСЕ и по закону Украины. Мы видим, что Украина не умеет
или не хочет следовать стандартам ОБСЕ на собственной территории.
Поэтому нечего им делать и на наших будущих выборах. Мы проведем их
сами по стандартам ОБСЕ и при наблюдении БДИПЧ. И избирательный
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закон для Украины сами напишем. Очевидно, сами они не умеют ни писать
хорошие законы, соответствующие требованиям ОБСЕ, ни исполнять их.
Пусть сначала сами научатся следовать стандартам ОБСЕ, а потом других
учат», – заявил И. Плотницкий.
Глава ЛНР также добавил, что местные выборы в Украине «прошли с
грубейшими нарушениями стандартов ОБСЕ и демократических процедур».
«Независимые наблюдатели зафиксировали рекордное число фактов
подкупа и запугивания избирателей, фальсификации при голосовании и
подсчете голосов. Выборы полностью сорваны в крупнейшем городе
Донецкой области Мариуполе. То же самое в Красноармейске», – заявил
глава ЛНР (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 26.10).
***
Вибори в «ДНР» і «ЛНР» можна провести без взаємодії із українською
владою. Про це повідомив спікер «народної ради ДНР» Д. Пушилін, передає
УНН з посиланням на «Донецьке агентство новин».
«Враховуючи подібне ставлення української влади до своїх громадян, у
мене викликає великі сумніви здатність Києва забезпечити проведення
місцевих виборів у «ДНР» і «ЛНР» за стандартами ОБСЄ та законом,
узгодженим з Донбасом, як того вимагають мінські угоди. Я впевнений, що,
спираючись на власний досвід законодавчої роботи, самостійно ми зуміємо
реалізувати цей пункт угоди успішніше, ніж взаємодіючи з українською
владою», – зазначив Д. Пушилін (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 26.10).
***
ОБСЕ открывает новый офис в Горловке в течение суток, который
станет вторым на территории ДНР после Донецка. Об этом сообщил
замглавы
СММ
ОБСЕ
в
Украине
А.
Хуг
на
брифинге
(http://korrespondent.net/ukraine/events/3580474-obse-otkryvaet-novyi-ofys-vdnr).
Он рассказал, что еще раньше обсуждал в Донецке возможность о
расширении присутствия миссии ОБСЕ на подконтрольной сепаратистам
территории. «Мы внимательно выслушали пожелания гражданского
населения в Горловке, и мы сделали все, что в наших силах, чтобы
способствовать нормализации ситуации в этой части Украины», – отметил А.
Хуг.
В частности, замглавы СММ ОБСЕ в Украине затронул проблему
электроснабжения Горловки. Кроме того, он сообщил, что ОБСЕ не будет
вовлечена в процесс обмена пленными между Украиной и ДНР: «Но если он
состоится и нас оповестят, это будет освещено в наших отчетах»
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 23.10).
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ЕКОНОМІКА
Украина и ЕБРР подписали газовый кредит на 300 млн долл.
Украина и Европейский банк реконструкции и развития подписали
кредитное соглашение на сумму $300 млн для финансирования закупок
природного газа перед зимним периодом. Об этом со ссылкой на ЕБРР
сообщает УНИАН.
Соглашение подписали управляющий директор ЕБРР по энергетике и
природным ресурсам Р. Пулити и глава правления Нафтогаза Украины
А. Коболев. Министр финансов Н. Яресько и вице-президент ЕБРР Ф. Беннет
подписали соглашение о государственной гарантии для этого кредита.
Одно из условий кредита – выполнение программы корпоративной
реструктуризации «Нафтогаза». В ее рамках планируется ввести
независимых директоров в набсовет компании; внедрить внутренний аудит; а
также приведение структуры собственности и управления в соответствие с
лучшей международной практикой.
В процессе согласования условий выделения займа возникла заминка,
поскольку глава Минэнергоугля В. Демчишин не соглашался с одним из
условий ЕБРР – реформированием «Нафтогаза» (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 23.10).
***
Украинский ВВП через 20 лет достигнет 500 млрд долл., в то время
как по итогам 2015 г. он составит около 85 млрд долл. Об этом заявил
министр экономического развития и торговли А. Абромавичус на немецкоукраинском бизнес-форуме в Берлине.
По словам министра, Украина обладает огромными природными
ресурсами,
а
также
большим
количеством
образованного
и
высококвалифицированного населения, что при должном темпе реформ и
качестве государственного управления сможет стимулировать быстрый
экономический рост (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 24.10).
