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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент закликав Верховну Раду підтримати законопроекти по
безвізовому режиму
Президент України П. Порошенко закликав народних депутатів до
консолідації зусиль задля ухвалення законопроектів, необхідних для
виконання технічних умов Плану дій для надання безвізового режиму
громадян України у країнах Європейського Союзу.
Глава держави нагадав, що загалом, згідно з Планом дій, парламент мав
розглянути 13 законопроектів. Наразі прийнято лише чотири. «Якщо
Верховна Рада їх не проголосує – безвізового режиму не буде. Ми маємо це
забезпечити і є кінцеві терміни – 9 листопада, – сказав Президент в інтерв’ю
українським телеканалам. – Кожен має робити свою справу: Президент –
свою, антикорупційні органи – свою, Верховна Рада – свою, уряд – свою. І
якщо ми зараз не об’єднаємося і не продемонструємо ефективність –
звинувачувати і вказувати потім не буде на кого».
Президент нагадав, що однією з ключових умов надання безвізового
режиму українцям було скасування депутатської та суддівської
недоторканності, яка до цього часу не була розглянута.
Водночас він підкреслив, що як глава держави зі свого боку зробив усе
від нього залежне. «Моя справа була забезпечити, щоби всі 28 країн-членів
Європейського Союзу, всі країни-члени Шенгенської зони прийняли
політичне рішення про те, що навіть в цих умовах вони гарантують Україні,
при виконанні технічних умов, безвізовий режим», – сказав він.
На переконання П. Порошенка, тому важливим у цьому контексті є те,
що Україна змогла довести, що навіть в умовах війни вона не є загрозою
напливу біженців до Європи, оскільки відповідально ставиться до своїх
громадян – вимушено переміщених осіб.
Глава держави також повідомив, що найближчими днями проведе
телефонну розмову з президентом Єврокомісії Ж.-К. Юнкером, яка також
буде присвячена безвізовому режиму (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 1.11).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Ворошилов, старш. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. іст. наук

Задержание Г. Корбана в отзывах политиков и экспертов
31 октября кандидат в мэры Киева, лидер партии «УКРОП» и
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ближайший соратник олигарха И. Коломойского Г. Корбан был задержан
СБУ.
Лидеру партии «УКРОП» выдвинуто подозрение в совершении
преступлений по трем статьям – он задержан в рамках расследования
уголовного
производства,
зарегистрированного
по
признакам
правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ст. 349
УК Украины.
По словам защитника политика А. Шевчука, подозрение о совершении
преступлений, которое было выдвинуто главе Политсовета партии «УКРОП»
Г. Корбану в Главном следственном управлении Генпрокуратуры, содержит
комплекс статей, не взаимосвязанных между собой, в частности в
соответствии с ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 1. ст. 289
(незаконное завладение транспортным средством), ст. 255 (создание
организованной преступной организации) Уголовного кодекса Украины. По
мнению адвоката, «это говорит о фальсифицированности дела», а само
подозрение прописано таким образом, чтобы избрать Г. Корбану меру
пресечения в виде содержания под стражей.
В Генпрокуратуре и Службе безопасности отрицают информацию о
политической подоплеке спецоперации, в рамках которой задержали
Г. Корбана. «Наши мероприятия проводятся уже после завершения местных
выборов, поэтому любую политическую составляющую мы сразу
отбрасываем», – заявил помощник Генпрокурора В. Куценко.
Президент Украины П. Порошенко настаивает на прозрачности
расследования дел в отношении главы Политсовета партии «УКРОП»
Г. Корбана. «Я подчеркиваю и настаиваю, что расследование должно
происходить максимально прозрачно и создавать основания для доверия со
стороны общества», – сказал Президент в интервью украинским телеканалам,
обнародованном в воскресенье, 1 ноября.
Он напомнил, что несколько недель назад, когда Верховная Рада
Украины снимала неприкосновенность с народных депутатов для
привлечения их к ответственности, он пообещал, что «это только начало».
«Процессы борьбы с коррупцией и решительные процессы восстановления
законности будут продолжаться… На Корбане никто останавливаться не
будет, – подчеркнул П. Порошенко. – У нас нет иммунитета от
расследования, от привлечения к ответственности за коррупционные
преступления ни у кого – ни от команды новой власти, где также должны
быть возбуждены дела, ни от старой власти, где все виновные должны быть
привлечены к ответственности».
Он подчеркнул, что страна должна в ближайшее время услышать новые
фамилии тех, кто будет привлечен к ответственности. «Я думаю, что наши
силовики лучше меня знают (кто эти люди. – Прим. ред.), а я не думаю, что
Президент должен в это вмешиваться», – подытожил П. Порошенко.
Лидер парламентской фракции «Блок Петра Порошенко»
Ю. Луценко также прокомментировал задержание лидера партии «УКРОП»,
соратника олигарха И. Коломойского Г. Корбана. По его словам, Г. Корбан
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постоянно находился под прицелом силовиков в самых различных делах – от
рейдерства до убийства. «Провозгласив лозунг “патриотам можно все”,
Корбан и Ко перевели рейдерство с юридической плоскости в силовую, по
сути бандитскую», – написал Ю. Луценко на своей странице в Facebook. В
то же время лидер БПП сравнил Г. Корбана с одиозным экс-премьером
П. Лазаренко. Он убежден, что в сложившихся обстоятельствах задержание
Г. Корбана не могло не произойти.
Первый заместитель председателя фракции «Блока Петра
Порошенко “Солидарность”» И. Кононенко также утверждает, что
задержание Г. Корбана не связано с политикой и выборами, очевидно,
намекая, таким образом, на возможность диалога с И. Коломойским.
«Статьи, по которым задержан председатель партии “УКРОП” Г. Корбан,
никакого отношения не имеют ни к политике, ни к политикам и не связаны с
выборами», – подчеркнул И. Кононенко.
Он отметил, что правоохранители должны провести расследование по
делу главы партии «УКРОП» и объявить результаты обществу. «У нас
почему-то всегда, когда у правоохранительных органов есть претензии к
политикам по статьям Уголовного кодекса, которые не касаются ни
политики, ни политической деятельности, сразу идут обвинения, что это
преследование за политическую деятельность», – добавил И. Кононенко.
Он также высказал мнение, что правоохранительные органы должны
«заниматься своими делами независимо от выборов или времени: после или
до выборов». «На это их нанимало общество. И тем более что вызовы в
обществе сейчас такие, что общество хочет видеть и борьбу с коррупцией,
общество хочет видеть и разоружение нелегальных бандформирований.
Общество хочет видеть безопасность на улицах», – отметил И. Кононенко.
По мнению же экс-губерантора Днепропетровской области
И. Коломойского, никаких уголовных преступлений за Г. Корбаном нет.
«Дело Корбана – чистая политика. Я уверен, это связано с результатами,
которые партия “УКРОП” получила на местных выборах, – заявил он в
эксклюзивном комментарии Lb.ua. – Мне никто не выдвигал никаких
требований, я не чувствую давления, тем более шантажа. Я нормально
общаюсь с АП, никаких претензий мне не озвучивали».
«Разумеется, никаких уголовных преступлений за Корбаном нет, все
обвинения надуманы. Мы не безучастны к его судьбе и будем бороться в
юридической плоскости за то, чтобы доказать это. …Силовики – люди
подневольные, мы понимаем, кому они подчиняются, чьи команды
выполняют. Какие к ним могут быть претензии? Разве только с точки зрения
формального соблюдения закона. Я знаю, что эти так называемые дела (по
Корбану. – Прим. ред.) лежали в папках, покрытых пылью. Почему их
достали именно сейчас? Опять-таки непонятная болезненная реакция (власти.
– Прим. ред.) на результат партии “УКРОП”, – отметил И. Коломойский. –
Патриотические силы должны вести диалог. “УКРОП” – патриотическая сила
и БПП “Солидарность” позиционируется так же».
В партии «УКРОП» трактуют задержание своего соратника однозначно
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– это политические репрессии, затеянные властью (конкретно – высшей
государственной властью в сговоре с Оппозиционным блоком).
«Видимо, кому-то не нравится хороший результат партии “УКРОП” на
местных выборах, который мы показали, войдя в 15 областных советов,
150 городских советов, более 200 районных советов. Возможно, кто-то хочет
давить на меня перед вторым туром. Я пока не могу понять, но это могут
быть только политические репрессии. В Днепропетровске идет тотальная
зачистка партии», – заявил Б. Филатов в эфире одного из телеканалов.
Партийцы также заявили о готовности защищать свои результаты
выборов и освобождать лидера партии, прибегая к организации массовых
акций протеста. Прозвучало даже слово «всеобщая мобилизация». Как заявил
Б. Филатов, «партия объявляет всеобщую мобилизацию». «Я обращаюсь к
членам нашей партии. Нашим депутатам. Избирателям. Демобилизованным
солдатам. Волонтерам. Добровольцам. Всем тем, кого последние полтора
года мы лечили, спасали, вытягивали из плена, кому вселяли надежду. Всем,
кто хочет жить в новой стране. Всем, кто нам поверил и поверил в
справедливость. Готовимся дать последний бой реваншистам и
коллаборантам. Мерзавцам, пришедшим во власть на людской крови и
надеждах. Собираемся сегодня (31 октября. – Прим. ред.) в 18:00 возле
ДнепрОГА. Нам есть о чем поговорить. И что сказать врагам», – написал он.
Действительно, после 18:00, по сообщениям очевидцев, на площади у
стен Днепропетровской областной организации собралось несколько сотен
человек. (По версии подконтрольных «Привату» СМИ – несколько тысяч).
В целом же дело против Г. Корбана всколыхнуло весь украинский
политикум. Чуть ли не все политические партии (кроме БПП) увидели в
задержании лидера партии «УКРОП» если не политические репрессии, то
выборочное правосудие. Сразу же после громкого субботнего задержания
ряд партий выступили с синхронными заявлениями.
«Арест председателя партии “УКРОП”, которая на местных выборах
прошла в несколько областных советов, тогда, как до сих пор не наказаны те,
кто расстреливал Майдан, кто занимался масштабной коррупцией во времена
Януковича, – выглядит как избирательное правосудие и политические
преследования», – заявляют в «Батьківщині».
В партии Ю. Тимошенко также потребовали, чтобы Генеральный
прокурор В. Шокин и председатель Службы безопасности Украины
В. Грицак прибыли во вторник, 3 ноября, на пленарное заседание Верховной
Роды, где должны проинформировать об основаниях задержания Г. Корбана
и доказать отсутствие политического подтекста в действиях силовиков.
«Теперь, когда Г. Корбан стал членом политической партии, которая
выступила с резкой критикой действий Президента, его прошлое стало
основанием для ареста. Поэтому очевидно, правдивыми мотивами
задержания являются политическое преследование», – уверены в партии
«Самопоміч». «Политическая партия “Самопоміч” считает, что обыски в
депутатской приемной народного депутата Украины Б. Филатова и
задержание его коллеги по партии (Г. Корбана. – Прим. ред.) – попытка
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вернуть Украину во времена политических репрессий В. Януковича. В то
время как враги украинской государственности не несут никакой
ответственности, правоохранительные органы продолжают аресты десятков
добровольцев и волонтеров, которые стали на защиту Украины в войне за
независимость», – говорится в заявлении партии.
«Корбана обвиняют в организации преступной группировки, так у нас
страной руководит преступная группировка», – заверяют в Радикальной
партии О. Ляшко.
«Нас возмущает избирательное правосудие. Как и в случае с нардепом
от РПЛ И. Мосийчуком, мы снова ставим вопрос: почему так же жестко
правоохранители до сих пор не “отработали”, например, Кернеса? Или
Клюева, Вилкула, Бойко, Ефремова и десятков других одиозных фигур
режима Януковича?» – заявляют в «Свободе».
Даже в рядах союзника БПП – «Народном фронте» говорят нечто
подобное. «Вешать лапшу на уши о том, что в разгроме днепропетровской
партии “УКРОП” накануне второго тура, в котором Филатов может победить
Вилкула, нет политики – значит, считать нас всех полными идиотами», –
отметил нардеп от НФ С. Высоцкий.
Со своей стороны лидер партии «Гражданская позиция» А. Гриценко
убежден, что практика нынешней власти по применению законов, в
частности Уголовного кодекса, по своему усмотрению приведет к тому, что в
обществе не будет ни чувства справедливости, ни доверия к власти. Об этом
он написал в своем Facebook, комментируя задержание экс-заместителя
председателя Днепропетровской облгосадминистрации Г. Корбана. «Это не
правосудие – это избирательность, договорняки по-ихнему. Корбана
задержали. Кернес – на свободе. Их прошлое по-бандитски похоже. Но
нынешнее время разное: с началом российской агрессии Корбан стал
патриотом, Гена остался ватником и снова агитирует за дружбу с Россией.
С кем договорились/сторговались – тот гуляет на свободе, а нет – тогда
команда “фас!” и сила закона. Вместо того чтобы закон был действительно
один для всех и ответственность за преступление неотвратимой. …Понимают
ли Порошенко с Шокиным, что когда они применяют Уголовный кодекс на
свое усмотрение, в обществе не будет ни чувства справедливости, ни доверия
к их власти?!» – написал А. Гриценко.
Активно обсуждается данный вопрос и в экспертной среде.
Так, политолог, руководитель Аналитического центра «Третий
сектор» А. Золотарев оценивает задержание Г. Корбана как мощный удар по
«организованной преступной группировке, которая являлась теневыми
хозяевами Днепропетровска, владела в нем почти всем и ни за что не
отвечала». «Свидетельством этого является, например, наличие печати
управления коммунальной собственности в ячейке партии “УКРОП”.
Понятно, что стратегия защиты сторонников Корбана – это политика, это
борьба с конкурентом, зачистка… Но здесь присутствует и криминальная
составляющая. Хотя бы то, что делают в офисе партии пять автоматов со
сбитыми номерами, значительные суммы денежных средств, комплекс
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прослушки, какого нет у СБУ?» – говорит эксперт. Политолог сравнивает
операцию СБУ в Днепропетровске с зачисткой целых регионов от
мафиозных кланов в Италии. Сходство он видит в наличии силовой
составляющей у группировки («феодальные дружины», «частные армии»),
политической партии, которая лоббирует интересы клана, чиновников и
сотрудников правоохранительных органов, подчинявшихся группировке.
В свою очередь политический эксперт, журналист, блогер П. Олещук
отмечает, что ситуация с арестом Г. Корбана свидетельствует о том, что был
нанесен удар по соответствующей финансово-промышленной группе,
которая связана с именем бизнесмена И. Коломойского. «Корбан – глава
партии “УКРОП”, которая является политическим воплощением, крылом
данной группы. Эта партия претендовала на те или иные политические
позиции в Днепропетровске, это проявление борьбы за политическое
влияние. Эта сила не получила каких-то чрезвычайных результатов, но стала
дополнительным игроком на политической арене, поэтому это все вот таким
образом и произошло», – отмечает политолог.