***
Национальный банк Украины решил установить к небанковским
учреждениям, которые занимаются обменом валют, такие же
требования по прозрачности структуры собственности, которые
установлены для банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ
(http://korrespondent.net/business/financial/3581166-natsbank-uzhestochaettrebovanyia-k-obmennykam).
«За последние два года НБУ не выдал ни одной лицензии на
осуществление валютно-обменных операций. Это очень сложный рынок,
который может непосредственно влиять на финансовую стабильность
государства. В последнее время мы видели много злоупотреблений,
связанных с «серым» или «черным» рынком валюты, мошенничеством и
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тому подобное. Поэтому мы планируем до конца года урегулировать ряд
вопросов относительно требований к таким учреждениям», – заявил первый
заместитель главы Нацбанка А. Писарук.
Также планируется ввести дополнительные требования по капиталу
небанковских учреждений и деловой репутации владельцев.
Национальный банк также ужесточит требования по безопасности
валютных касс. Кроме того, каждый пункт обмена валют должен быть
оборудован регистратором расчетных операций (РРО).
Согласно данным НБУ, в Украине деятельностью по обмену валют
занимаются четыре небанковские учреждения через около 1850 структурных
подразделений (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
26.10).
***
У вересні в Україні зросли об’єми виробництва цементу, досягнувши
956 тис. тонн. Про це свідчать дані, оприлюдненні Державною службою
статистики України.
Мова йде про дані щодо виробництва портландцементу, глиноземистих,
безклінкерних шлакових та гідравлічних цементів. У серпні об’єми
виробництва становили 855 тис. тонн, а у вересні виробництво зросло до 956
тис. тонн. Так само зросли і обсяги виробництва збірних конструкцій та
елементів будівництва з цементу та бетону або штучного каменю – до 166
тис. кв. м (у серпні обсяги виробництва становили 151 тис. кв. м).
Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції.
Як повідомляв УНН, українські забудовники все більше звертаються до
вітчизняних будівельних матеріалів, які дозволяють вберегти інвесторів від
зростання вартості проекту, при цьому дотримуючись високих стандартів
якості (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. –
23.10).
***
Сільгоспвиробники станом на 23 жовтня засіяли озимих зернових
культур на площі 6 млн га. Про це УНН повідомили у прес-службі
Мінагрополітики. «Пшениця та тритикале посіяні на площі 5,2 млн га, що
становить 84 % від запланованої площі. Ячмінь на площі 622 тис. га, або
59 % від запланованої площі, жито озиме – на площі 141 тис. га, або 89 %
запланованої площі», – йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією відомства, завершено посів озимих у
Хмельницькій, Донецькій, Вінницькій та Чернігівській областях. Водночас, у
Херсонській області посіяно озимих – 49 %, Миколаївській – 58 % до
прогнозу. По зоні Степу цей показник складає 70 %, Полісся – 93 %,
Лісостепу – 97 % (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2015. – 23.10).
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***
Станом на 23 жовтня 2015 р. хлібороби намолотили 52,2 млн тонн
зерна при врожайності 39,2 ц/га. Про це УНН повідомили у прес-службі
Мінагроплітики.
Згідно з інформацією відомства, найбільший вал зерна намолотили
хлібороби у Харківській області – 4,2 млн тонн, Полтавській – 3,8 млн тонн,
Дніпропетровській – 3,7 млн тонн, Одеській – 3,5 млн тонн, Вінницькій –
3,4 млн тонн, Миколаївській та Черкаській по – 2,9 млн тонн,
Кіровоградській – 2,8 млн тонн, Запорізькій – 2,7 млн тонн, Херсонській –
2,6 млн тонн, Хмельницькій – 2,5 млн тонн, Сумській – 2,4 млн тонн,
Київській – 2,3 млн тонн, Чернігівській – 2,2 млн тонн.
Як повідомляв УНН, станом на 23 жовтня аграрії намолотили більше
10 млн тонн соняшникового насіння (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 23.10).
***
За уточненими даними регіонів валове виробництво зерна у 2015 р. в
Україні очікується в межах 59,5 млн тонн. Про це УНН повідомили у
прес-службі Мінагрополітики.
«За уточненими даними регіонів на 17.09.2015 валове виробництво зерна
у 2015 році в Україні очікується в межах 59,5 млн тонн, що повністю
задовольнить внутрішні потреби та продовольчу безпеку держави, також
збережеться хороший потенціал ресурсів для поставки на зовнішній ринок»,
–
йдеться
у
повідомленні
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 23.10).
***
Майже 3,8 млн українських родин звернулися за субсидіями, що
майже у сім разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це
під час брифінгу повідомив міністр соціальної політики України П. Розенко,
передає УНН.
«На сьогоднішній день за субсидіями до нас звернулося приблизно
3 млн 800 тис. українських родин. За аналогічний період минулого року в
програмі системи субсидій було лише 450 тис. українських родин», – сказав
він. За словами П. Розенка, збільшення кількості звернень відбулося за
рахунок проведеної реформи у системі субсидій (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 23.10).
***
З 25 жовтня припиняється авіасполучення між українськими та
російськими
містами,
через
взаємні
санкції,
пред’явленні
представництвами обох держав напередодні. Про це передає УНН.
Як повідомляв УНН, 23 жовтня міністр інфраструктури А. Пивоварський
зазначив, що відбулися технічні консультації між Державіаслужбою та
Росавіацією стосовно взаємних заборон польотів, оскільки з 25 жовтня
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вступають в силу санкції проти російських авіакомпаній що порушують
українське законодавство.
У свою чергу Росія заборонила польоти українських авіакомпаній на
свою територію з 25 жовтня (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 25.10).
***
Российские авиавласти предложили украинской стороне не вводить
запрет на воздушное сообщение между РФ и Украиной с 25 октября.
Как говорится в сообщении Федерального агентства воздушного
транспорта (Росавиация), такое предложение было озвучено в пятницу,
23 октября, в Брюсселе на переговорах российской и украинской делегаций
по проблемным вопросам воздушного сообщения.
«Переговоры состоялись в связи с поступившими в Росавиацию
просьбами украинских авиакомпаний принять меры по сохранению
регулярного воздушного сообщения между городами РФ и Украины со
ссылкой на давние родственные, исторические, культурные, экономические и
социальные связи между нашими народами», – говорится в сообщении
Росавиации. «В соответствии с соглашением о воздушном сообщении и
сотрудничестве, все спорные вопросы должны решаться в ходе консультаций
между авиационными властями. Используя данный подход, в полном
соответствии с международным правом российская сторона предложила
снять все действующие ограничения на прямое воздушное сообщение и на
транзит для российских и украинских авиакомпаний», – говорится в
сообщении Росавиации. Там же отмечается, что суть российских
предложений заключается также и в том, чтобы начиная с 25 октября 2015 г.
украинские власти более не применяли такие меры, «как преследование
экипажей, обыски воздушных судов, наложение штрафов на российские
авиакомпании, выполняющие полеты в Республику Крым».
«Вероятно, из-за отсутствия соответствующих полномочий украинская
сторона не смогла по существу обсуждать указанные конструктивные
предложения, а предложила взамен рассмотреть вопросы снятия взаимных
ограничений исключительно на транзитные полеты», – сообщает Росавиация,
подчеркивая, что «отмена ограничений на транзитные полеты не обеспечит
решения самого главного вопроса – сохранения регулярного авиасообщения
между городами России и Украины» (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2015. – 23.10).

40

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Українська економіка знаходиться у глибокій рецесії, про що свідчать
прогнози МВФ щодо падіння ВВП країни на 11 %. Про це сказала канцлер
Німеччини А. Меркель під час відкриття україно-німецької інвестиційної
конференції у Берліні, передає УНН.
«Україна знаходиться сьогодні у складній рецесії, МВФ очікує зниження
ВПП на 11 %, але програма МВФ також спрямована на те, аби надати
відповідну допомогу», – заявила А.Меркель.
Однак, Німеччина готова підтримувати українську економіку.
«Ми хочемо надати підтримку у відбудові комунальної інфраструктури,
підтримку економіки, також ми зацікавленні у залученні підприємств», –
підсумувала вона (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2015. – 23.10).
***
НБУ подсчитал убытки банков.
За девять месяцев 2015 г. потери украинских банков выросли до
52,2 млрд грн (по состоянию на 01.10.2015). Так, в сентябре убыток
действующих банков превысил 6 млрд грн. Об этом говорится в сообщении
Нацбанка.
«За сентябрь 2015 года общий объем убытка действующих банков
составил 6,1 млрд грн. При этом 77 % убытка за сентябрь составили убытки,
полученные двумя банками», – отмечают в НБУ.
Также сообщается, что доходы банков Украины за январь-сентябрь
2015 г. составили 153,5 млрд грн. Расходы банков Украины за январьсентябрь 2015 г. составили 205,7 млрд грн.