По словам эксперта, назвать происходящее деолигархизацией тяжело.
«Коломойский у нас не единственный олигарх, поэтому говорить о
деолигархизации в таких условиях не приходится. Я думаю, что элементы
личного конфликта Коломойского и Порошенко играют свою роль, но у
многих складывается впечатление, что этим своим проектом Коломойский
нарушил баланс, который уже сложился между олигархами», – объясняет
П. Олещук.
По его мнению, «регионалы», в отличие от И. Коломойского,
непосредственной угрозы для нынешней власти не несут. «Я считаю, что у
бывших “регионалов” есть неформальные пакты с Президентом, что они
никоим образом не претендуют и не могут претендовать на власть, а в обмен
на это, в принципе, никто особенно не протестует против того, чтобы они
контролировали ряд местных советов. Коломойский, в отличие от бывших
“регионалов”, создавал свои проекты с общенациональным прицелом и при
этом является в патриотической миссии прямым конкурентом действующему
Президенту, – говорит политолог. – У общества реакция на задержание
Корбана была неоднозначной, так как сразу возник вопрос, почему более
одиозные фигуры не были задержаны. Президент же намекает на то, что они
будут задержаны, но позже, что это не какая-то отдельная политическая
расправа, что это системная борьба с коррупцией, с олигархами и т. д.».
Директор Информационно-аналитического центра «Перспектива»
П. Рудяков также считает, что «в данном случае была предпринята попытка
разгромить
одну
из
олигархически-политических
группировок
Коломойского, которая сейчас № 1 в стране, учитывая мощную опору на
добровольческие батальоны, на репутацию фронтовиков, защитников
отечества. Я думаю, что ее попытаются фрагментизировать, то есть разбить
на какие-то фрагменты, которые не будут иметь общенационального
значения», – прогнозирует эксперт.
В то же время он отмечает, что заявление Президента относительно
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необходимости прозрачного расследования дел в отношении главы партии
«УКРОП» Г. Корбана – это красивые слова, в большей степени рассчитанные
на дипломатический корпус, на западную аудиторию, чем на внутреннюю.
«Имя, которое могло бы сейчас перебить имя Корбана, придумать
трудно. Вот Береза вышел во второй тур – надо тогда брать Березу и ему
предъявлять какие-то обвинения. Из таких, что на слуху, пожалуй, Корбан –
это имя, которое звучало громче всех остальных, тем более что это
Коломойский, это Днепропетровск. Очевидно, что какие-то задержания
будут: в СБУ, я думаю, накоплено много материалов – у нас куда ни ткни
пальцем, можно брать и предъявлять обвинения», – резюмировал П. Рудяков.
Эксперт Аналитического центра «Политика» В. Цибулько полагает,
что «этот арест вызван тем, что целый ряд политических сил, которые
связаны с И. Коломойским, начали антивластные акции. И роль Корбана во
многих ситуациях очень важна. Судя по тому персональному доверию,
которое ему демонстрирует Коломойский, Корбан мог бы быть ключевым
координатором этих всех антивластных протестов. Более того, прокачивался
определенный стереотип о Корбане: СМИ несколько лет информировали, что
он – рейдер и нечестный конкурент. Очевидно, что эти стереотипы
позволили или даже заставили власть реагировать на этот фронт. Я думаю,
что по сумме эпизодов и по тем намерениям, которые демонстрировал
Корбан в ходе избирательной кампании, стало понятно, что это не только
политический оппонент. Это скорее руководитель вооруженного подполья
власти, поэтому и был задействован такой жестокий показательный
сценарий».
В то же время, по мнению директора Центра политических
исследований «Пента» В. Фесенко, с учетом политических последствий
момент для задержания лидера партии «УКРОП» был выбран не самый
удачный.
Как отмечает политолог, «в ситуации с задержанием Корбана обращает
на себя внимание тот факт, что Коломойский отреагировал на инцидент с
запозданием, и то по просьбе журналистов прокомментировать случившееся.
Кроме того, он отреагировал не столько агрессивно, сколько иронично. У
меня сложилось впечатление, что Коломойский не хочет вступать в прямую
войну с Президентом. Возможно, потому что факт ареста Корбана показал: в
случае такой войны украинские власти церемониться не станут.
Поэтому Коломойский действует неожиданно мягко. И старается
держать дистанцию. Разумеется, все необходимые действия по защите
Корбана с его стороны будут предприняты, но в прямую войну Коломойский
пока вести не намерен. Возможно, он опасается последствий не только для
Корбана, но и, например, для собственного бизнеса».
Но наиболее негативными могут быть политические последствия этого
задержания, предполагает В. Фесенко: «Случившееся очень сильно накалит
обстановку в Верховной Раде, может отвлечь от решения других вопросов.
Причем уже сейчас критично реагируют на ситуацию даже некоторые
депутаты во фракциях БПП и НФ. Таких, я думаю, не будет много, но сам
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факт показателен».
Кроме того, эксперт прогнозирует, что «конфликт предстоит
долгоиграющий. В ближайшие дни и недели вокруг этой темы будет
достаточно серьезный политический резонанс. Конфликтное поле в
украинской политике, к сожалению, расширится, уровень конфликтности
усилится. Также негативным последствием будет рост агрессивных
настроений. Антипрезидентский лагерь и так был немаленьким, как показали
выборы, а теперь их позиции только усилятся. Это не пойдет на пользу
украинской политике», – уверен В. Фесенко. «Хотя отмечу, – добавляет
политолог, – и здесь я согласен с Ю. Луценко, рано или поздно арест
Корбана должен был произойти, ведь нарушения закона с его стороны были
очевидны. ...Но вот с учетом политических последствий момент для
задержания был выбран не самый удачный. Это лишний раз говорит о том,
что, когда принимали это решение, политические последствия не учитывали,
хотя согласование этого решения наверняка было. Очень заметно, что
политику принимали во внимание в последнюю очередь».
Со своей стороны политолог, директор Украинского института
анализа и менеджмента политики Р. Бортник убежден, что задержание
лидера партии «УКРОП» Г. Корбана является попыткой шантажа и давления
на всех остальных оппонентов Президента П. Порошенко. «Само задержание,
и статьи, по которым обвиняется Корбан, наталкивают на мысль, что в этом
деле доминирует политика. Потому что выбраны именно те статьи, которые
демонизируют Корбана и его команду в глазах добровольческих батальонов,
общественных активистов – коррупция в Фонде национальной обороны…
Хотя Корбана очень несложно привлечь по многочисленным другим статьям,
поскольку он один из самых активных участников не то что разворовывания,
а разгрома государственной собственности, который происходил в Украине в
последние 10–15 лет. И правонарушений там – пруд пруди. Берешь любое
дело – начиная от шантажа, вымогательства и заканчивая абсолютно
уголовными вещами, – сказал Р. Бортник. – Но выбрана вот такая
“политическая” статья, чтобы вбить клин между Корбаном и вообще группой
“Приват” и добровольческим движением, общественными активистами,
лидерами Майдана… Поэтому я более чем уверен, что дело имеет
политическую окраску, и причина его кроется в конкуренции группы
“Приват” с группой Порошенко. Не исключаю, что это задержание в
перспективе может сыграть против Президента – осенью-зимой ситуация
будет “кипеть”, уже к лету можем получить полноценный кризис», –
прогнозирует политолог.
Радикалы, как, например, «Правый сектор», «Свобода», «ляшковцы» и
даже «Самопоміч», воспринимают позицию Президента как подыгрывание
бывшей Партии регионов, что для него опасно, пояснил свою точку зрения
Р. Бортник.
В целом причиной для задержаний, считает политолог, стали атаки со
стороны депутатов И. Коломойского (у него в Верховной Раде –
45 «штыков») на Генпрокурора, парламентскую коалицию в целом,
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стимулирование конфликтов в окружении Президента. «Красная черта» – в
том, что именно группу «Приват» связывают с финансированием акций
протеста, например, тарифного Майдана под Кабмином, уточнил Р. Бортник.
Также «гнев» Президента связан с сентябрьской политической
договоренностью, которую не выдержал И. Коломойский, считает директор
Института глобальных стратегий В. Карасев: «Он должен был снизить
политическую активность в обмен на сохранение экономических активов.
А он, наоборот, пошел на создание политпроектов, той же партии “УКРОП”,
расставил людей на политические должности по стране. Начинается война
всех против всех: государство слабое, победит та группа, у которой будет
больше ресурсов».
Также В. Карасев убежден, что задержание лидера партии «УКРОП» и
обыски у активистов партии и волонтеров – это попытка ограничить
возможности и влияние формирующегося по результатам местных выборов
очень сильного правого патриотического движения. В основе его, по словам
политолога, – партия «УКРОП», «Свобода», РПЛ и другие партии. Он
напомнил, что в Украине уже нет хоть сколько-нибудь влиятельных левых
политических сил. «Есть Оппоблок, но он менее опасен для нынешней
власти, чем правооппозиционный блок, который может сформироваться
после местных выборов. Правая опасность для Порошенко сейчас наиболее
актуальна, и это (репрессии против партии “УКРОП”) – решение проблемы
правой опасности, – сказал эксперт. – Это уже не история отношения
Порошенко с Коломойским. Это уже история о партии “УКРОП”. Это
история отношения президентской компании и правого движения».
По мнению же политолога А. Шулики, история с задержанием лидера
политической партии «УКРОП» – это борьба власти с неугодными
днепропетровскими патриотами, в пользу А. Вилкула и Оппозиционного
блока: «Теперь все, кто с удивлением вопрошал: почему вы так набросились
на Порошенко и Вилкула, получили ясный ответ на свой вопрос. Арест
Корбана, обыски в штабе партии “УКРОП” – это уже не грязные
избирательные технологии, а грязные формы воздействия государственной
власти. Это не игрушки политтехнологов, это то, во что может превратиться
в конечном итоге Украинское государство. И ведь сейчас не авторитарный
режим Януковича, Кучмы, а вроде бы демократия. К сожалению,
единственные решительные и бескомпромиссные действия, которые
реализует действующая власть, связаны с устранением своих политических
конкурентов внутри страны».
Он считает, что такие действия вызваны лишь одним – страхом.
«Результат выборов в Днепропетровске не совпал с результатами многих
соцопросов и не оправдал надежд БПП и ОП. Рейтинг Филатова и партии
“УКРОП” растет, и действующая власть готова пойти на все, только бы не
допустить реального процесса волеизъявления избирателей», – добавил
А. Шулика.
Точку зрения Запада на задержание лидера партии «УКРОП» довольно
четко сформулировал посол Литвы в Украине М. Януконис, заявивший,
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что задержание кандидата в мэры Киева Г. Корбана не будет политическим
преследованием, если после этого будут предприняты дальнейшие шаги в
борьбе с коррупцией. «Мы не хотим расценивать эту акцию как
политическое преследование, мы верим, что для этого есть основания, но
ожидаем и дальнейших шагов», – сказал он.
По словам посла, такие действия правомерны, если у СБУ и
Генпрокуратуры есть для них основания. «Но есть важный момент: мы хотим
верить, что такие действия не будут выборочными и будут применяться ко
всем, кто нарушил закон, – отметил М. Януконис.– Мы считаем, что уже
настало время начать реальную борьбу с этим злом».
Внимательно следят за развитием ситуации в Украине и зарубежные
издания. По мнению аналитиков, арест лидера партии «УКРОП» Г. Корбана
может спровоцировать формирование широкого фронта против Президента
Украины.
«Арест Г. Корбана, который сопровождался обысками в офисах
возглавляемой им партии “УКРОП” и Фонде обороны страны, может стать
началом большого противостояния между Президентом П. Порошенко и его
оппонентами», – пишет в статье для Deutsche Welle журналист и
политический обозреватель С. Руденко. «Все происходящее вокруг
Г. Корбана следует воспринимать прежде всего в контексте довольно
сложных отношений Порошенко и Коломойского. Последний, естественно,
публично отрицает наличие конфликта с Президентом. Но все помнят, как
весной 2015 г., пребывая в статусе главы Днепропетровской области,
Коломойский вошел в жесткий клинч с центральной властью за право
контролировать компанию “Укрнефть”. Именно тогда команда Игоря
Валерьевича, ушедшего в отставку, начала активно участвовать в
политической жизни страны, – полагает автор статьи. – Президент уверяет,
что задержание Корбана не имеет никакого отношения к политике. Мол, это
только начало больших “посадок” – как представителей новой власти, так и
старой. Но осознает ли П. Порошенко последствия объявленной войны
“укроповцам”? Наверное, не до конца. Во-первых, нынешнее противостояние
спровоцирует формирование широкого партийного фронта против
П. Порошенко. В него, очевидно, войдут Радикальная партия, “Батьківщина”,
“Самопоміч”, “Свобода”. Во-вторых, противостояние с “приватовцами”
может задеть не только интересы членов этой группы, но и рядовых граждан.
В частности, через тот же ПриватБанк. Несмотря на все публичные
заявления, Коломойский вряд ли простит Порошенко арест Корбана. Если
государство сегодня обвиняет Г. Корбана в создании ОПГ, то где гарантия,
что завтра ПриватБанк, который находится под контролем Коломойского, не
будет объявлен частью этой группировки?».
Не обошли вниманием данное событие и в России. Так, обозреватель
expert.ru отмечает, что цель этой кампании по зачистке украинского
политического пространства пока непонятна: «Самая очевидная версия в том,
что Порошенко зачищает оппозиционное поле перед зимой, которая будет
крайне сложной для украинской экономики и, соответственно, крайне
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опасной для нынешней украинской власти. В стране не хватает угля и газа,
промышленное производство продолжает падать, рабочие места
сокращаются, а из экономики по политическим причинам выпадают целые
статьи доходов. ...С 1 января 2016 г. ситуация ухудшится – Кремль
анонсировал введение ограничений для украинских товаров на российском
рынке. В случае резкого обострения экономической ситуации возможны
социальные антиправительственные волнения, которые могут возглавить
нынешние и потенциальные сидельцы (радикалы, люди Коломойского и
даже бывшие “регионалы”). Да, Порошенко может принести в жертву толпе
А. Яценюка как “премьера отпущения”, однако не исключено, что этой
жертвы будет недостаточно. Поэтому Президент и пытается заранее
обезглавить потенциальный протест».
Впрочем, есть и иные точки зрения, отмечает издание. Согласно одной
из них, речь идет об элементарном пиаре Президента: «П. Порошенко просто
пытается набрать политические очки за счет требуемых населением посадок.
...И главный вопрос теперь в том, как Коломойский и нелояльные Порошенко
олигархи (контролирующие потенциальных сидельцев) ответят на
поставленный им “шах”?».
Следует отметить, что, судя по публикациям в СМИ, симпатии наиболее
активной части общества в данной ситуации на стороне Г. Корбана и его
соратников. Днепропетровское дело у многих вызывает острое ощущение
несправедливости, а «коммюнике» «оппонентов Порошенко – Шокина»
звучит примерно так: даже если Г. Корбана есть тысячу раз за что посадить,
почему власть не начинает с членов бывшей Партии регионов, ни один из
которых до сих пор не наказан за убийства на Майдане, сбор «, сепаратизм,
предательство и разжигание войны в Донбассе. Оппоненты Банковой сразу
вспомнили термин времен В. Януковича – «избирательное правосудие».
Большинство неравнодушных не верит, что за делом Г. Корбана не стоит
политика и мы не имеем дело со сведением счетов – слишком уж много
критики Г. Корбан и его сторонники обрушили на власть и лично на
Президента в последнее время.
Те же, кто не поддерживает команду Корбана – Филатова
–
Коломойского, в общем, тоже соглашаются, что для ареста власти выбрали
не лучшее время, и опасаются, как бы события 31 октября не стоили Украине
новых, возможно, необратимых потрясений.
Возможно, пик конфликта наступит 15 ноября – ко второму туру
выборов мэра в Днепропетровске. Мирный договор между сторонами пока
выглядит маловероятным.
В данном контексте стоит также упомянуть, что единственным делом
последних времен против «патриотов», где у общества не возникло особых
вопросов, стало дело И. Мосийчука, в первую очередь из-за
неопровержимости и наглядности продемонстрированных доказательств. Во
всех других случаях (и в отношении лидеров «Свободы», и по убийству
Бузины, и т. п.) убедить людей в виновности тех или иных фигурантов особо
не удалось.
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В целом же речь идет о столкновении интересов двух примерно равных
по силе частей политического поля. Проиграть в этой борьбе может кто
угодно, но внешний враг Украины от нее точно выиграет – междоусобицы,
пусть даже при относительном перемирии, еще никогда не добавляли
обороноспособности воюющей стране и устойчивости ее экономике и
финансовой системе.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман закликає лідерів
депутатських фракцій і груп, депутатський корпус до конструктивної
роботи.
Відкриваючи засідання погоджувальної ради, В. Гройсман наголосив,
що, зокрема, у вівторок, 3 листопада, на розгляд депутатів буде винесено
питання щодо соціального захисту сімей учасників АТО; у четвер – пакет
законопроектів на виконання Плану запровадження безвізового режиму між
Україною та країнами ЄС і щодо газового ринку.
«Хотів би закликати усіх до конструктивної роботи, оскільки за цими
рішеннями стоїть питання і соціального захисту, і безвізового режиму, і
багато інших важливих для України питань», – наголосив він.
В. Гройсман зазначив, що в засіданні погоджувальної ради бере участь
керівник місії Європейського парламенту з оцінки потреб П. Кокс, який
«спільно з нами напрацьовує підходи, які б дозволили нам всередині
реформувати український парламент, використовуючи найкращі європейські
практики»
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман доручив профільному
комітету провести комітетські слухання щодо питання про
продовження мораторію на ринок землі.
Під час засідання погоджувальної ради В. Гройсман назвав питання
щодо мораторію на землю надзвичайно важливим і поінформував, що в
парламенті зареєстровано шість відповідних законопроектів.
«Вважаю неприпустимим сьогодні відкривати ринок землі, оскільки
жодного ринку земель в Україні не існує, і це може бути використано для
будь-яких зловживань і неефективного використання ресурсу, який є
національним надбанням і належить українському народу, – заявив він. –
Мораторій має бути продовжено до того часу, коли ми зможемо побудувати
якісну систему, яка б дозволила власникам землі ефективно використовувати
цей ресурс, а не таким чином, щоб в один момент люди могли позбавитися
через якісь фінансові оборудки можливості володіти своєю землею».
Керівник парламенту висловив сподівання, що в парламенті будуть
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напрацьовані спільні підходи до вирішення цього питання (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман доручив апарату
парламенту здійснити організаційні заходи до підготовки наради за
участі представників депутатських фракцій і груп, профільних
комітетів та уряду з метою обговорення податкової реформи.
«Апарату доручення: з Секретаріатом Кабінету Міністрів опрацювати
формат проведення спільної наради за участю фракцій і Комітету з питань
податкової та митної політики для напрацювання єдиного підходу щодо
податкової реформи», – зазначив В. Гройсман, додавши, що має намір
поговорити про це з Прем’єр-міністром (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман наголошує на
важливості повернення довіри громадян до правоохоронних структур.
«Потрібно, щоб вся правоохоронна система мала відповідну довіру до
того, що вона робить. Переконаний, що тільки результати публічних
розслідувань, наведення фактів можуть повернути цю довіру, коли люди
будуть розуміти, що правоохоронна система бореться з тими, хто розкрадає
казну, займається корупцією, вчиняє злочини, і захищає тих, хто хоче мирно,
спокійно жити і дотримуватися закону», – заявив В. Гройсман під час
брифінгу в понеділок, 2 листопада.
Якщо до народного депутата є питання, сказав Голова Верховної Ради,
він має дати відповідні пояснення особисто, а не ховатися за імунітетом. «Я
закликаю всіх народних депутатів, кого запрошують правоохоронні органи,
приходити і давати інформацію. Я не бачу з цим жодних проблем, тому що
народний депутат завжди має бути публічним», – сказав Голова Верховної
Ради.
З іншого боку, В. Гройсман наголосив, що він не давав жодних доручень
щодо допуску слідчих на засідання погоджувальної ради (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман вважає за необхідне
замінити склад Центральної виборчої комісії.
«Вважаю, що ЦВК потрібно замінити так, як це передбачає закон. Тому
очікую, що всі фракції парламенту внесуть пропозиції і ці пропозиції будуть
подані до Верховної Ради для голосування», – заявив В. Гройсман,
відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу в понеділок,
2
листопада
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.11).
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***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман має намір звернутися до
Генерального прокурора та голови Служби безпеки України з проханням
поінформувати депутатів про події в Дніпропетровську 31 жовтня.
«Я хочу звернутися сьогодні до Генерального прокурора, керівника
Служби безпеки України, щоб вони поінформували український парламент
про те, які події відбувалися у Дніпропетровську у суботу, яка є зараз
загальна ситуація у цьому питанні, щоб народні депутати могли дати оцінку
подіям, які відбувалися, про які ми поінформовані з засобів масової
інформації», – сказав В. Гройсман під час засідання погоджувальної ради в
понеділок, 2 листопада (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман у понеділок, 2 листопада,
провів засідання експертної групи з питань законодавчого забезпечення
децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування.
Засідання експертної групи відбулося за участі віце-прем’єр-міністра
України, міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України Г. Зубка, урядовців, представників
Адміністрації Президента України, експертів.
Учасники засідання обговорили стан підготовки законопроектів,
необхідних для реалізації змін до Конституції України щодо децентралізації
влади. Зокрема, було презентовано проект закону України «Про префектів».
Цей документ визначає ключові функції префектів. Насамперед це перевірка
й експертиза рішень, ухвалених місцевими радами. Зазначалося, що посада
префекта має утримувати баланс між гілками влади. У цьому контексті
В. Гройсман зазначив, що важливо, аби разом з повноваженнями префекти
отримали й належні обов’язки, які б визначали їхню відповідальність за
об’єктивність прийнятих рішень. Керівник парламенту наголосив, що має
бути відповідальність і за дії, і за бездіяльність. «Нині все повинно бути чітко
виписано. Нам потрібна система, яка зможе працювати», – сказав він.
Ішлося також про першочергові заходи з вирішення проблемних питань
об’єднаних територіальних громад, обговорювалися законопроекти щодо
децентралізації повноважень органів влади, що не передбачають внесення
змін до Конституції України.
В. Гройсман висловився за необхідність чіткого врегулювання
бюджетних питань для місцевих рад. Для цього, сказав він, Верховна Рада та
уряд повинні активізувати роботу щодо прийняття головного кошторису
держави наступного року. «Нові громади повинні отримати нові стосунки з
бюджетом», – вважає В. Гройсман (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.11).
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***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за
порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на
військову службу».
Законодавчим актом доповнено статтю 265 Кодексу законів про працю
України нормою, згідно з якою юридичні та фізичні особи-підприємці за
недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які
залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про
військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову)
службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», несуть
відповідальність у вигляді штрафу у десятикратному розмірі мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за
кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.
Законом також доповнено статтю 41 Кодексу України про
адміністративні правопорушення новою частиною, згідно з якою порушення
зазначених пільг та гарантій тягне за собою накладення на посадових осіб
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та
громадян – суб’єктів підприємницької діяльності штрафу у розмірі від
п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
До статей 221 та 255 Кодексу України про адміністративні
правопорушення внесено зміни, якими визначаються орган, що буде
розглядати відповідні справи, та орган, посадові особи якого складатимуть
адміністративні протоколи про відповідні правопорушення.
Законопроект зареєстровано за № 2035а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 3.11).
***
«Батьківщина» оголосила, що не голосуватиме за жодні закони,
окрім власних.
Депутат від фракції «Батьківщина» О. Кужель з трибуни парламенту
оголосила, що її політична сила не буде голосувати за жоден законопроект з
порядку денного.
«Жодного законопроекту не голосуємо поки не буде поставлене питання
на голосування про зниження тарифів (три законопроекти), щодо мораторію
на землю і щодо зняття імпортного збору і зняття податків із пенсій», –
сказала О. Кужель.
3 листопада у Верховній Раді оголосили днем соціальної політики. У
порядку денному низка законів про соціальний захист, зокрема про статус
ветеранів війни, про загальнообов’язкове соціальне страхування, про
дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org). – 2015. – 3.11).
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***
У Верховній Раді України відбулося засідання Конституційної
Комісії.
Відкриваючи засідання, Голова Верховної Ради України, голова
Конституційної комісії В. Гройсман підкреслив, що надзвичайно важливо,
щоб зміни до Конституції в частині судової реформи повернули довіру
громадян України до судової влади.
Він також наголосив, що такі зміни мають «відповідати на запит
суспільства та давати відповідь на те, як сьогодні захистити права людини».
З доповіддю про нещодавні висновки Венеціанської комісії стосовно
проекту закону про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя
на засіданні Конституційної Комісії виступив голова робочої групи з питань
правосуддя та суміжних правових інститутів О. Філатов.
Відповідно
до
регламенту
проведення
чергового
засідання
Конституційної Комісії, запропонованого Головою Верховної Ради України
В. Гройсманом, учасники засідання заслухали інформацію Венеціанської
комісії, обмінялися думками щодо роботи, яка була проведена, і взяли участь
у дискусії.
За результатами засідання Конституційна Комісія вирішила схвалити
запропонований робочою групою проект змін до Конституції України щодо
правосуддя й після техніко-юридичного доопрацювання направити його
Президентові України для розгляду (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 30.10).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря наголосив, що дотримання прав та
свобод внутрішньо переміщених осіб є питанням національної безпеки
України.
«Зараз в Україні вже 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб. Це
вражаюча кількість. Це виклик для всієї України, а не лише регіональне
питання. Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб – це
питання національної безпеки України і наш обов’язок – його вирішувати», –
сказав він під час прес-конференції щодо ситуації з ухваленням парламентом
проекту закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо
посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
№ 2166.
Довідково. Законопроект № 2166, який пропонує важливі зміни до
Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб», у травні був прийнятий парламентом у першому читанні і вже понад
півроку не виноситься на друге читання Верховної Ради України.
Г. Немиря наголосив, що вже тричі комітет звертався до керівництва
парламенту з вимогою поставити зазначений законопроект на розгляд
народних депутатів у другому читанні.
«Цей законопроект не вирішить усіх проблем переселенців, але він
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допоможе у захисті прав і свобод цих громадян України. Ми закликаємо
народних депутатів підтримати цю ініціативу», – наголосили координатор
громадської ініціативи «КримSOs» Т. Ташева та експерт БФ «Восток-SOS»
О. Дворецька.
У прес-конференції, організованій ВБФ «Право на захист» та Данською
радою у справах біженців за підтримки Агентства ООН у справах біженців,
брали участь народні депутати – співавтори законопроекту № 2166 та
експерти, які доклали зусиль до його розробки (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 2.11).
***
Члени
Комітету
з
питань
екологічної
політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
здійснили робочу поїздку до зони відчуження та ДСП «Чорнобильська
АЕС».
У рамках поїздки М. Томенко та І. Рибак побували на оглядовому
майданчику об’єкта «Укриття» та відвідали спеціально обладнане
приповерхове сховище твердих радіоактивних відходів комплексу
виробництв «Вектор», де ознайомилися з особливостями експлуатації
сховища.
Під час обговорення за участі фахівців і керівництва ЧАЕС було
наголошено на важливості питання реалізації проекту підсилення та
герметизації
будівельних
конструкцій,
що
виконують
функції
огороджувального контуру нового безпечного конфайнмента (НБК). При
цьому голова комітету М. Томенко зазначив, що прогрес у проекті
будівництва НБК є незаперечним. Крім того, учасники заходу обговорили
перебіг робіт на майданчику Чорнобильської АЕС за міжнародними
проектами.
Як зазначив М. Томенко, сьогодні найскладнішим залишається питання
фінансування робіт на ЧАЕС. За його переконанням, український уряд
повинен приділити найпершу увагу скорішому розв’язанню проблеми
недостатнього фінансування у 2015 р. за бюджетною програмою «Підтримка
у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” та заходи щодо
підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, у тому числі на
оплату робіт (заходів), виконаних у 2014 році згідно із затвердженим
планом».
У рамках робочої поїздки на базі ДСП «Центральне підприємство з
поводження з радіоактивними відходами» відбулася офіційна передача
міжнародної технічної допомоги в рамках Щорічного плану Міжнародного
центру з ядерної безпеки 2011: Оздоровчі та екологічні програми, пов’язані з
Чорнобильською зоною відчуження (проект U6.01e/11 «Поставка і монтаж
інсинератора для спалювання деревини» EuropeAid/133103/C/SUP/UA)
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 2.11).
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***
Комітети в закордонних справах, з питань європейської інтеграції
та з питань національної безпеки і оборони провели спільну нараду з
питань забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України в
контексті належного захисту національних інтересів у оборонній та
безпековій сферах.
Під час наради було детально проаналізовано стан міжнародного
співробітництва України з провідними державами світу та міжнародними
організаціями, які сприяють зміцненню оборонного потенціалу України в
умовах російської агресії.
Основна увага була також приділена питанням ефективної координації
міжнародного співробітництва між державними органами України та
іноземними партнерами на шляху зміцнення оборонного потенціалу України.