«Отрицательный финансовый результат за сентябрь 2015 года
сформировался главным образом за счет значительных объемов отчислений в
резервы на возможные потери от активных операций – 9,3 млрд грн. При
этом чистый процентный доход банков в сентябре увеличился до
4,5 млрд грн против 4,1 млрд грн в августе», – отмечается в сообщении.
В Нацбанке также подчеркнули, что за сентябрь 2015 г. 68 банков
получили прибыль на общую сумму 1,1 млрд грн (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 23.10).
***
Убытки Райффайзен Банк Аваль увеличились в 1,5 раза.
В январе-сентябре входящий в группу крупнейших Райффайзен Банк
Аваль увеличил убыток в 1,5 раза. В итоге потери достигли 2,064 млрд грн по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. (1,369 млрд грн). Об этом
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говорится в финотчете банка, сообщают Украинские новости.
В 1 квартале убыток банка составил 1,840 млрд грн, во 2 квартале банк
сработал с убытком 152 млн грн, в 3 квартале убыток составил
71,376 млн грн.
2014 г. Райффайзен Банк Аваль закончил с убытком 1,367 млрд грн.
Антимонопольный
комитет
разрешил
Европейскому
банку
реконструкции и развития сконцентрировать свыше 25 % акций Райффайзен
Банка Аваль (Киев) (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 23.10).
***
9 месяцев ВТБ Банк закончил с убытком.
Январь-сентябрь входящий в группу крупнейших ВТБ Банк закончил с
убытком 16,261 млрд грн. Об этом говорится в финотчете банка.
В 1 квартале прибыль банка составила 1,255 млрд грн, за 2 квартал банк
получил убыток 229,337 млн грн, в 3 квартале убыток составил
14,891 млрд грн.
2014 год ВТБ Банк закончил с чистой прибылью 642,795 млн грн.
По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 9-е место
(39,221 млрд грн) среди 127 действующих банков (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 24.10).
***
Убыток Укрэксимбанка вырос в 2,1 раза.
В январе-сентябре Государственный экспортно-импортный банк
Укрэксимбанк, входящий в группу крупнейших, увеличил убыток в 2,1 раза
до 8,330 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
(3,951 млрд грн). Об этом говорится в финотчете банка, пишут Украинские
новости.
В 1 квартале убыток банка составил 4,534 млрд грн, во 2 квартале банк
сработал с прибылью 686 млн грн, в 3 квартале убыток составил –
4,481 млрд грн.
2014 г. банк закончил с убытком 9,8 млрд грн.
Напомним, 100 % акций Укрэксимбанка находится в государственной
собственности. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал
3-е место (144,550 млрд грн) среди 127 действующих банков
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 26.10).
***
Количество пассажиров украинских аэропортов сократилось.
В январе-сентябре 2015 г. украинские аэропорты обслужили
8,266 млн пассажиров, что на 3,7 % меньше аналогичного периода прошлого
года, говорится в отчете Государственной авиационной службы по итогам
деятельности авиационной отрасли за три квартала.
Как отмечается в сообщении, коммерческие рейсы отечественных и
иностранных авиакомпаний обслуживали 20 украинских аэропортов.
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Количество отправленных и прибывших за отчетный период самолетов
сократилось на 17,4 % до 93,4 тыс.
Почтовогрузопотоки сократились на 9,7 % и составили 24,2 тыс. тонн.
По данным Госавиаслужбы пассажиропоток через главный аэропорт
страны – международный аэропорт «Борисполь» – за отчетный период вырос
на 4,9 % до 5,583 млн грн, почтовогрузопотоки аэропорта увеличились на
1 % и составили 21,1 тыс. тонн. Также зафиксирован рост пассажиропотока
по аэропорту «Одесса», за 9 месяцев текущего года объем перевозок вырос
на 14 % до 752,2 тыс. человек.
В то же время аэропорт «Киев» (Жуляны), а также аэропорты Львова,
Харькова
и
Днепропетровска
продемонстрировали
падение
пассажиропотока. В частности, пассажиропоток через аэропорт «Киев»
сократился на 10,5 % до 770,8 тыс. человек, через Львовский аэропорт – на
4,8 % до 446,7 тыс. человек, Харьковский – на 23,8 % до 275,4 тыс. и
Днепропетровский – на 25,8 % до 266,4 тыс.