Керівництво комітетів висловило готовність підтримувати ініціативи,
спрямовані на збільшення залучення міжнародної допомоги, яка надходить
до України у вигляді військово-технічної (нелетальне озброєння) допомоги,
гуманітарних вантажів (речове забезпечення, ліки та медичне обладнання),
шляхом фінансування тренувальних і навчальних заходів з підготовки та
підвищення
боєздатності
українських
військовослужбовців
і
лікування/реабілітації постраждалих в АТО військових.
За результатами обговорення учасники заходу досягли згоди щодо
необхідності подальшого покращення координації діяльності між Україною
та міжнародними партнерами в контексті залучення і використання
допомоги, а також щодо важливості внесення змін до українського
законодавства з метою спрощення співпраці за вказаними напрямам
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 30.10).
***
На заседание согласительного совета ВР принесли повестки трем
нардепам, сообщает Ю. Луценко.
Повестки на заседание согласительного совета правоохранители
принесли трем народным депутатам – В. Новинскому, А. Вилкулу и
Н. Королевской. Об этом написал лидер парламентской фракции БПП
Ю. Луценко в комментариях на странице журналиста В. Калныша. Об этом
сообщает УНН (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 2.11).
***
Керівник фракції «Самопоміч» у Верховній Раді О. Березюк заявив, що
його політсила спільно з «Батьківщиною» скликають раду коаліції. Про
це він сказав у кулуарах у понеділок, 2 листопада, під час погоджувальної
ради парламенту, повідомляє Еспресо.TV.
Також О. Березюк вимагає звіту П. Порошенка та А. Яценюка перед
парламентом. «Є усі підозри, що чинна влада має домовленості з владою
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минулою для того, щоб відновити панування. Я зараз буду говорити з Юлею
Володимирівною, з іншими керівниками фракцій. Нам треба негайно
зустрічатися. Нам треба негайно викликати в парламент Прем’єр-міністра і
Президента України, ми залишаємося парламентсько-президентською
державою. Димові шашки з псевдоборотьбою із корупційним режимом не
личить
владі»,
–
сказав
О.
Березюк
(NEWSru.ua
(http://www.newsru.ua/ukraine/02nov2015/poroshenka_wyklykajut_u_werhown
u_radu.html). – 2015. – 2.11).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко розглядатиме питання надання
українського громадянства іноземцям, які захищали або захищають
територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України,
невідкладно. Про це глава держави сказав у відповіді на електронну петицію
№ 22/000504-еп «Дать гражданство иностранцам, которые защищали и
защищают Украину в зоне боевых действий», розміщену на веб-сайті його
Офіційного інтернет-представництва.
П. Порошенко зазначив, що Законом «Про громадянство України»
передбачається спрощений порядок прийняття до громадянства України осіб,
які мають визначні заслуги перед країною, та осіб, прийняття яких до
громадянства України становить державний інтерес.
У відповіді на петицію глава держави також зазначив, що доручив
Міністерству внутрішніх справ та Державній міграційній службі без
зволікань надавати консультаційну допомогу особам, які захищали та
захищають цілісність нашої держави, з питань набуття ними громадянства
України, здійснювати детальне роз’яснення відповідних процедур з
порушених питань, забезпечувати оперативний розгляд матеріалів, а також в
повній мірі реалізовувати надані їм повноваження щодо забезпечення
проживання або безстрокового перебування таких осіб на території України
на законних підставах, адже «органи державної влади несуть безумовний
обов’язок перед патріотами»
(Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 3.11).
***
Президент П. Порошенко сподівається, що до кінця осені буде
завершено конкурс на обрання антикорупційного прокурора України.
«Не пізніше 30 листопада країна повинна мати антикорупційного
прокурора, який має бути призначений за абсолютно прозорою процедурою,
– сказав глава держави в інтерв’ю українським телеканалам. – Цей
антикорупційний прокурор повинен мати довіру суспільства. І кроки на
руйнацію цієї довіри є абсолютно антидержавними».
Глава держави зазначив, що початок роботи антикорупційного
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прокурора та Антикорупційного бюро є не лише вимогою надання
безвізового режиму, а й важливим пунктом у рамках отримання
макрофінансової допомоги.
Президент також висловив сподівання, що вже з 1 грудня інституції, які
мають забезпечити ефективну боротьбу з корупцією в державі, отримають
усі справи від Генпрокуратури, почнуть працювати і «вже найближчим часом
зможуть прискорити розслідування корупційних справ в спосіб, який
викликає 100-відсоткову довіру як суспільства, так і наших партнерів».
У цьому контексті Президент наголосив на важливості ухвалення
парламентом законопроекту про Державне (національне) бюро розслідувань.
«Верховна Рада має проголосувати закон і все слідство по усім справам
забрати у Генеральної прокуратури і передати його Національному бюро
розслідувань», – сказав він зауваживши, що це питання є в Коаліційній угоді
та програмі реформ.
Коментуючи затримання Г. Корбана, Президент підкреслив, що процеси
боротьби з корупцією і відновлення законності в державі рішучі й
триватимуть. «Декілька тижнів, коли парламент знімав недоторканність з
народних депутатів щодо притягнення їх до відповідальності, я твердо
пообіцяв – це лише початок, – зауважив він. – На Корбані ніхто зупинятися
не буде. У нас немає імунітету від розслідування, притягнення до
відповідальності за корупційні злочини ні в кого – ні від команди нової
влади, де також мають бути порушені справи, ні від старої влади, де усі винні
мають бути притягненні до відповідальності. І я наголошую на тому, що
країна найближчим часом має почути нові прізвища тих, хто буде
притягнутий до відповідальності».
Він також підкреслив, що слідство справи має бути прозорим. «Я
наголошую і наполягаю, що розслідування має відбуватися максимально
прозоро і має мати усі підстави, щоб викликати довіру у суспільства», –
сказав П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 1.11).
***
Президент П. Порошенко зустрівся з воїнами, звільненими з полону
бойовиків у Луганській і Донецькій областях. «Вся Україна, весь
український народ переживав за долю кожного з вас, і сьогодні – справжнє
свято для нас усіх», – сказав, звертаючись до звільнених, Президент.
Президент підкреслив, що переговори про звільнення велися на
найвищому рівні. «Де ви, нам було відомо, і ми кожен день цілеспрямовано
боролись за ваше звільнення, як і за десятки, сотні українських бійців, яких
ми не можемо знайти», – зазначив глава держави.
Президент наголосив, що війну ще не закінчено: «Війна закінчиться
тоді, коли останні герої повернуться додому, і коли останній клаптик
української землі буде звільнений від окупантів».
За словами Президента, дуже важливо, щоб майбутні захисники
Вітчизни вчилися бойовому духу на прикладі героїв, що повертаються
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додому після надважких випробувань. Присутній на зустрічі О. Михайлюк
провів у заручниках дев’ять місяців, О. Петришин – вісім місяців. «Я, як
Президент і Верховний головнокомандувач, і весь український народ
пишаємося вами. Дякуємо за те, що ви захистили Україну, захистили мир, за
високий бойовий дух, і ласкаво просимо додому», – сказав П. Порошенко.
Президент також висловив подяку тим, хто забезпечував звільнення, –
представникам Об’єднаного центру при Службі безпеки України з
координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників
та встановлення місця знаходження зниклих у районі проведення
АТО (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 31.10).
***
Президент П. Порошенко заявив, що його візит до Туркменістану
відкриває нові можливості в співпраці двох країн, зокрема для українських
компаній.
«Коли нам Російська Федерація закриває ринки, ми маємо працювати на
те, щоб українські виробники і український експорт був присутній на своїх
традиційних ринках, де його добре знають, де він себе добре
зарекомендував», – сказав глава держави, додавши, що українська економіка
відтепер отримує нові можливості.
Коментуючи підсумки візиту представникам ЗМІ, глави держави
відзначив, що «ніколи раніше ми не співпрацювали у галузі
сільськогосподарського машинобудування, повністю була завалена ситуація
з енергетичним машинобудуванням, не було представництв, запасних частин,
можливості забезпечення регламентних робіт». Президент повідомив, що
домовлено про розширення присутності в Туркменістані українських
компаній.
Глава держави поділився враженнями від візиту також із
представниками української діаспори в Туркменістані. Президент повідомив,
що вдалося домовитися про великі інфраструктурні проекти, у яких
братимуть участь українські підрядники.
П. Порошенко повідомив про те, що в Туркменістані буде відкрито
кілька представництв українських компаній, які працюють у галузі важкого
машинобудування. «В цілому візит є дуже вдалим, і нам є чим пишатися», –
сказав глава держави.
Президент також зазначив, що Туркменістан є для України містком для
розширення промислової кооперації та торгівлі з такими країнами, як
Афганістан та Іран, і повідомив, що планує наступного року здійснити ще
один візит у цю країну.
Також П. Порошенко повідомив, що будуть розширені діючи масштабні
інфраструктурні проекти, у яких бере участь Україна. Опрацьовується
можливість участі українських будівельників у роботах з будівництва метро
в столиці Туркменістану (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 29.10).
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***
Під час першого офіційного візиту Президента України до
Туркменістану за результатами переговорів було підписано ряд
міждержавних угод у сфері сільського господарства, промисловості,
подальшого розвитку та зміцнення співпраці в усіх галузях внутрішнього
та зовнішнього туризму, спільної реалізації інвестиційних проектів у
туристичній сфері, навчання фахівців.
Так, між урядом України та урядом Туркменістану була підписана угода
про співробітництво у сфері сільського господарства. З української сторони
документ підписав міністр аграрної політики та продовольства України
О. Павленко, туркменську сторону представляв міністр сільського
господарства Туркменістану Ч. Чариєв.
Документ забезпечить взаємний обмін інформацією, досвідом і
новітніми технологіями в галузі сільського господарства, зміцнить
двостороннє співробітництво на основі взаємної вигоди, взаємоповаги та
суверенної рівності.
Віце-прем’єр-міністр України, міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Зубко та
міністр промисловості Туркменістану С. Оразмирадов підписали угоду про
співробітництво в галузі промисловості між Кабінетом Міністрів України та
урядом Туркменістану. Угода укладена з метою створення взаємовигідного
конкурентного середовища на ринках промислової продукції двох країн і
передбачає створення міжурядової ради з промислової політики, яка
аналізуватиме стан співпраці у цій сфері та вироблятиме відповідні
пропозиції для поглиблення промислового співробітництва, створення
сприятливих умов для інноваційного промислового розвитку економіки
країн.
Також було підписано угоду про взаєморозуміння між Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України та Державним комітетом
Туркменістану з туризму щодо співробітництва в сфері туризму. Документ
сприятиме подальшому розвитку та зміцненню співпраці в усіх напрямах
внутрішнього та зовнішнього туризму. Передбачає обмін презентаціями,
спільну реалізацію інвестиційних проектів у туристичній сфері, навчання
фахівців.
Також був підписаний протокол між Міністерствами закордонних справ
України та Туркменістану про інвентаризацію договірно-правової бази
українсько-туркменських відносин.
Крім того, було підписано ряд угод між університетами України та
Туркменістану, які передбачають обмін досвідом щодо роботи з підготовки
висококваліфікованих фахівців, роботу над спільними освітніми та науководослідними проектами, взаємні обміни студентами, викладачами та
дослідниками. Україна була представлена п’ятьма університетами в особі
ректорів цих навчальних закладів: Дніпропетровським національним
університетом залізничного транспорту ім. В. Лазаряна, Київським
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національним університетом ім. Т. Шевченка, Івано-Франківським
національним технічним університетом нафти і газу, Національним
університетом біоресурсів та природокористування України, Харківським
національним
технічним
університетом
сільського
господарства
ім. П. Василенка (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 29.10).
***
Президент П. Порошенко за підсумками переговорів в Ашгабаті
наголосив, що Україна вдячна Туркменістану за принципову підтримку
суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України.
У свою чергу президент Туркменістану, коментуючи представникам
ЗМІ проведені переговори, зазначив, що на зустрічі було підкреслено
прагнення двох країн співпрацювати на укріплення стабільності й безпеки,
встановлення клімату довіри як у регіоні Центральної Азії, так і у Східній
Європі.
«Туркменістан і Україна ще раз підтвердили свою тверду прихильність
утвердженню принципів рівноправ’я на міжнародній арені, невтручання у
внутрішні справи інших держав, поваги до їхнього суверенітету і права
вибору власної моделі розвитку», – заявив президент Туркменістану
Г. Бердимухамедов.
Президент України висловив подяку лідеру Туркменістану за
послідовну співпрацю та підтримку в рамках міжнародних організацій,
включаючи підтримку кандидатури України під час голосування за обрання
непостійним членом Ради Безпеки ООН. Також П. Порошенко подякував
Г. Бердимухамедову за змістовне обговорення всього комплексу питань як
двостороннього співробітництва, так і міжнародної співпраці.
Глави двох держав домовилися в подальшому нарощувати
співробітництво в рамках міжнародних організацій, передусім ООН та
ОБСЄ. «У цьому контексті буде заснована практика взаємної підтримки на
світовій політичній арені, яка довела свою ефективність, – сказав президент
Туркменістану. – Наші країни продовжують ефективну взаємодію у протидії
глобальним викликам, таким як міжнародний тероризм, незаконний обіг
наркотичних засобів та транснаціональна організована злочинність
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 29.10).
***
Міністр торгівлі США П. Пріцкер і Прем’єр-міністр України
А. Яценюк опублікували заяву щодо переговорів, які відбулися 26 жовтня
в Києві, з метою прискорення економічних реформ та збільшення обсягів
торгівлі й інвестицій між США та Україною.
«Враховуючи тісне партнерство між нашими двома країнами, ми
продовжили наш плідний діалог щодо амбітних економічних реформ в
Україні та важливої ролі американського приватного сектору в посиленні
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ділових зв’язків з Україною. Обидві сторони відзначили заяву Адміністрації
Президента Обами щодо намірів працювати із Конгресом для просування
третього гарантійного пакета розміром 1 млрд дол. США для підтримки
боротьби з корупцією та економічних реформ в Україні. Ця нова підтримка
базується на двох попередніх гарантійних позиках розміром 1 млрд дол.
США та майже 570 млн дол. США безпекової, технічної та програмної
допомоги, що надавалася з лютого 2014 р. Обидві сторони підтвердили, що
виконання усіх зобов’язань України в рамках програми Міжнародного
валютного фонду є важливим для короткострокового економічного
відновлення та довгострокового економічного зростання.
Попри російську агресію на Сході України та окупацію й анексію
Криму, підтримувані МВФ реформи тривають. Протягом останнього року
Україна подвоїла свої валютні резерви до більше ніж 12 млрд дол. США,
з’являються ознаки економічної стабілізації. Україна також зробила активні
кроки, аби була створена Рада бізнес-омбудсмена, продовжує дерегуляцію
шляхом зменшення кількості ліцензій та дозвільних документів, впровадила
електронну систему відшкодування ПДВ для покращення податкового
адміністрування. Українська сторона, включно з Президентом України,
Верховною Радою України та урядом України, підтвердили відданість шляху
продовження економічних реформ.