По данным ведомства в отчетный период на рынке пассажирских и
грузовых перевозок Украины работало 29 отечественных авиакомпаний
(из них 21 выполняла пассажирские перевозки), которые выполнили
51 тыс. коммерческих рейсов, что на 14,1 % меньше аналогичного периода
прошлого года.
Количество перевезенных пассажиров сократилось на 4,9 % и составило
4,891 млн человек (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 26.10).
***
«Укрнафта» намерена вовремя выполнять текущие налоговые
обязательства и договориться с правительством о новых условиях
погашения старых налоговых долгов, а также может продать сеть АЗС.
Об этом заявил глава правления компании М. Роллинс, пишет delo.ua.
Он сообщил, что сейчас оценивает работу всех секторов «Укрнафты», в
том числе розничное подразделение бизнеса. «Мы будем искать варианты
решения проблемы с розницей. Если не поймем, как получить прибыль,
примем меры. Один из вариантов – продажа (розничного бизнеса
«Укрнафты». – Ред.),» – сказал М. Роллинс.
Также глава правления уточнил, что вопрос о продаже сети АЗС может
быть включен в стратегический план развития «Укрнафты», который будет
представлен в первом квартале 2016 г.
Кроме того, он заявил, что «Укрнафта» намерена вовремя выполнять
текущие налоговые обязательства и договориться с правительством о новых
условиях погашения старых налоговых долгов, пишет «Интерфакс-Украина».
«Долг не растет. В прошлом месяце мы заплатили около 1 млрд грн
текущих обязательств. Мы планируем это делать и в дальнейшем… По
реструктуризации в октябре не будем платить», – сказал М. Роллинс.
Он считает одним из вариантов решения проблемы предоставление в
налоговый залог объемов газа, ранее отпущенных «Нафтогазу», но не
оплаченных, по которым есть решения судов. Проблемным моментом
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является то, что стоимость этого газа стороны оценивают по разному. «Есть
финансовое обязательство по налогам и по газу. Объединение этих
обязательств будет предметом обсуждения в ближайшие несколько недель»,
– сказал глава «Укрнафты». Как ранее сообщал «Обозреватель»,
Государственная фискальная служба Украины описала имущество, включая
недвижимость, газоперерабатывающие заводы, скважины и товарную
продукцию компании «Укрнафта» на сумму 9,278 млрд грн в рамках
взыскания задолженности по налоговым обязательствам (Обозреватель
(http://finance.obozrevatel.com). – 2015. – 26.10).
***
В Китае предупредили о новом мировом кризисе.
Вполне вероятно, что мир столкнется с еще одним мировым
финансовым кризисом в ближайшие пять лет. Об этом заявил генеральный
директор китайской комиссии по регулированию банковской системы Мин
Ляо в интервью на саммите по глобальной повестке дня Всемирного
экономического форума в Абу-Даби, пишет Газета.ru.
Основная причина заключается в том, что большинство рисков,
оставшихся после финансового кризиса 2008 г., сохраняются. Многие
проблемы в банковской и рыночной сферах по-прежнему актуальны, кроме
того, за эти годы было разработано недостаточно структурных реформ,
считает Ляо.
«Путь реформ, по которому после кризиса 2008 года пошли
государственные банки и правительства, привел к положительным
изменениям и восстановлению экономики лишь в некоторых странах.
Реальная экономика в обозримом будущем не сможет вернуться к
докризисному уровню, и следующий кризис, вероятно, поймает нас
врасплох», – сказал Ляо.
По его мнению, теневая банковская система – совокупность финансовых
институтов, которые работают по банковским схемам, но формально банками
не являются, – представляет собой наибольшую угрозу. Во-первых, усиление
регулирования финансовых институтов смещает некоторые рискованные
виды деятельности в теневой банковский сектор. Во-вторых, новые
технологии усиливают риски от теневой банковской деятельности.
Недавние потрясения на фондовом рынке Китая свидетельствовали о
риске усиления эффекта теневой банковской системы, которая вооружена
новыми технологиями. Наибольшее влияние на глобальную финансовую
систему будут оказывать финансовые интернет-технологии, которые все
больше размывают географические и бизнес-границы.
Как ранее сообщал «Обозреватель», мировая экономика, по мнению
Международного валютного фонда, попала в порочный круг: темпы роста
замедляются из-за низкой производительности, производительность низкая
из-за недостаточного объема инвестиций, которые не растут из-за недостатка
спроса, а тот остается низким из-за замедления экономического роста
(Обозреватель (http://finance.obozrevatel.com). – 2015. – 26.10).
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