Сполучені Штати Америки залишаться відданим партнером у цих
зусиллях. Враховуючи важливість приватних інвестицій для довготривалого
благополуччя України, ми були раді вітати на нашій зустрічі шість
американських керівників високого рівня з фінансового, технічного,
сільськогосподарського та енергетичного секторів, які представили думку
приватного сектору щодо того, як Україна може утримати та залучити
американський приватний капітал. Під час зустрічі, організованої
Президентом України П. Порошенком, та на круглому столі з американським
бізнесом, проведеному Прем’єр-міністром України А. Яценюком та
представниками економічного блоку уряду, лідери компаній
Cargill,
Citibank, Dupont, Honeywell, NCH та Westinghouse висловили своє бачення
щодо можливих кроків з реформування, які можуть поліпшити бізнессередовище та залучити більше прямих іноземних інвестицій в Україну.
Круглий стіл за участі представників американського бізнесу був
організований урядом України та продемонстрував важливість потужного
державно-приватного партнерства для підтримки сміливих та надважливих
економічних реформ в Україні. Глибші та швидші реформи забезпечать успіх
України як сучасної європейської держави з процвітаючою економікою, у
якій провідну роль відіграє приватний сектор.
За підсумками наших консультацій обидві сторони розробили
“дорожню карту”, яка складається з ряду короткострокових, дієвих кроків,
що збільшать довіру бізнесу та залучать приватний капітал. Обидві сторони
підкреслили невідкладність таких кроків та важливість дій з боку
українського уряду та Верховної Ради України для прискорення відповідних
реформ. За підтримки Сполучених Штатів Америки Україна планує
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активізувати зусилля у сфері боротьби з корупцією шляхом реформування
Генеральної прокуратури та проведення судової реформи; поліпшити
податкове адміністрування для забезпечення рівних умов для всіх компаній;
зменшити роялті на газ для залучення інвестицій від світових компаній;
продовжити дерегуляцію й усунути непотрібні ліцензії та дозвільні
документи; ухвалити та імплементувати антипіратське законодавство для
захистку прав інтелектуальної власності; повністю запровадити систему
електронних закупівель та долучитися до угоди СОТ про державні закупівлі.
Україна також підтвердила свої наміри і надалі впроваджувати
сільськогосподарські стандарти, що залучить нові інвестиції; розробити та
впровадити продуманий та прозорий план приватизації, що надасть відчутні
можливості міжнародним інвесторам; провести реформу державної служби.
Департамент торгівлі США продовжує працювати з урядом України
для забезпечення повної поінформованості американського бізнесу щодо
прогресу в імплементації цих важливих реформ в Україні. Ми спираємося на
успіх липневого Американсько-українського бізнес-форуму в Вашингтоні,
який був організований спільними зусиллями департаменту та
Американської торговельної палати та в якому взяли участь понад
150 провідних американських та українських представників приватного та
державного секторів. За допомогою конференцій, вебінарів, семінарів та
різноманітних форумів із представниками провідних американських
компаній, Департамент торгівлі продовжуватиме зміцнювати ділові зв’язки
між Україною та США. Департамент також продовжуватиме надавати
Україні технічну допомогу у сфері захисту інтелектуальної власності,
державних закупівель та спрощення процедур торгівлі.
За результатами консультацій 26 жовтня обидві сторони дійшли згоди,
що в той час як попереду ще багато роботи, Україна просувається вперед на
шляху реформ, що допоможуть їй модернізуватися, повною мірою
інтегруватися у глобальну економіку та закласти основу для процвітання,
якого очікує та заслуговує український народ» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 30.10).
***
2 листопада Прем’єр-міністр А. Яценюк зустрівся із заступником
Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, координатором
надзвичайної допомоги С. О’Браєном.
Під час зустрічі обговорено гуманітарну ситуацію на тимчасово
окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також питання,
пов’язані із захистом, задоволенням потреб і наданням допомоги внутрішньо
переміщеним особам та українським громадянам, які проживають у зоні
АТО.
Як підкреслив С. О’Браєн, ООН та всі її структури підтримують
Україну та залишатимуться надійним партнером Української держави. Він
відзначив зусилля уряду України задля вирішення нинішніх складних
соціальних і гуманітарних викликів, надання допомоги постраждалим та
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полегшення перевезення гуманітарної допомоги через лінію розмежування.
Україна високо цінує допомогу Організації Об’єднаних Націй і надалі
розраховує на консолідацію міжнародного співтовариства для допомоги
українським громадянам, які постраждали від агресії Кремля і опинилися
заручниками російських терористів, наголосив А. Яценюк.
Глава українського уряду закликав до посилення міжнародного тиску
на керівництво Російської Федерації для забезпечення виконання мінських
домовленостей і подолання будь-яких перешкод з боку російських бойовиків
для допуску української та міжнародної гуманітарної допомоги для
українських громадян.
Окремо співрозмовники обговорили актуальні проблеми процесу
мирного врегулювання та практичні питання подальшої співпраці (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 2.11).
***
29 жовтня Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів зустріч з
делегацією Національної коаліції на підтримку євразійського єврейства
(США).
Сторони обговорили питання боротьби з антисемітизмом, зміцнення
міжнаціонального миру в Україні, підтримки євроінтеграційних прагнень
України взагалі і її демократичних інститутів зокрема. А. Яценюк
підкреслив, що утвердження толерантності та взаємоповаги у відносинах між
громадянами України різного етнічного походження і релігійних переконань,
так само як і безкомпромісна боротьба з будь-якими проявами
антисемітизму, расизму й ксенофобії – є одним із пріоритетів у роботі
українського уряду.
Особливу увагу було приділено підготовці до 75-річчя трагедії
Бабиного Яру, яке відзначатиметься наступного року в Києві на
міжнародному рівні. Прем’єр-міністр України наголосив, що це трагедія
всесвітнього масштабу, пам’ять про неї має передаватися з покоління в
покоління. Він розповів членам делегації Національної коаліції на підтримку
євразійського єврейства про концепцію відзначення, перебіг підготовки до
нього та запросив їх узяти участь у меморіальних заходах.
У свою чергу члени делегації Національної коаліції на підтримку
євразійського єврейства дали високу оцінку зусиллям уряду щодо
недопущення розпалювання ворожнечі на національному ґрунті, його
оперативній реакції на провокації проти громадянської злагоди в країні та
запевнили в підтримці перетворень у суспільно-політичній і економічній
сферах,
які
здійснюються
в
Україні
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 29.10).
***
«Нам необхідно позбавити Генеральну прокуратуру функцій
слідства і створити нове незалежне Державне бюро розслідувань», –
наголосив А. Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 1 листопада.
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Він нагадав, що на порядку денному парламенту, який розпочне роботу
з 2 листопада, «стоять доленосні закони для української держави». «Нам
треба прийняти бюджет на наступний рік. І позиція уряду полягає в
наступному: бюджет повинен прийматися одночасно з податковою
реформою, а не навпаки», – підкреслив глава уряду.
А. Яценюк також наголосив на необхідності завершити ухвалення
законів щодо запровадження безвізового режиму для громадян України з
метою поїздок до Європейського Союзу. «Нам потрібно нарешті розпочати
процес прозорої і чесної конкурентної приватизації в країні», – підкреслив
він. Крім того, необхідно прийняти нову радикальну судову реформу в
Україні, наголосив він.
«Таких пріоритетних завдань у нашої держави є надто багато. І від
наших спільних дій залежить наш подальший успіх. Чим сильніші ми, чим
більш ми об’єднані і впевнені в правильності наших кроків, тим кращий
результат буде для країни і для кожного українця, – наголосив А. Яценюк. –
Перед нами стоїть дуже багато завдань щодо продовження реформ в країні.
І для цього необхідна політична єдність і політична відповідальність»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.11).
***
Уряд змінив систему надання соціальної норми в споживанні газу.
Тепер виділяється не 200 куб. м газу на місяць, а 1200 куб. м на весь
опалювальний сезон. Це дасть змогу громадянам економити газ у тепліші
місяці і використовувати його за найдешевшою ціною в холодні. Про це
повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у «10 хвилинах» у неділю,
1 листопада.
Він повідомив, що в українських газових сховищах на сьогодні
накопичено 17 млрд куб. м газу, що «дещо більше, ніж навіть у минулому
році». «Для того щоби купити 17 млрд газу, ми отримали кредити. На ці
кредити купили газ вдвічі дешевше, ніж купували раніше за сумнозвісним
газовим контрактом. Раніше ми платили майже 500 дол., зараз ми сплачуємо
250 дол.», – підкреслив він.
Для того щоб успішно завершити опалювальний сезон, за словами
глави уряду, необхідно ще додатково по імпорту закупити майже 5 млрд куб.
м газу: «Для цього ми також отримали додаткові кредити, щоби пройти зиму
з необхідною кількістю газу і з теплом в кожній домівці».
А. Яценюк наголосив на важливості того, щоб кожен економно
використовував енергетичні ресурси країни. Він нагадав, що урядом було
прийнято рішення щодо запровадження так званої соціальної норми: «Кожна
сім’я, яка використовує природний газ для опалення власної оселі, отримує
соціальну норму 200 куб. м газу на місяць за ціною, яка вдвічі менша, ніж
ринкова ціна газу – 3600 грн, а не 7188.
Ми провели аналіз обсягів споживання природного газу в будинках,
які в середньому опалюють 76 кв. м площі. Це складає протягом
опалювального сезону 1218 куб. м газу» (Урядовий портал
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(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.11).
***
Протягом 10 років потрібно зробити Україну повністю
енергонезалежною державою: «Ми повинні позбутися газової залежності
від Російської Федерації. І саме тому ми проводимо реформи в
енергетичному секторі – як у тарифоутворенні, так і в запровадженні
широкої програми субсидій – і розгорнули програму енергоефективності»,
– підкреслив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у «10 хвилинах» у
неділю, 1 листопада.
Він нагадав, що в минулому році оформили субсидії 450 тис.
українських родин. У цьому ж році кожен третій українець уже отримує від
держави субсидії на покриття вартості житлово-комунальних послуг. «Таких
є 3,8 млн українських родин. Ми очікуємо, ще близько 1 млн українських
сімей звернеться за субсидіями», – зазначив А. Яценюк.
Глава уряду також підкреслив, що Кабінет Міністрів розгорнув
програму енергоефективності з видання так званих «теплих кредитів»,
частина з яких компенсується за рахунок коштів державного бюджету:
«Якщо ви берете кредит на котел, утеплення будинку або на нові вікна, то
держава компенсує від 20 до 60 % такого кредиту».
Загалом видано кредитів більше як на 800 млн грн, повідомив
А. Яценюк: «Шістдесят тисяч українських родин вже зараз поміняли котли,
утеплили квартири, замінили вікна і зробили все для того, щоб платити
менше по порахунку і використовувати менше газу. Ми далі будемо
продовжувати цю програму» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2015. – 1.11).
***
«Для того щоб субсидії оформлялися набагато швидше, Кабінет
Міністрів України прийняв рішення, за яким субсидії, які були нараховані
в неопалювальний період, автоматично перераховуються на
опалювальний період, без подання додаткових заяв, декларацій і будь-яких
довідок», – повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у «10 хвилинах»
у неділю, 1 листопада.
Глава уряду зазначив, що після початку опалювального сезону він
звернувся до міністерств надати конкретні цифри перерахунку субсидій:
«Тому що одна субсидія була призначена в неопалювальний сезон, а інший
розмір субсидії призначається, коли розпочався опалювальний сезон».
А. Яценюк навів приклади довідок про перерахунок субсидій.
Приміром, родина з м. Суми, житло якої розміром 64 кв. м, отримали в
неопалювальний сезон субсидії в розмірі 344 грн. Після початку
опалювального сезону сім’ї розрахували субсидію – тепер вона становить
1805 грн.
Родина з Козятина Вінницької області, опалювана площа якої
51,3 кв. м, у неопалювальний сезон отримувала субсидію від держави
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розміром 115 грн: «Коли почався опалювальний сезон, держава перерахувала
субсидію, і зараз ця родина отримує 2252 грн» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.11).
***
В уряді працює робоча група, яка розробляє механізм прив’язування
рахунків за опалення до температури зовнішнього повітря. Про це
повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у зверненні до громадян у
«10 хвилинах» у неділю, 1 листопада.
«Це повинно стати відповідальністю теплокомуненерго – зменшувати
обсяги споживання природного газу, зменшувати температуру теплоносія і
відповідним чином зменшувати рахунок за опалення вашої квартири, а не
опалювати атмосферу за ваші гроші», – звернувся глава уряду до громадян.
А. Яценюк підкреслив, що нині, яка б не була температура на вулиці,
«батареї червоні, відкриваємо вікна, і рахунки отримуємо за те, що
опалюється атмосфера»: «Так відбувається тому, що теплокомуненерго
зацікавлені в тому, аби спалити якомога більше газу і виставити якомога
вищий рахунок» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.11).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив Мінекономрозвитку
терміново подати в установленому порядку пропозиції щодо виділення
коштів з резервного фонду державного бюджету для надання допомоги
сім’ям осіб, які загинули, та постраждалим у результаті надзвичайної
ситуації в м. Сватове Луганської області для прийняття урядом
відповідного рішення.
Крім того, глава уряду доручив віце-прем’єр-міністру, міністру
регіонального розвитку Г. Зубку направити до Сватового комісію для
оцінювання збитків, завданих унаслідок надзвичайної ситуації, що сталася 29
жовтня.
Міністру оборони С. Полтораку спільно з головою Державної служби з
надзвичайних ситуацій М. Чечоткіним і головою Луганської ОДА Г. Тукою
вжити скоординованих заходів із проведення комплексу рятувальновідновлювальних робіт для якнайшвидшого забезпечення відновлення
життєдіяльності міста (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
30.10).
***
29 жовтня в штаб-квартирі Альянсу делегація України на чолі із
заступником
міністра
оборони
України
генерал-лейтенантом
І. Павловським узяла участь у щорічному засіданні Конференції
національних директорів з озброєння НАТО.
Засідання відбулося під головуванням заступника Генерального
секретаря НАТО з питань інвестицій в оборону, директора департаменту
оборонних інвестицій Міжнародного секретаріату НАТО П. Оруа.
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Під час засідання, зокрема, було наголошено на важливості
співробітництва з країнами-партнерами Альянсу у сфері взаємосумісності
озброєння та військової техніки; потенціалу кооперації багатонаціональних
проектів Концепції НАТО «Розумна оборона» у контексті ефективного
використання коштів, що виділяються державами на оборону; підтримці
Конференцією оборонно-технічного співробітництва Україна – НАТО.
Крім того, голова делегації України виступив з доповіддю, у якій
висвітлив стан оборонно-технічного співробітництва Україна – НАТО та
напрями його розширення (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2015. – 29.10).
***
Міністерство фінансів України повідомляє, що завершення
реструктуризації зовнішнього боргу України, включаючи випуск нових
облігацій зовнішньої державної позики України для кредиторів, які мають
на це право, очікується 12 листопада 2015 р. Умови реструктуризації були
схвалені для 13 серій непогашених державних і гарантованих державою
єврооблігацій на зборах кредиторів 14 жовтня 2015 р.
Умови реструктуризації не були схвалені лише для серії облігацій
зовнішньої державної позики в розмірі 3 млрд дол. США, термін погашення
яких настає у грудні 2015 р. Відповідно, власники цих облігацій не зможуть
отримати нові боргові цінні папери України.
Завершення процедури обміну облігацій означає реструктуризацію
зовнішнього боргу України в розмірі 15 млрд дол. США і зниження суми
боргу на 20 % (3 млрд дол. США). Це дасть змогу Україні уникнути оплати
боргу в розмірі 8,5 млрд дол. США, термін погашення якого за попередніми
облігаціями наступає протягом наступних чотирьох років.
Цей успіх є результатом семи місяців інтенсивної роботи всіх органів
влади України, яку координувало Міністерство фінансів України,
спрямованої на те, щоб переконати власників українських облігацій у
необхідності реструктуризації боргу. Усі міжнародні партнери України
підтримали необхідність здійснення боргової реструктуризації (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 29.10).
***
У Міністерстві соціальної політики України відбулося засідання
ІІ Національного наглядового комітету проекту «Всебічна стабілізаційна
підтримка для внутрішньо переміщених осіб і постраждалого населення
в Україні».
Розглядався стан реалізації зазначеного проекту, який упроваджується
з грудня 2014 р. по червень 2016 р. Міжнародною організацією з міграції
(МОМ) і фінансується Європейським Союзом (загальний бюджет
4,5 млн євро).
Вітаючи учасників засідання, заступник міністра соціальної політики
В. Мущинін наголосив, що проект є важливою складовою процесу
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розв’язання нагальних для переселенців соціальних проблем за участі
Мінсоцполітики, інших державних органів і неурядового сектору. «Ми
гостро потребуємо допомоги світової спільноти, тому що в умовах, у яких
опинилася Україна в останні півтора роки, виключно своїми силами ми не
впораємося з усім комплексом існуючих завдань», – додав заступник
міністра. Він запропонував громадським організаціям активізувати
співпрацю в інформуванні внутрішньо переміщених осіб про їхні права й
можливості та реалізації інших спільних програм.
Голова представництва МОМ в Україні М. Профазі та менеджер
представництва Європейського Союзу в Україні Х. Пендер зазначили, що
проект «Всебічна стабілізаційна підтримка для внутрішньо переміщених осіб
і постраждалого населення в Україні» є гарною відповіддю на виклики, які
стоять перед Україною, та запевнили в готовності міжнародних організацій
всебічно підтримувати зусилля як центральних органів української влади, так
і місцевих громад, спрямовані на підтримку постраждалих від військового
конфлікту на Сході Української держави. «Допомоги потребують як
внутрішні переселенці, так і громади, які їх приймають і де вони
реінтегруються в суспільство», – зауважив В. Мущинін.
Відбулася презентація результатів упровадження проекту за його
компонентами: «Проекти зі стабілізації та розвитку громад у зонах
переселення і повернення», «Надання інформаційних послуг ВПО у зонах
повернення на постконфліктні території», «Економічна підтримка ВПО для
покриття їхніх базових потреб і позитивний вплив на приймаючі громади»,
«Технічна підтримка упровадження системи реєстрації ВПО».
Насамкінець представники європейської спільноти висловили
переконання, що проект відповідає життєвим потребам українців, і закликали
мінімізувати бюрократичні процедури на шляху його реалізації (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 30.10).
***
Міністерство інфраструктури розробило проект закону України
«Про внесення змін до статті 233 Митного кодексу України», що має на
меті вдосконалити порядок визначення місць міжнародного поштового
обміну. Відповідний документ розміщено на сайті міністерства для
публічного обговорення.
Наразі після того, як втратив чинність Митний кодекс України від
2002 р., втратив чинність й відповідний Порядок визначення та обладнання
місць міжнародного поштового обміну (ММПО), що діяв з 2010 р. Виник
правовий вакуум – порядок відкриття та визначення ММПО ніяк не
врегульовано законодавчо, що створює нерівні умови для роботи учасників
ринку.
Міністерство інфраструктури пропонує здійснювати митний контроль
та оформлення міжнародних поштових відправлень у тих ММПО, що діють
відповідно до правил та актів Всесвітнього поштового союзу. Останній
розробив спеціальні процедури проходження відправлень для призначених
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операторів через митницю і для передачі авіакомпаніям, підтримуючи тісні
зв’язки з ІАТА та Всесвітньою митною організацією. Це значно спрощує
обмін міжнародною поштою в рамках актів ВПС.
Наразі в Україні оператором поштового зв’язку, який виконує
зобов’язання, що випливають з актів Всесвітнього поштового союзу, є лише
УДППЗ «Укрпошта». Водночас, відповідно до Європейської поштової
директиви, виконання якої взяла на себе Україна, передбачається можливість
відкриття цього ринку для інших учасників.
УДППЗ «Укрпошта» як національний оператор має чотири місця
міжнародного поштового обміну: Київ, Одеса, Львів і Чоп, якими щорічно
обробляється близько 27 млн од. письмової кореспонденції та близько 3 млн
од. посилок. Ці пункти вже передбачають наявність митного контролю,
відповідного обладнання та налагоджених технологічних процесів.
На переконання директора департаменту управління об’єктами
державної власності Міністерства інфраструктури ю. Гвоздєва, здійснення
обробки міжнародних відправлень у ММПО оператора, що діє у
відповідності до норм Всесвітнього поштового союзу, є цивілізованим та
безпечним
варіантом функціонування ринку.
«Після прийняття
законопроекту комерційні підприємства, приватні оператори матимуть змогу
співпрацювати з УДППЗ «Укрпошта» на взаємовигідних договірних умовах.
Робота на вже існуючих та облаштованих пунктах вигідна для операторів з
операційної точки зору», – наголосив Ю. Гвоздєв (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 29.10).

ПОЛІТИКА
ДНР призвала провести экстренное совещание контактной группы.
Так называемый спикер парламента ДНР Д. Пушилин призвал провести
экстренное совещание контактной группы из-за обстрелов Донецка, которые
якобы, по его мнению, осуществляют ВСУ, передает УНН со ссылкой на
ДАН.
«Нами направлено в связи с этим письмо в адрес спецпредставителя
ОБСЕ М. Сайдика для того, чтобы разобраться с тенденцией таких
нарушений – это не одно нарушение, буквально ежедневно происходили
обстрелы», – сказал Д. Пушилин.
Как сообщал УНН, в Константиновке Донецкой области сотрудники
Службы безопасности Украины совместно с работниками милиции
задержали информатора террористов ДНР (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 1.11).
***
Боевики так называемых ДНР/ЛНР пытаются использовать в
переговорах с Украиной сценарий амнистии, примененный в начале
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2000-х годов Россией по отношению к чеченским повстанцам. Об этом
«Цензор.НЕТ» рассказал представитель украинской делегации на минских
переговорах Р. Безсмертный.
«Самая недавняя встреча состоялась при участии представителя ОБСЕ
М. Фримана. Он сообщил о практике амнистии в ходе разных гражданских
конфликтов от Индонезии до ЮАР», – сказал дипломат. По его словам, Киев
не воспринимает подобных аргументов, так как вооруженный конфликт на
Донбассе не является внутригражданским, но инспирирован Российской
Федерацией.
«Женевская конвенция определяет обращение с военнопленными и
порядок их обмена, но в этом случае необходимы четкие соответствия
параметров конфликта понятию войны, необходимо понятие агрессора», –
пояснил Р. Безсмертный.
По его словам, сепаратисты настаивают на «чеченском сценарии», где
избавлялись от уголовного преследования главным образом военнослужащие
РФ, совершившие преступления на территории Чечни в ходе
«восстановления конституционного порядка» в 1993–1995 гг. и в начале
2000-х годов. «Мы не можем принять это толкование, так как украинские
военные защищали Родину. Они выполняли свой воинский долг», – заявил
Р. Безсмертный.
По его словам, процесс амнистии, прописанный в действующем
законодательстве, предусматривает суд, признание вины и приговор, после
чего и выносится решение об амнистии. Однако, с точки зрения Киева,
украинские военнослужащие не могут подлежать такому суду лишь на
основании участия в АТО. В свою очередь боевики, надеющиеся на
амнистию, должны пройти через судебные процессы, так как нарушили
Уголовный кодекс Украины.
Собеседник «Цензор.НЕТ» подчеркнул, что этот вопрос остается одним
из самых противоречивых в ходе минских переговоров (Цензор.Нет
(http://censor.net.ua/n358906). – 2015. – 2.11).
***
Центральная избирательная комиссия призывает Верховную Раду
безотлагательно решить вопрос о проведении местных выборов в
Мариуполе и Красноармейске и назначить их на 15 ноября.
Соответствующий проект постановления был принят на заседании
Центризбиркома 2 ноября, передает корреспондент УНН.
В
обращении
констатируется,
что
на
сегодняшний
день
законодательство Украины не содержит механизма восстановления
нарушенных избирательных прав граждан в случае, если голосование в день
выборов
не
произошло
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 2.11).
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***
Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила
полномочия Мариупольской и Красноармейской городских избирательных
комиссий. Соответствующие постановления были приняты на заседании
ЦИК 2 ноября, передает корреспондент УНН.
В постановлении о досрочном прекращении полномочий членов
Мариупольской городской избирательной комиссии констатируется, что
названная комиссия систематически отказывалась получать избирательные
бюллетени у предприятия-изготовителя.
Также отмечается, что комиссия приняла постановление о признании
местных выборов в Мариуполе 25 октября несостоявшимися. Исходя из
этого, постановлением предлагается установить, что эта комиссия
«систематически нарушает требования законов Украины “О местных
выборах” и “О Центральной избирательной комисси”».
В постановлении же о досрочном прекращении полномочий членов
Красноармейской городской избирательной комиссии отмечается, что эта
комиссия отказалась передавать избирательные бюллетени на участки, а
также приняла постановление о признании выборов Красноармейского
городского
головы
и
депутатов
местного
городского
совета
несостоявшимися. Комиссия также передала имеющиеся материалы по
названных комиссиях в управление МВД в Донецкой области.
Напомним, 25 октября не открылось 235 избирательных участков в
Донецкой области – 205 в г. Мариуполь и 30 в г. Красноармейск.
Фракции коалиции пока не пришли к согласию относительно
законопроекта о проведении выборов в Мариуполе Донецкой области
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 2.11).
***
Местные выборы: В Киевсовет прошли пять партий.
В Киевсовет прошли – «Блок Петра Порошенко», «Солидарность»,
«Объединение «Самопомич», «Батькивщина», «Еднисть» и «Свобода»
(http://korrespondent.net/kyiv/3584367-mestnye-vybory-v-kyevsovet-proshly-piatpartyi).
В Киевский городской совет проходит пять партий – партия «Блок Петра
Порошенко «Солидарность», за который проголосовали 27,56 % избирателей,
«Объединение «Самопомич» с 11,8 %, ВО «Батькивщина» с 8,91 %, партия
«Еднисть» – 7,81 % и ВО «Свобода» – 7,73 % голосами киевлян.
Это следует из протокола о результатах выборов депутатов Киевсовета,
который утвердила Киевская городская избирательная комиссия в
понедельник вечером на основании протоколов 10-ти районных
избирательных комиссий.
Согласно протоколу, «Партия Петра Порошенко» Солидарность»
получает 52 мандата, Объединение «Самопомич» – 22, ВО «Батькивщина» –
17, ВО «Свобода» – 14, «Еднисть» –15.
Также согласно протоколу о выборах «Партия решительных людей»
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набрала 4,83 %, «Оппозиционный блок» – 4,795 %, Демократический альянс
– 4,56 %, «Рух за реформы» – 3,14 %, «УКРОП» – 2,8 %, Радикальная партия
– 2,16 %.
Остальные партии набрали менее 2 % голосов избирателей.
Киевский горизбирком также утвердил рейтинговые списки пяти партий,
преодолевших 5 %- ный барьер и огласил фамилии избранных депутатов
Киевсовета.
Напомним, по итогам обработки 100 % протоколов на выборах мэра
Киева В. Кличко набрал 40,5 % голосов, Б. Береза – 8,84 %. Они и встретятся
во втором туре выборов (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 3.11).
***
Второй тур в Киеве: названы кандидаты.
Наибольшее количество голосов на выборах киевского городского
головы набрали действующий мэр столицы В. Кличко и народный депутат
Б.
Береза
(http://korrespondent.net/city/kiev/3583181-nazvany-uchastnykyvtoroho-tura-vyborov-mera-kyeva).
Киевская городская избирательная комиссия приступила к приему
протокола о результатах голосования на выборах мэра столицы последней из
10 районных избирательных комиссий – Днепровской. «Согласно данным
протокола Днепровской районной избирательной комиссии, которые были
оглашены на заседании Киевского горизбиркома в пятницу, за В. Кличко
проголосовали в этом районе 44 тыс. 868 человек, Б. Березу –
9 тыс. 589 избирателей, А. Омельченко – 8 тыс. 4 тыс. 266 человек.
За представителя ВО “Батьківщина” В. Бондаренко проголосовали
9 тыс. 004 человек, партии “Об’єднання “Самопоміч” С. Гусовского –
8 тыс. 197 человек.
Таким образом, в целом в Киеве за В. Кличко проголосовали
353,3 тыс. избирателей, Б. Березу – 77,03 тыс. избирателей, А. Омельченко –
73,72 тыс. избирателей.
При этом общая численность избирателей, которые приняли участие в
голосовании по выборам киевского городского головы, составила 870,9 тыс.
избирателей. Следовательно, В. Кличко набирает 40,5 % голосов. В Киеве
должно быть назначено повторное голосование не позднее чем на
15 ноября».
Как сообщалось, второй тур выборов мэров состоится минимум в
27 городах Украины (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
30.10).
***
Г. Кернес победил на выборах мэра Харькова.
Харьковская городская избирательная комиссия официально объявила
итоги выборов мэра, которые состоялись 25 октября, сообщает «Медиапорт».
Действующий мэр Харькова Г. Кернес набрал 65,8 %, или
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318 тыс. 556 голосов (http://korrespondent.net/ukraine/3583358-kernes-pobedylna-vyborakh-mera-kharkova).
Кандидат от партии «Самопоміч» Т. Ситенко занял второе место
(12,3 %, или 59 тыс. 637 голосов).
Дальше расположились экс-заместитель председателя Харьковской
облгосадминистрации Ю. Сапронов (5,07 %, 24 тыс. 575 голосов), эксгубернатор И. Балута (4,86 %, 23 тыс. 533 голоса) и кандидат от
Блока П. Порошенко, бизнесмен А. Давтян (4,52 %, 21 тыс. 914 голосов)
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 31.10).
***
официальные
результаты

ЦИК
сообщил
выборов
мэра
Днепропетровска.
Во втором туре выборов мэра Днепропетровска встретятся А. Вилкул
(Оппозиционный блок) и Б. Филатов (УКРОП).
Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, А.
Вилкул получил 126 691 голос избирателей (37,94 %), Б. Филатов – 119 473
голоса (35,78 %). В свою очередь лидер партии «Громадська сила» З.
Краснов получил результат в 12,43 % (41492 голоса), кандидат от БПП
«Солидарность» М. Курячий – 4,81 % (16068 голосов).
Всего в выборах принимал участие 31 кандидат (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2015. – 1.11).
***
ЦИК обнародовала результаты выборов в Одессе.
На выборах городского головы Одессы победил Г. Труханов, которого
поддержали 51,3 % избирателей, второе место занял А. Боровик – 24,6 %,
передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Третье место осталось за самовыдвиженцем Э. Гурвицем – за него
проголосовали 8 % избирателей (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 2.11).
***
ЦИК обнародовал результаты выборов в Ровно.
15 ноября в Ровно состоится второй тур выборов мэра, поскольку ни
один из кандидатов не смог набрать 50 % голосов избирателей.
Соответствующие данные обнародовала пресс-служба ЦИК, передает УНН.
Результаты выборов в Ровно в воскресенье, 31 октября, опубликовали на
официальном сайте ЦИК.
Наибольшее количество голосов в первом туре у действующего главы
города, самовыдвиженца В. Хомко – 38,85 %.
Его соперником во втором туре станет выдвиженец от партии
«Общественный контроль» Д. Якимец, который в первом туре получил
18,51 % голосов жителей Ровно (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 1.11).
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***
В Николаеве во второй тур выборов вышли И. Дятлов и А. Сенкевич
– Николаевская городская избирательная комиссия подвела итоги
выборов городского главы.
Эти данные получены в результате обработки 100 % протоколов.
Согласно данным ГИК, за И. Дялова отдали свои голоса 44 764 избирателей и
он является лидером гонки. За А. Сенкевича отдали свои голоса
25 904 избирателя.
В то же время за действующего главу города Ю. Гранатурова
проголосовали 25 496 человек. Он оказался на третьем месте.
Напомним, в Николаеве на местных выборах на пост главы города
претендовал 21 кандидат (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. –
30.10).
***
Член ЦИК Ж. Усенко-Черная объявила голодовку. Об этом она
сообщила «Украинской правде» в пятницу, 30 октября.
«На сегодняшний день сложилась ситуация, когда общество, политикум
не воспринимает действующий состав ЦИК. Несмотря на то что в
законодательстве содержатся нормы, которые позволяют членам ЦИК
продолжать обязанности и обязывают членов комиссии продолжать
выполнять
свои
полномочия»,
–
заявила
она
(http://korrespondent.net/ukraine/3583062-chlen-tsyk-usenko-chernaia-obiavylaholodovku-smy).
По ее словам, некоторые нардепы требуют отставки членов ЦИК и даже
угрожают им физической расправой.
Ж. Усенко-Черная отметила, что попала в больницу после давления на
нее: «Так случилось, что я сейчас госпитализирована в больницу
“Феофания”, у меня был определенный криз, и пока Президент и Рада не
примут решение, которого требует общество по ротации членов ЦИК, я
объявляю голодовку... Меня очень просили уйти из ЦИК, все что я могу
сделать – поставить условие освободить меня от такой обязанности. Иного
выхода нет».
Ранее нардеп В. Парасюк устроил скандал во время заседания ЦИК. Его
возмущение вызвала возможная отмена второго тура выборов в Павлограде
Днепропетровской области (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 30.10).
***
Судьи Новозаводского районного суда Чернигова А. Подалюка и
Н. Кузьмин удовлетворили ходатайство об отводе судьи защитников
кандидата в мэры Киева от партии «Украинское объединение патриотов
– УКРОП» Г. Корбана.
Как сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на УНИАН, продолжил
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рассматривать вопрос об избрании меры пресечения для Г. Корбана судья
Шиков.
При этом защита Г. Корбана попросила 50 мин, чтобы подготовить три
заявления: на отвод судьи Шикову, поскольку он не является следственным
судьей, секретарю суда, которая нарушила свои служебные обязанности, не
проверив документы прокуроров и адвокатов, а также прокурорам, которые
так и не предоставили документов, которые бы давали им право представлять
сторону обвинения (Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua/n358960). – 2015. –
2.11).
***
Генеральная прокуратура будет просить у суда санкции на арест
задержанного Г. Корбана. Об этом сообщил прокурор ГПУ В. Куценко.
«Только арест. Мы уверены, что судья удовлетворит наше ходатайство», –
отметил силовик (http://korrespondent.net/ukraine/3583778-hpu-potrebuet-arestakorbana).
По словам В. Куценко, подозрение предъявлено Г. Корбану по четырем
статьям Уголовного кодекса:
– 255 (создание организованной преступной организации);
– 191 (присвоение, растрата имущества);
– 349 (задержание представителя власти или сотрудника
правоохранительных органов в качестве заложника);
– 289 (похищение автомобильного транспорта) (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 1.11).
***
УКРОП готовит заявления о политическом преследовании в
международные органы.
Ко всем компетентным международным органам будут направлены
заявления
о
политическом
преследовании
партии
«УКРОП».
Соответствующие запросы уже в процессе подготовки, сообщил в Facebook
народный депутат «Украинского объединения патриотов – УКРОП»
В. Куприй, передает УНН.
«Я работаю сейчас над тем, чтобы во все компетентные международные
органы были направлены заявления о политическом преследовании партии
“УКРОП”. С другой стороны, очевидно, что пришло время действовать и
более решительно!» – заявил В. Куприй (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 1.11).
***
Народный депутат Украины, член Политсовета партии «УКРОП»
Б. Филатов анонсирует акции протеста в Киеве в связи с
систематическим давлением на патриотов. Об этом он заявил во время
пресс-конференции в ИА «Мост Днепр» в Днепропетровске, передает УНН
со ссылкой на пресс-службу политсилы.
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Он также отметил, что считает бессмысленными обвинения в адрес
Г. Корбана в том, что он причастен к хищению средств Фонда обороны
страны. «Г. Корбан перечислил туда миллионы собственных денег. Эта
работа была прозрачной», – отметил Б. Филатов.
Он добавил, что они опасаются ареста председателя правления фонда
П. Хазана (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015.
– 31.10).
***
Под Верховной Радой проходит митинг «УКРОПа» в связи с
задержанием лидера партии Г. Корбана.
3 ноября сторонники партии «УКРОП» проводит митинг под зданием
Верховной Рады. В митинге принимают участие около 500 человек. Они
пришли на площадь Конституции перед зданием парламента с
национальными флагами Украины и флагами партийной символики
«УКРОПа» и Радикальной партии (http://korrespondent.net/city/kiev/3584448pod-radoi-prokhodyt-mytynh-ukropa).
Некоторые люди держат растяжки «Свободу политическим узникам».
Организаторы перед началом митинга подчеркнули, что мероприятие носит
«исключительно мирный характер» и все участники прошли проверку на
безопасность (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 3.11).

***
Бывший
председатель
Днепропетровской
областной
государственной администрации, бизнесмен И. Коломойский считает,
что никаких уголовных преступлений его соратник, лидер партии
«УКРОП» Г. Корбан не совершал. Об этом И. Коломойский заявил в
комментарии Lb.ua, передает УНН.
«Дело Корбана – чистая политика. Я уверен, это связано с результатами,
которые партия “УКРОП” получила на местных выборах», – сказал
бизнесмен.
Экс-губернатор Днепропетровской области отметил, что лично ему
никто не выдвигал никаких требований и он не чувствует давления на себя и
тем более шантажа. «Я нормально общаюсь с Администрацией Президента,
никаких претензий мне не озвучивали», – сказал И. Коломойский, отвечая на
вопрос о том, можно ли рассматривать Г. Корбана как заложника власти в ее
борьбе против экс-главы Днепропетровской ОГА (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 1.11).
***
Українські правоохоронці мають розслідувати всі кримінальні справи,
незалежно від партійної належності їхніх фігурантів. Так прокоментував
суботні події перший заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка»
І. Кононенко.
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«У нас чомусь завжди, коли у правоохоронних органів є претензії до
політиків суто за статтями кримінального кодексу, які не стосуються ні
політики, ні політичної діяльності, одразу йдуть звинувачення, що це
переслідування за політичну діяльність», – сказав представник БПП. Депутат
не пов’язує розслідування в справі голови партії «УКРОП» Г. Корбана з
політикою. «Ці статті ніякого відношення не мають ні до політики, ні до
політиків. І ніяк не пов’язані з виборами», – заявив І. Кононенко, додавши,
що правоохоронні органи мають «займатися своїми справами незалежно від
виборів або часу: після або до виборів» (ТСН (http://tsn.ua/politika/u-politsiliporoshenka-prokomentuvali-zatrimannya-korbana-524771.html). – 2015. –
31.10).
***
Політична партія «Об’єднання “Самопоміч”» вважає, що обшуки в
депутатській приймальні народного депутата Б. Філатова та
затримання його колеги по партії «УКРОП» Г. Корбана – спроба
повернути Україну в часи політичних репресій В. Януковича. Про це
повідомляє Еспресо.TV з посиланням на прес-службу «Самопомочі».
«У той час як вороги української державності не несуть жодної
відповідальності, правоохоронні органи продовжують арешти десятків
добровольців та волонтерів, які стали на захист України у війні за
незалежність», – ідеться в повідомленні.
У партії наголосили, що вони категорично проти вибіркового
правосуддя. «Ті факти, на підставі яких сьогодні звинувачують Г. Корбана,
були відомі і суспільству, і органам правопорядку давно. Діяльність, за яку
необхідно було карати, залишилась непоміченою прокуратурою і безкарною
в очах суспільства», – зазначили в «Самопомочі».
У прес-службі зауважили, що правоохоронні органи вирішили затримати
лідера партії «УКРОП» саме після того, як він виступив з різкою критикою
влади. «Однак лише тепер, коли Г. Корбан став членом політичної партії, яка
виступила з різкою критикою дій Президента, його минуле стало підставою
для арешту. Тому очевидно, правдивими мотивами затримання є політичне
переслідування», – упевнені в політсилі.
У прес-службі зазначили, що кожен повинен нести відповідальність за
свої вчинки, але відповідальність має наступати вчасно, а не тоді, коли це
приносить
політичні
вигоди
(Espreso.tv
(http://espreso.tv/news/2015/10/31/quotsamopomichquot_porivnyala_zatrymann
ya_korbana_z_represiyamy_yanukovycha). – 2015. – 31.10).
Заява партії «Батьківщина» щодо затримання Г. Корбана:
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» занепокоєне затриманням
голови партії «УКРОП» Г. Корбана.
«“Батьківщина” не є політичним партнером партії “УКРОП”. Наші
погляди не збігаються у різних питаннях. Окрім того, ми категорично проти
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поєднання бізнесу з політикою.
Проте арешт голови партії “УКРОП”, яка на місцевих виборах пройшла
в декілька обласних рад, тоді як досі не покарані ті, хто розстрілював
Майдан, хто займався масштабною корупцією в часи Януковича, виглядає як
вибіркове правосуддя та політичні переслідування.
За нашою інформацією, зараз тривають обшуки в народних депутатів,
які входять до партії “УКРОП”, що є неприпустимим та суперечить закону.
Такі дії проти політичної сили викликають в суспільстві багато запитань,
що наразі залишаються без відповіді.
У зв’язку з цим ВО “Батьківщина” вимагає, щоб Генеральний прокурор
та голова Служби безпеки України прибули у вівторок (3 листопада. – Прим.
ред.) на пленарне засідання Верховної Ради України. Вони мають
поінформувати народних депутатів і суспільство про підстави затримання
голови партії “УКРОП” Г. Корбана і довести відсутність політичного
підтексту в діях силовиків» (ВО «Батьківщина» (http://ba.org.ua/zayavaparti%D1%97-batkivshhina-shhodo-zatrimannya-gennadiya-korbana). – 2015. –
31.10).
***
Провідник «Правого сектору» Д. Ярош прокоментував ситуацію із
затриманням лідера партії «УКРОП». Свою заяву він оприлюднив на
сторінці у Facebook.
«Добробати, “Правий сектор”, “Свобода”, І. Мосійчук, тепер УКРОП…
Таке враження, що у владі є ті, які дуже хочуть продовження і завершення
революції. Мабуть, це “справжні революціонери” Порошенко і Шокін. Слова
“не розгойдуйте державний човен” тепер, з упевненістю, можна унапрямити
до
них.
…Ми
ж,
готуємося
та
чистимо
зброю»
(Доба
(http://doba.te.ua/novyny/hotujemosya-ta-chystymo-zbroyu-yarosh-prozatrymannya-korbana.html). – 2015. – 31.10).
***
Главу фракции «Самопоміч» О. Березюка вызывают на допрос в ГПУ.
Информация об этом появилась на странице партии в Twitter.
О. Березюка вызывают в Генпрокуратуру для дачи показаний в рамках
уголовного производства. Дело открыто по фактам коррупции среди
чиновников, а заявление в милицию написал мэр Львова А. Садовой
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 2.11).
***
1 листопада активісти «Автомайдану» прорвалися до будинку
П. Порошенка, щоб вимагати відставки Генпрокурора В. Шокіна. Про це
передає УНН з посиланням на Еспресо.TV.
Згідно з інформацією видання, майже 100 автомобілів активістів
добралися до будинку П. Порошенка, незважаючи на блокування міліції.
Також активістам намагалися завадити невідомі люди, які влаштували мітинг
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«за стабільність».
На місці активісти та деякі нардепи обклеїли паркан плакатами й
провели мітинг, закликаючи Президента звільнити Генпрокурора В. Шокіна
та провести відкритий конкурс на цю посаду (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 1.11).

ЕКОНОМІКА
В течение января – сентября текущего года налогоплательщики,
находящиеся на упрощенной системе налогообложения, уплатили в
бюджет почти 7,5 млрд грн единого налога. Об этом УНН сообщили в
Государственной фискальной службе.
Согласно информации ведомства, по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года уплата возросла на 42 %. «Большая часть
уплаченного налога поступила от физических лиц-предпринимателей. За
указанный период они направили в бюджет почти 4,8 млрд грн», – говорится
в сообщении.
В то же время юридические лица, которые осуществляют свою
деятельность на упрощенной системе налогообложения, пополнили бюджет
на 2,7 млрд грн.
Добавим, что в сентябре текущего года упрощенцы уплатили в бюджет
660 млн грн, из которых 395,6 млн грн поступили от юрлиц и
264,4 млн грн от физлиц-предпринимателей.
Напомним, за январь – сентябрь 2014 г. налогоплательщики упрощенной
системы пополнили бюджет почти на 5,3 млрд грн (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 2.11).
***
По состоянию на 30 октября в Украине намолотили 54,3 млн т
зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 39,7 ц/га. Об
этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной
политики и продовольствия.
В частности, кукурузы на зерно намолотили почти 16,5 млн т при
средней урожайности 52,2 ц/га.
Согласно информации ведомства, гречку собрали с площади 122 тыс. га,
намолотили 140 тыс. т.
Просо собрали с площади 104 тыс. га (99 %). При средней урожайности
20,0 ц/га намолотили 209 тыс. т зерновой.
Добавим, что подсолнечника собрали 4,9 млн т при средней
урожайности 21,2 ц/га.
Сообщается также, что сельхозпроизводители засеяли озимыми
6,2 млн га (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015.
– 30.10).
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***
С 1 ноября промышленность будет платить за газ по новым
тарифам.
С этого дня Государственный энергохолдинг «Нефтегаз Украины»
выходит на рынок с ценами на 2–13 % ниже тех, по которым компания ранее
была обязана продавать газ до вступления в силу закона о рынке газа,
передает УНН со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Согласно предложению компании, отныне цена на газ будет
определяться в зависимости от месячного объема потребления, от
предоплаты, от наличия непогашенных долгов перед «Нефтегазом».
Как сообщал УНН, с 1 октября в Украине вступил в силу новый закон о
рынке природного газа, который предусматривает отделение функций
оператора от функций тех, кто добывает газ, и поставщиков (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 1.11).
***
Юго-Западная железная дорога восстанавливает сообщение с
Донбассом. Об этом сообщил корреспонденту УНН дежурный
Хмельницкого железнодорожного вокзала В. Бондарь.
По его словам, с 11 ноября начнется движение пассажирского поезда
Хмельницкий – Константиновка. Поезд будет курсировать три раза в неделю.
Отметим, в настоящее время поезда из Хмельницкого курсируют в
Москву, Мариуполь, Харьков и Новоалексеевку (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 1.11).
***
«Укртелеком» закрывает переговорные пункты.
ПАО «Укртелеком» с 1 февраля 2016 г. прекращает предоставление
услуг местной, междугородней, международной телефонной связи с
переговорных пунктов, а также передачу/прием факсимильных сообщений,
сообщил оператор в газете «Урядовий кур’єр».
Кроме того, прекращается предоставление услуг использования
вычислительной техники и дополнительных разовых услуг, которые
предоставляются в пунктах коллективного пользования и в центрах
обслуживания абонентов.
Как сообщалось, в октябре 2013 г. 100 % акций компании UA
Тelecominvest Limited, которой принадлежат 100 % ООО «ЕСУ», в свою
очередь, владеющего 92,79 % акций «Укртелекома», приобрел холдинг
«СКМ» украинского бизнесмена Р. Ахметова.
Январь – сентябрь «Укртелеком» закончил с чистой прибылью
493 млн грн (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 2.11).
***
В октябре в аэропорту «Борисполь» пассажиропоток увеличился на
18 %. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства
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инфраструктуры Украины.
Как сообщается, несмотря на внедрение санкций относительно
выполнения рейсов в Россию, аэропорт «Борисполь» не снизил темпов роста
производственных показателей. Так, по результатам деятельности в октябре
2015
г.,
услугами
аэропорта
«Борисполь»
воспользовалось
664 720 пассажиров, что на 18,6 % больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
«В октябре, несмотря на прекращение авиасообщения с Россией,
аэропорт сохранил положительную динамику роста пассажиропотока.
Учитывая нынешнее улучшение финансового результата нашего
предприятия на 600 млн грн, можно уже сейчас говорить о том, что потеря
российского рынка существенно не повлияет на работу аэропорта», –
рассказал руководитель ГП МА «Борисполь» Е. Дыхне (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 2.11).
***
В Чернобыле избавляются от радиоактивного леса.
Сотни тысяч кубометров радиоактивного леса из Чернобыля будут
сжигать за деньги Евросоюза. Глава представительства ЕС Я. Томбински в
рамках программы охраны экологии вокруг зоны отчуждения открыл
пилотную печь-инсинератор, стоимость которой превышает 1 млн евро.
Ее основная задача – перерабатывать облученную радиацией древесину
или другую биомассу, не выделяя при этом в воздух вредные вещества.
Кроме того, за счет печи будут отапливаться постройки, в которых живет и
работает вахтенный персонал зоны отчуждения.
Значительные объемы сухой древесины и листвы (так называемый
рыжий лес), а также отсутствие адекватных мер по сбережению и поддержке
деревьев в чернобыльской зоне создали предпосылки для спонтанных
пожаров, угрожающих жизни людей далеко за пределами «официальных»
30 км. Только в этом году леса в зоне отчуждения пылали дважды, а
дымовые шлейфы возгораний распространяли радиоактивные вещества даже
за границы Украины.
Для борьбы с последствиями аварии и предотвращения пожаров было
решено возвести печь. Установили ее в большом боксе на окраине
Чернобыля. Она способна сжечь 600 кг двересины и листьев в час. Чтобы
обращаться с ней, рабочие, по их собственным словам, прошли
двухнедельное обучение.
Для очистки дыма от стронция, цезия, ртути и прочих вредоносных
элементов, инсениратор оборудован сложными фильтрами. Также
используется и впрыск активированного угля – в специальном «рукавном»
фильтре он связывает вредные выбросы, после чего дым, по словам
Я. Томбински, выходит «настолько чистым, насколько вообще он может
быть чистым».
По его словам, содержание пыли составляет всего 5 мкг на 1 куб. м
дымовых газов, что ниже нормы в 30 раз. На выходе печи также получают
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тепло, которым нагревают воду для обслуживающего зону персонала.
Радиоактивную золу после сжигания леса собирают в герметичные бочки и
вывозят на кладбище отходов.
Глава представительства ЕС отметил, что печь – только один из
множества проектов содружества, призванных помочь Украине преодолеть
последствия катастрофы. Бюджет программы – почти 5 млн евро: на эти
деньги планируется обновить карту радиоактивного загрязнения региона,
создать центр поддержки местного населения и даже постройку теплиц для
экологически чистых овощей. Срок реализации программы до 2020 г.
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 2.11).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Профицит госбюджета Украины с начала года составил
8,8 млрд грн.
Госбюджет в сентябре 2015 г. выполнен с умеренным профицитом в
1,1 млрд грн. Положительное сальдо государственного бюджета Украины за
январь – сентябрь 2015 г. составило 8,8 млрд грн, тогда как его дефицит за
соответствующий период 2014 г. составлял 40,1 млрд грн. Об этом
сообщается в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального
банка, опубликованном на сайте регулятора.
Сообщается, что госбюджет в сентябре 2015 г. выполнен с умеренным
профицитом в 1,1 млрд грн, несмотря на снижение темпов роста доходов и
наращивание расходов.
В НБУ отмечают, что это связано с эффектом базы сравнения вследствие
исчерпания действия налоговых изменений прошлого года – в августе 2014 г.
введен военный сбор и налог на депозиты, а также были повышены акцизы.
«Особенно заметно в сентябре снизились темпы роста поступлений от
НДС – до 7,8 %. Помимо прочего, это произошло из-за существенного
увеличения объемов его возмещения – 7,6 млрд грн по сравнению с
4,4 млрд грн в августе, в том числе через увеличение плана относительно
общей суммы возмещения НДС в 2015 г. до 65,1 млрд грн», – говорится в
сообщении.
Отметим, что профицит платежного баланса Украины в сентябре
составил 348 млн дол. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
31.10).
***
Валовой внутренний продукт Украины по итогам ІІ квартала 2015 г.
снизился на 14,6 %. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госстатистики.
Согласно информации ведомства, наибольшее падение зафиксировали в
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строительной отрасли (–26,0 %), в промышленности спад составил –26,0 %, в
сельском хозяйстве –6,8 %.
Напомним, ВВП Украины в I квартале упал на 17,2 %.
Также напомним, в 2014 г., согласно данным Госстатистики, ВВП
Украины сократился на 6,8 % (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 2.11).
***
Совокупный прямой и гарантированный государственный долг
Украины в сентябре 2015 г. почти не изменился и составил
70,61 млрд дол. против 70,56 млрд дол. на конец августа. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства финансов.
Сообщается, что в гривневом выражении рост госдолга составил 1,76 %
– до 1,52 трлн грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 2.11).
***
Завершение реструктуризации внешнего долга Украины, включая
выпуск новых облигаций внешней государственной ссуды для кредиторов,
ожидается 12 ноября 2015 г. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
финансов.
«Условия реструктуризации были одобрены для 13 серий непогашенных
государственных и гарантированных государством еврооблигаций на
собрании кредиторов 14 октября 2015 г.», – говорится в сообщении.
Только условия реструктуризации не были одобрены для серии
облигаций внешнего государственного займа в размере 3 млрд дол., срок
погашения которых наступает в декабре 2015 г. Соответственно, владельцы
этих облигаций не смогут получить новые долговые ценные бумаги
Украины.
Завершения процедуры обмена облигаций означает реструктуризацию
внешнего долга Украины в размере 15 млрд дол. и снижение суммы долга на
20 % (3 млрд дол.). Это позволит Украине избежать оплаты долга в размере
8,5 млрд дол., срок погашения которого по предварительным облигациям
наступает в течение следующих четырех лет (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 30.10).
***
Россия отказалась реструктуризировать долг Украине.
Украина ожидает, что реструктуризация внешнего долга, включая
выпуск новых облигаций внешнего государственного займа для кредиторов,
завершится 12 ноября 2015 г.
Условия реструктуризации были одобрены для 13 серий непогашенных
государственных и гарантированных государством еврооблигаций на
собрании кредиторов 14 октября 2015 года. Однако Россия отказалась от
реструктуризации, и поэтому условия займа в размере 3 млрд дол., срок
погашения которых наступает в декабре 2015 г., установлен не были. В связи
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с чем владельцы этих облигаций получить новые долговые ценные бумаги
Украины не смогут. Об этом говорится в сообщении пресс-службы
Министерства финансов Украины.
В украинском финансовом ведомстве также отметили, что завершение
процедуры обмена облигаций означает реструктуризацию внешнего долга
Украины на сумму в 15 млрд дол. и снижение суммы долга на 20 %, то есть
на 3 млрд дол. В министерстве также заверили, что, по их мнению, это
позволит Украине избежать оплаты долга в размере 8,5 млрд дол., срок
погашения которого по предварительным облигациям наступает в течение
следующих четырех лет (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. –
30.10).
***
Остатки на счете Госказначейства сократились.
Остатки на едином казначейском счете к началу ноября 2015 г.
уменьшились и составили 43,62 млрд грн. Это в 5,1 раза превышает
показатель на начало ноября 2014 г. Об этом сообщает Государственная
казначейская служба Украины.
За октябрь этого года объем средств на ЕКС снизился от достигнутого на
начало месяца рекордно высокого уровня на 3,51 млрд грн, или на 7,4 %.
До июня этого года держался рекорд, установленный в декабре 2005 г.
после приватизации «Криворожстали», когда удалось накопить 27,35 млрд
грн. В то же время в долларовом эквиваленте по официальному курсу
Нацбанка это было 5,42 млрд дол., тогда как сейчас в 2,9 раза меньше –
1,9 млрд дол. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 2.11).
***
Национальным банком Украины было принято решение снять банк
«Капитал» с лицензии и остановить его деятельность.
Причиной стало неудовлетворительное качество активов. Ранее банк
признавался проблемным. Руководством компании были предприняты
попытки спасти деятельность компании, но все они оказались тщетны.
Огромное количество активов функционировало на оккупированных
боевиками территориях.
Недавно НБУ ликвидировало еще один банк – «Уникомбанк» был
признан неплатежеспособным (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015.
– 31.10).
***
В Украине каждая третья семья на пороге нищеты.
Всемирным банком была увеличена грань бедности. Теперь ежедневная
сумма составляет 1 дол. и 90 центов. В этом случае количество бедствующих
украинцев стало еще большим. Семь миллионов жителей страны не могут
позволить себе оплачивать товары и услуги больше чем на 42 грн в день.
Ведь зарплаты резко понизили, а цена на продукты подскочила вдвое.
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Экспертами была замечена тенденция к ухудшению материального
состояния тех семей, в которых есть дети (УРА-Информ (http://urainform.com). – 2015. – 30.10).
***
Зарплата украинцев сократилась на 18,6 %.
Национальный банк опубликовал макроэкономический и монетарный
отчет за октябрь. По данным регулятора, за 10 месяцев 2015 г. реальная
зарплата украинцев сократилась на 18,6 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
В НБУ подчеркивают, что этот показатель в октябре замедлился – в
первую очередь за счет ослабления инфляционных процессов и повышения
минимального уровня зарплаты в стране.
Также Нацбанк констатировал замедление падения индекса
промышленного производства по базовым отраслям до 7,4 %.
«Сокращение темпов падения сельскохозяйственного производства (до
4,2 %) произошло за счет роста валового сбора подсолнечника и сои, а также
благодаря росту производства мяса. Выполнение договоренностей о
прекращении военных действий на Востоке обусловило увеличение темпов
роста в добывающей промышленности и восстановление роста в
металлургии. В то же время экономическая активность в других секторах и
отраслях промышленности оставалась слабой», – отмечают в НБУ.
Национальный банк ожидает замедление потребительской инфляции до
44 % на конец 2015 г. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
30.10).
***
Средний размер помощи по безработице за год увеличился на 16,8 %,
сообщает Госстатистики.
Средний размер финансовой помощи по безработице в сентябре 2015 г.
составил 1 тыс. 387 грн, что на 16,8 % больше, чем свидетельствуют
показатели за сентябрь 2014 г. Об этом сообщает УНН со ссылкой на
Госстатистики.
Согласно информации ведомства, количество зарегистрированных
безработных в Украине на конец сентября 2015 г. составляло 407 тыс.
человек (1,6 % от населения трудоспособного возраста), что на 2,8 % меньше,
чем по состоянию на сентябрь 2014 г.
Напомним, средний размер финансовой помощи по безработице в
сентябре 2014 г. составил 1 тыс. 154 грн. Количество зарегистрированных
безработных в Украине по состоянию на конец сентября 2014 г. составляло
418 тыс. человек (1,5 % от населения трудоспособного возраста) (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 2.11).
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